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คำนำ 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป�นการสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสะท�อนผล
การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซ่ึงเป�นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล�องกับมาตรฐานการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 3 มาตรฐาน ได�แก1 1) คุณภาพของผู�เรียน 2) กระบวนการหริหารและ 
การจัดการ และ3)กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรียนเป�นสำคัญ ผลการวิเคราะห8จุดเด1น จุดท่ีควรพัฒนา 
และระบุการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค8ในการนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบป:ท่ีผ1าน
มาให�ต�นสังกัดและสาธารณชนได�รับทราบและเตรียมความพร�อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกต1อไป 

 ดังนั้น  เพ่ือให�ผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาประจำป:การศึกษา 2562  เป�นไปด�วยความ
เรียบร�อย  เข�มแข็ง  ยั่งยืน  และเป�นระบบ  โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร จึงได�จัดทำรายงานเล1มนี้ข้ึนและหวังเป�นอย1างยิ่ง
ว1าข�อสรุปจากการนำเสนอในรายงานการประเมินตนเองจะเป�นสารสนเทศสำคัญท่ีจะช1วยให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องได�รับประโยชน8
จากข�อมูลนี้ไปใช�ในการพัฒนาสถานศึกษาให�ได�คุณภาพตามมาตรฐานและดียิ่งข้ึนต1อไป 

      

      

       นายอาทิต  กันธินาม 
       ผู�อำนวยการโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 
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วิสัยทัศนC 

 
“ กุดบงพิทยาคาร  เป�นองค�กรแห�งการเรียนรู�ท่ีมีคุณภาพ  มุ�งสร�างความรู�คู�คุณธรรมให�กับ 

นักเรียน  มีจิตอาสาบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง  สู�การเรียนรู�ในศตวรรษท่ี ๒๑ ” 

 
 

    อัตลักษณC               อัตลักษณC   
 
                    “  สามัคคี – มีวินัย  ”            “ จิตอาสา – จรรยางาม ” 

 
        พันธกิจ 

๑. จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย1างมีคุณภาพ  ท่ีสามารถรับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนอย1างท่ัวถึง 
๒.  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห1งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ (ฉบับ

ปรับปรุง  ๒๕๔๕) และตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ส1งผลต1อคุณภาพและ
คุณธรรม จริยธรรมสืบสานประเพณี  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๓.  ส1งเสริมการบริหารจัดการโดยมีส1วนร1วมในการนำเทคโนโลยีพัฒนาผู�เรียนสู1มาตรฐานสากล 
๔.  ดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  แผนงานของโรงเรียน  และการ

ประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
 

สHวนท่ี 1  ขAอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 

1.1ขAอมูลท่ังไป 

1.2  แนวทางการจัดการศึกษา 
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      กลยุทธCโรงเรียน 
 
 

         ๑.  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส1งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพ่ือ
เป�นเครื่องมือในการเรียนรู� 
          ๒. ปลูกฝ]งคุณธรรม ความสำนึกในความเป�นชาติไทย รักท�องถ่ิน และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
          ๓. ขยายโอกาสทางการศึกษาให�ท่ัวถึง ครอบคลุม  ผู�เรียนได�เรียนตามศักยภาพของตนเอง 
          ๔. ครูและบุคลากรได�รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
          ๕. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน�นการมีส1วนร1วมจากทุกภาคส1วนโดยใช�หลัก 
ธรรมาภิบาล 
          ๖. จัดการเรียนรู�โดยใช�ภาษาอังกฤษในกลุ1มสาระวิทยาศาสตร8 คณิตศาสตร8 ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร8  
เพ่ือเข�าสู1มาตรฐานสากล 

 
 
 
 
 
 

  1) จำนวนบุคลากร 
 

บุคลากร ผูAบริหาร 
ขAาราชการ

การคร ู
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจAาง 
ลูกจAาง
ช่ัวคราว 

เจAาหนAาท่ี 
อ่ืน ๆ 

ป&การศึกษา 
2562 

1 45 5 4 3  

รวม 59 

 

     2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

 

