
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต าบลเขาทอง  อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 มีบุคลากรสาย
บริหาร จ านวน 1 คน และมีบุคลากรครู ครูอัตราจ้าง และครูพี่เลี้ยง จ านวน  18 คน 

1. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

        1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดีเลิศ (ระดับ 4) 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ (ระดับ 4) 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ (ระดับ 4) 

ผลประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยรวม ดีเลิศ (ระดับ 4) 

 
โรงเรียนเขาทองพิทยาคมได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่าง

รอบด้านทั้งในด้านคุณภาพของผู้เรียน ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  และด้านกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยก าหนดค่าเป้าหมายในการด าเนินงานตามประเด็นการพิจารณาและ
มีการก าหนดตัวชี้วัดอย่างชัดเจนในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 – 2564 ขับเคลื่อน
ความส าเร็จของตัวชี้วัดดังกล่าวสู่การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  ส่งผลให้มีผลการประเมิน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่ดีใน
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ นอกจากนี้โรงเรียนยังมีมาตรการส่งเสริมให้ ผู้เรียนมีผลผลิตด้าน
นวัตกรรมและส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันแสดงศักยภาพในระดับ ต่าง ๆ ทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และระดับภาคประเทศ และนานาชาติ โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับเห็นได้จากการที่



นักเรียนได้รับรางวัล นักเรียนได้รับรางวัลเชิงประจักษ์ระดับเขตพ้ืนที่  15 รางวัล  เข้ารอบระดับประเทศ 1 
รางวัล และระดับนานาชาติ 1 รางวัล 
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ของผู้เรียน 
 ผู้เรียนมีสภาวะทีดีและมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีทักษะในการ แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีทักษะในการท างานรักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ทุกประเด็นการพิจารณาผู้เรียนมีผลการประเมิน
สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ แสดงให้เห็นถึงผลส าเร็จของการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม  เพ่ือ
ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนจึงมีแนวทางส่งเสริมโครงการ/กิจกรรมเหล่านี้เพ่ือให้
ผลส าเร็จยั่งยืนต่อไป  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

โรงเรียนเขาทองพิทยาคมมุ่งเน้นการบริหารจัดการ ด้วยวงจรคุณภาพในทุกระดับปฏิบัติงานทั้งใน
ระดับการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ตอบสนองต่อนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด และ
มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งโดย ทางตรงได้แก่ การประชุมรับฟังข้อคิดเห็น การใช้สื่อ
ออนไลน์ และโดยทางอ้อมผ่านการน าเสนอความคิดเห็นตามประเด็นของแบบสอบถาม มีการน าผลสรุปจาก
ข้อคิดเห็นมาพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้โรงเรียนเขาทองพิทยาคมได้รับรางวัลด้านกระบวนการ
บริหารจัดการและเป็นที่ยอมรับของชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เช่น ได้รับการคัดเลือก
เป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  โรงเรียนต้นแบบตลาดนัดพอเพียง KTP SCHOOL ตามโครงการส่งเสริม
ความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้ อ่ืนภายใต้ พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประชุม สนับสนุนโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครสวรรค์  ซึ่งความส าเร็จดังกล่าวเป็นผลจากระบบบริหารจัดการที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ สนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามวิสัยทัศน์ พันธกิจที่ก าหนดไว้ ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาอย่างรอบด้าน ทั้ง
ด้านคุณภาพวิชาการดังปรากฏในมาตรฐานที่ 1 ด้านบุคลากร  ด้วยสภาพแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ซึ่งโรงเรียนจะส่งเสริมโครงการ/กิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดความส าเร็จดังกล่าว และน าผลส าเร็จที่เกิดขึ้นเป็น
แบบอย่างและแนวทางการพัฒนาแก่โรงเรียนต่อไป  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ       

มีการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มุ่งหวังในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง 2560) โดยการวิเคราะห์หลักสูตร การ
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ
ตามเป้าหมายของหลักสูตร จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นการปฏิบัติจริง (Active learning) การ
ก าหนดให้ครูใช้สื่อ และนวัตกรรมเพ่ือการจัดการเรียนรู้  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก การก าหนด
แนวทางวัดและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยการด าเนินงานดังกล่าวก าหนดไว้ชัดเจนในค าสั่งการปฏิบัติ
หน้าที่ของครู และมีการส่งเสริมครูในด้านต่าง ๆ ผ่านโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ส่งผลให้



ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนในระดับดีเลิศ ซึ่งมีการก ากับติดตามผ่านการนิเทศการจัดการเรียนการ
สอน  
จุดเด่น 
.  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ปลอดจากยาเสพติด มีสุนทรียภาพ เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน มุ่งมานะในการเรียน บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม รู้จักค้นคว้าหาความรู้
การอ่านและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมได้ มีความสามารถด้านการคิด 
และ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม สถานศึกษามีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา พันธกิจ 
จุดที่ควรพัฒนา 
  1.  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และพัฒนาผลการทดสอบทาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับชาติ (O-net) ให้สูงขึน้ทุกรายวิชา 

2. พัฒนาการสร้างนวัตกรรม ของนักเรียน โดยสร้างความตระหนัก และหาวิธีการ ร่วมกันทั้งครู 
นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
  3. น าข้อมูล สารสนเทศผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา มาร่วมกันวิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนา 
ร่วมกัน โดยร่วมกันตั้งค่าเป้าหมาย และหาวิธีการพัฒนาให้บรรลุผลตามค่าเป้าหมาย มีการจัดสรรงบประมาณ 
วัสดุ อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมเพียงพอต่อการพัฒนา มีการติดตามและส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
      4. ส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการพัฒนาครูและ 
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และเร่งรัดติดตามให้มีครูมีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนา
งาน ให้ชัดเจนมากขึ้น และเกิดผลกับผู้เรียนเพ่ิมขึ้น 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น กว่าปีที่ผ่านมาในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-net) ให้สูงขึ้นทุกรายวิ     

แผนปฏิบัติงานที่ 2 พัฒนาการสร้างนวัตกรรมของนักเรียน โดยสร้างความตระหนักและหาวิธีการ
ร่วมกันทั้งครู นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

แผนปฏิบัติงานที่ 3  น าข้อมูล สารสนเทศผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา มาร่วมกันวิเคราะห์หา
แนวทางในการพัฒนาร่วมกัน โดยร่วมกันตั้งค่าเป้าหมาย และหาวิธีการพัฒนาให้บรรลุผลตามค่าเป้าหมาย มี
การจัดสรรงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสมเพียงพอต่อการพัฒนา มีการติดตามและส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
    แผนปฏิบัติงานที่ 4 ส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการ
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และเร่งรัดติดตามให้มีครูมีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
เพ่ือพัฒนางานให้ชัดเจนมากข้ึน และเกิดผลกับผู้เรียนเพ่ิมข้ึน 
 

 