วุฒิการศึกษา ต่ำกวHา ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

จำนวน 3 38 17 1 

 
 

 

 1.3 ขAอมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
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     3)  สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 
 

สาขาวิชา จำนวน (คน) ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแตHละสาขาวิชา (ชม.สัปดาหC) 

1. บริหารการศึกษา 1 -  
2. ภาษาไทย 7 16 
3. คณิตศาสตรC  7 15 
4. วิทยาศาสตรC  10 17 
5. สังคมศึกษา  6 20 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา  5 13 
 7. การงานฯ 7 15 
 8. ศิลปะ 3 16 
 9. ภาษาตHางประเทศ 7 16 
10. แนะแนว 1 22 
รวม 54  

1.3. ขAอมูลนักเรียน 
  จำนวนนักเรียนป:การศึกษา 2562  รวม 744  คน  (  10 พฤศจิกายน 256๒ )  

ระดับช้ันเรียน ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม รวมท้ังหมด 

จำนวนหAอง 5 5 4 14 4 4 4 12 26 

เพศ 
ชาย 70 73 68 211 37 49 34 120 231 

หญิง 70 83 68 221 62 59 71 192 413 

รวม  140 156 136 432 99 108 105 312 744 

เฉล่ียตHอหAอง     29 28 38   

5%

64%

29%
2%

วุฒิการศึกษาบุคลากร

ตํ่ากวHา ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก
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เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนระดับช้ัน ม. 1 – 3   ป&การศึกษา 2560 – 2562 

 

 
 

เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนระดับช้ัน ม. 4 – 6  ป&การศึกษา 2560 – 2562 
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1.4 ขAอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษารAอยละของนักเรียนทีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แตHละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไประดับช้ันมัธยมศึกษาป&ท่ี 1 – 6  ป&การศึกษา 2562 

 
 

 
1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)   
    1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ประจำป&การศึกษา 2562  
ช้ันมัธยมศึกษาป&ท่ี 3 
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2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ประจำป&การศึกษา 2562 ช้ันมัธยมศึกษาป&ท่ี 6 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร8 วิทยาศาสตร8 สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานชั้นมัธยมศึกษาป&ท่ี 6
ระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ระดับสังกัด  และระดับประเทศ

ระดับสถานศึกษา

ระดับเขตพ้ืนที่

ระดับสังกัด

ระดับ ประเทศ

วิชา  
ระดับการจัดการศึกษา /คะแนนเฉล่ีย  

ระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนท่ี   ระดับสังกัด ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 54.55 53.91  55.91  55.41  

คณิตศาสตรC 22.35 24.49 26.98 26.73 
วิทยาศาสตรC 28.30 29.44 30.22 30.07 
ภาษาอังกฤษ 29.16 30.92 32.98 33.25 

วิชา 
ระดับการจัดการศึกษา /คะแนนเฉล่ีย 

ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนท่ี ระดับสังกัด ระดับ ประเทศ 
ภาษาไทย 37.60 39.83 43.02 42.21 

คณิตศาสตรC 19.44 20.80 25.62 25.41 
วิทยาศาสตรC 26.80 24.32 29.40 29.20 
สังคมศึกษาฯ 30.85 33.68 36.10 35.70 
ภาษาอังกฤษ 23.01 24.98 28.97 29.20 
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1.6    ขAอมูลการใชAแหลHงเรียนรูAภายในและภายนอกโรงเรียน ป&การศึกษา 2562   จำนวนนักเรียนท่ีใชAแหลHง
เรียนรูAในโรงเรียน ป&การศึกษา 2562 

  จำนวนนักเรียนท่ีใชAแหลHงเรียนรูAในโรงเรียน ป&การศึกษา 2562 

 
 

จำนวนนักเรียนท่ีใชAแหลHงเรียนรูAนอกโรงเรียน ป&การศึกษา 2562 
 

 
 

ช้ั น  ม .  1 ช้ั น  ม .  2 ช้ั น  ม .  3 ช้ั น  ม .  4 ช้ั น  ม .  5 ช้ั น  ม .  6

155 125 109 90 108 97

160
125 120 99 108 105

160
125 120

99 108 105

140
156 136

99 108 105

134
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108

105

140
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136

99
108

105

140
156

136

99
108

105

140 156
136

99
108

105

หอ้งสมดุ

หอ้งวิทยาศาสตร์

หอ้งคอมพิวเตอร์

หอ้งปฏิบตัิการทางภาษา

สวนยางพารา

นิทรรศการวนัวิทยาศาสตร์

สวนพฤกษาศาสตร์

หอ้งโสตทศันศกึษา

อินเตอรเ์น็ต

ชั้น ม. 1 ชั้น ม. 2 ชั้น ม. 3 ชั้น ม. 4 ชั้น ม. 5 ชั้น ม. 6

130 152 129
95 99 100

130
152

129

95 99 100

0

0 120

0 0 0

อู�ศักดา

อาสากู
ภัยโพนพิสัย

ห
วยตะหลุง

โรงพยาบาลรัตนวาป�

วัดสิงห�ทอง

ทัศนศึกษาจ.กาญจนบรีุ

ทัศนศึกษา จ.เลย

ศูนย�วัฒนธรรมไทพวน 
Home stay หมู�บ
าน
หนองกุ
ง
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1.7 ขAอมูลงบประมาณ  งบประมาณ (รับ-จ1าย) 

รายรับ จำนวน/บาท รายจHาย จำนวน/บาท 
เงินงบประมาณ - งบดำเนินการ /  เงินเดือน-ค1าจ�าง 902,640 
เงินนอกงบประมาณ 5,445,443 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 4,542,803 
เงินอ่ืนๆ (ระบุ)  งบอ่ืนๆ (ระบุ)  

รวมรายรับ 5,445,443 รวมรายจHาย 5,445,443 
 

1.8. ขAอมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
      1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป�นท่ีราบลุ1มแม1น้ำโขง มีความอุดมสมบูรณ8  มีประชากร    
ในเขตตำบลกุดบงประมาณ  9,401  คน บริเวณใกล�เคียงโดยรอบโรงเรียน ได�แก1แหล1งชุมชนหมู1บ�านโนนสวรรค8   
อาชีพหลักของชุมชน คือเกษตรกรรม   ประมงน้ำจืด   ส1วนใหญ1นับถือศาสนาพุทธ   ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท�องถ่ิน 
ท่ีเป�น ท่ีรู�จักโดยท่ัวไป คือวัฒนธรรมไทพวน   ใช�ภาษาท่ีมีสำเนียงเป�นเอกลักษณ8ท่ีเรียกว1าภาษาไทพวน 
     2) ผู�ปกครองส1วนใหญ1จบการศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับ   อาชีพหลักคือเกษตรกรส1วนใหญ1 
นับถือศาสนาพุทธ   ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได�โดยเฉลี่ยต1อครอบครัวต1อป:  48,000  บาท จำนวนคนเฉลี่ยต1อ
ครอบครัว   5   คน 
    3) โอกาสและข�อจำกัดของโรงเรียน 
        ชาวไทพวนอยู1กันเป�นครอบครัวใหญ1เอ้ือเฟhiอต1อกันในลักษณะเครือญาติมีความเป�นอยู1เรียบง1ายมี
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเคร1งครัดในพระพุทธศาสนา  และยังมีความเชื่อทางไสยศาสตร8เก่ียวกับการประกอบอาชีพ  
อยู1บ�าง เช1น ในเรื่องการทำขวัญข�าวของเกษตรกร  การบูชาพระแม1คงคา  และความเชื่อเก่ียวกับพญานาคเนื่องจาก 
ท่ีตั้งของชุมชนอยู1ติดกับแม1น้ำโขง 

1.9 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
1.9.1 ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  จำแนกตามกลุHมตัวบHงช้ี 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : มัธยมศึกษา 
 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนน
ท่ีไดA 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุHมตัวบHงช้ีพ้ืนฐาน    
ตัวบ1งช้ีท่ี 1ผูAเรียนมีสุขภาพกายและสขุภาพจิตท่ีดี 10.00 9.41 ดีมาก 

ตัวบ1งช้ีท่ี 2ผู�เรยีนมีคณุธรรมจรยิธรรมและค1านิยมท่ีพึงประสงค8 10.00 9.50 ดีมาก 
ตัวบ1งช้ีท่ี 3ผู�เรยีนมีความใฝjรู�  และเรียนรู�อย1างต1อเน่ือง 10.00 9.58 ดีมาก 

ตัวบ1งช้ีท่ี 4ผู�เรยีนคิดเป�น  ทำเป�น 10.00 9.46 ดีมาก 

ตัวบ1งช้ีท่ี 5 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของผู�เรียน 20.00 08.08 พอใช� 
ตัวบ1งช้ีท่ี 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรยีนเป�นสำคัญ 10.00 8.00 ดี 

ตัวบ1งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.30 ดี 

ตัวบ1งช้ีท่ี 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต�นสังกัด 5.00 4.92 ดีมาก 
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (มธัยมศึกษา) น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนน
ท่ีไดA 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุHมตัวบHงช้ีอัตลักษณC    

ตัวบ1งช้ีท่ี 9 ผลการพัฒนาให�บรรลตุามปรัชญา  ปณิธาร/วิสยัทัศน8  พันธกิจ  และ
วัตถุประสงค8ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

ตัวบ1งช้ีท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน�นและจุดเด1นท่ีส1งผลสะท�อนเป�นเอกลักษณ8ของ 
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุHมตัวบHงชีม้าตรฐานการสHงเสริม    
ตัวบ1งช้ีท่ี 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส1งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ1งช้ีท่ี 12 ผลการส1งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  รักษามาตรฐาน 
                และพัฒนาสู1ความเป�นเลิศท่ีสอดคล�องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

คะแนนรวม 100 81.25 ดี 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา 
�ผลคะรวมทุกตัวบ1งชี้  ตั้งแต1  80 คะแนนข้ึนไปใช1ไม1ใช1 
�มีตัวบ1งชี้ทีไ่ด�ระดับดีข้ึนไปอย1างน�อย 10 ตัวบ1งชี้ จาก 12 ตัวบ1งชี้ใช1ไม1ใช1 
�ไม1มีตัวบ1งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต�องปรับปรุงหรือต�องปรับปรุงเร1งด1วนใช1ไม1ใช1 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา     ไม1สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

1.9.2 ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  จำแนกเปcนรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : มัธยมศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนน
ท่ีไดA 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 มาตรฐานท่ีว1าด�วยผลการจัดการศึกษา    

กลุHมตัวบHงชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ1งช้ีท่ี 1 ผูAเรียนมีสุขภาพกายและสขุภาพจิตท่ีดี 10.00 9.41 ดีมาก 
ตัวบ1งช้ีท่ี 2ผู�เรยีนมีคณุธรรมจรยิธรรมและค1านิยมท่ีพึงประสงค8 10.00 9.50 ดีมาก 
ตัวบ1งช้ีท่ี 3ผู�เรยีนมีความใฝjรู�  และเรียนรู�อย1างต1อเน่ือง 10.00 9.58 ดีมาก 
ตัวบ1งช้ีท่ี 4 ผู�เรียนคิดเป�น  ทำเป�น 10.00 8.46 ดีมาก 
ตัวบ1งช้ีท่ี 5 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของผู�เรียน 20.00 8.08 พอใช� 
กลุHมตัวบHงชี้อัตลกัษณC    
ตัวบ1งช้ีท่ี 9 ผลการพัฒนาให�บรรลตุามปรัชญา  ปณิธาน / วิสยัทัศน8  พันธกิจ  และ

วัตถุประสงค8ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
5.00 4.00 ดี 

ตัวบ1งช้ีท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน�นและจุดเด1นท่ีส1งผลสะท�อนเป�นเอกลักษณ8ของ 
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุHมตัวบHงชีม้าตรฐานการสHงเสริม    
ตัวบ1งช้ีท่ี 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส1งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนน
ท่ีไดA 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 2 มาตรฐานท่ีว1าด�วยการบริหารจัดการศึกษา    
กลุHมตัวบHงชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ1งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.30 ดี 
กลุHมตัวบHงชีม้าตรฐานการสHงเสริม    
ตัวบ1งช้ีท่ี 12 ผลการส1งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  รักษามาตรฐาน 
                และพัฒนาสู1ความเป�นเลิศท่ีสอดคล�องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

มาตรฐานท่ี 3 มาตรฐานท่ีว1าด�วยการจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรียน       
เป�นสำคัญ 

   

กลุHมตัวบHงชี้พ้ืนฐาน    

ตัวบ1งช้ีท่ี 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรยีนเป�นสำคัญ 10.00 8.00 ดี 

มาตรฐานท่ี 4 มาตรฐานท่ีว1าด�วยการประกันคุณภาพภายใน    

กลุHมตัวบHงชี้พ้ืนฐาน    

ตัวบ1งช้ีท่ี 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต�นสังกัด 5.00 4.92 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนท้ังหมด 100 81.25 ดี 

1.9.3  ขAอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก  
    1.  ดAานผลการจัดการศึกษา 
  ผู�เรียนได�รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉพาะอย1างยิ่งในกลุ1มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  คณิตศาสตร8  ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และภาษาต1างประเทศ  ได�จัดให�มีการใช�สื่อและวิธีการสอนท่ีเน�น
ให�ผู�เรียนฝmกคิด  ฝmกปฏิบัติ  ฝmกแก�ป]ญหา  และเรียนรู�ด�วยตนเองให�มากข้ึน  เช1นแบบฝmกทักษะการคิด  การจัดทำโครงงาน  
ศึกษาค�นคว�าแหล1งเรียนรู�และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  2.  ดAานการบริหารจัดการศึกษา 
 การบริหารกิจกรรมพัฒนาพัฒนานักเรียนตามหลักสูตรได�หลากหลาย  ครอบคลุมท้ังด�านความรู�  ความจำ   ความ
เข�าใจการคิดวิเคราะห8  สังเคราะห8  ประเมินค1า  และนำไปใช� 

  3.  ดAานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนAนผูAเรียนเปcนสำคัญ 
                   1)  สถานศึกษาควรมีการประเมินแบบวัด  แบบทดสอบของครูทุกคน  ทุกภาคการศึกษา  โดยให�ครูมีส1วนร1วม   
ในการกำหนดมาตรการในการปฏิบัติท้ังด�านวางแผน  ประเมินผลการปฏิบัติ  และมีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงอย1าง
ต1อเนื่อง 
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       2)  ครูควรประเมินความก�าวหน�าของผู�เรียนด�วยวิธีท่ีหลากหลาย  วิเคราะห8ผลการประเมินและนำมาใช�ใน
การซ1อมเสริม  และพัฒนาผู�เรียน   ศึกษาค�นคว�า  วิจัย  เพ่ือพัฒนาสื่อ  และกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรียนเป�น
สำคัญ  
 4.  ดAานการประกันคุณภาพภายใน 
  - ไม1มี -  
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สHวนท่ี 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูAเรียน  
ระดับคุณภาพ  :  ระดับ 4 ดีเลิศ 
  1. กระบวนการพัฒนา 
       1)  โรงเรียนได�มีกระบวนการพัฒนาผู�เรียนด�วยวิธีการท่ีหลากหลาย  และตระหนักถึงกระบวนการเรียนรู�
ของผู�เรียน  ครูจัดการเรียนรู�ให�เป�นไปตามศักยภาพของผู�เรียน จัดกระบวนการเรียนรู�โดยการเน�นผู�เรียนเป�นสำคัญ 
และเป�นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู�ท่ีเหมาะสมกับผู�เรียน จัดโครงการ
พัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ1มสาระการเรียนรู�เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดอย1างเป�นระบบ คิดสร�างสรรค8 ตัดสินใจ
แก�ป]ญหาได�อย1างมีสติสมเหตุผล  สอดแทรกกิจกรรมเสริมทักษะการคิดในระหว1างการเรียนการสอน  โดยใช�การสืบค�น
จากอินเตอร8เน็ต  กิจกรรมกลุ1ม กิจกรรมแผนผังความคิด  ให�นักเรียนจัดทำโครงงานทุกกลุ1มสาระการเรียนรู�เพ่ือสะท�อน
ทักษะการคิด  พัฒนาทักษะการทำงานและเจตคติของนักเรียนท่ีมีต1อรายวิชา  จัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือให�นักเรียน
ได�เรียนรู�จากการปฏิบัติจริง  สามารถแก�ป]ญหาได�อย1างสมเหตุสมผล  เน�นการใช�คำถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของ
ผู�เรียน และสถานศึกษายังมุ1งพัฒนาครูทุกคนให�มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนไปประยุกต8ใช�ให�ตรงตาม
ความสามารถและศักยภาพของผู�เรียน  
  นอกจากนี้ สถานศึกษาได�มีการดาเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู�เรียน ตามโครงการส1งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให�อยู1ในสังคมได�อย1างมีความสุข เน�นการพัฒนาด�านคุณธรรม 
จริยธรรม ท่ีเหมาะสมกับวัยของผู�เรียน จัดกิจกรรมและโครงการพัฒนาคุณภาพผู�เรียนให�เหมาะสมกับช1วงชั้น พัฒนา
คุณธรรมผู�เรียนตามหลักสูตร เน�นให�ผู�เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ ท้ังยังมีระบบการแนะแนว    
ให�คำปรึกษาและดูแลสุขภาวะจิตแก1ผู�เรียน เพ่ิมเวลารู�เรื่องอาชีพ ส1งเสริมการออกกาลังกาย มีการออกแบบการจัด   
การเรียนรู�ท่ีเหมาะสมกับผู�เรียน  ให�นักเรียนจัดทำแฟnมสะสมผลงานของตนเอง   ครูจัดทำแบบประเมินทักษะการคิด
วิเคราะห8ท่ีหลากหลาย   การจัดโครงงานนิทรรศการโครงการเปoดบ�านกุดบงพิทยาคาร  (OPEN HOUSE) โครงการ 
KKU Smart Learning  โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร8 คณิตศาสตร8 และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.รุ1นท่ี 2  
โรงเรียนต�นแบบเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการทัศนศึกษาแหล1งเรียนรู�  กิจกรรมแนะแนว  เข�าค1ายแรมคืนลูกเสือ-เนตร
นารี และผู�บำเพ็ญประโยชน8  โครงการและกิจกรรมฝmกอาชีพต1างๆ  กิจกรรมสัปดาห8วันสุนทรภู1และวันภาษาไทย  
กิจกรรมสัปดาห8วันวิทยาศาสตร8  กิจกรรมวันคริสมาศ กิจกรรมค1ายภาษาอังกฤษ  รวมท้ังกิจกรรมการทบทวนความรู�
เพ่ือเตรียมตัวทดสอบ O – net   ทุกกลุ1มสาระการเรียนรู�เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
       2)  โรงเรียนจัดทำโครงการส1งเสริมสุขภาพภายในโรงเรียน  จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู�เรียนให�มีน้ำหนัก  
ส1วนสูง  สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ8และรู�จักดูแลตนเองให�มีความปลอดภัย  จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำป:  
กิจกรรมแข1งขันกีฬากีฬาภายใน  เพ่ือส1งเสริมให�ผู�เรียนได�ออกกำลังกายและพัฒนาผู�เรียนให�ปลอดจากป]ญหาทางเพศ  
โครงการโรงเรียนสีขาว  เพ่ือแก�ป]ญหายาเสพติดและสิ่งมอมเมา   จัดกิจกรรมร1วมกับโรงพยาบาลส1งเสริมสุขภาพตำบล
กุดบงและโรงพยาบาลโพนพิสัยตรวจสุขภาพร1างกายและตรวจหาสารเสพติด  จัดกิจกรรมปnองกันตนเองและคนใกล�ชิด 
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ให�ปลอดจากป]ญหาทางเพศ  กิจกรรมต1อต�านยาเสพติด  จัดโครงการส1งเสริมด�านดนตรี  นาฏศิลป�   โดยดำเนินการ
อย1างเป�นระบบตามแผนท่ีกำหนด  มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนำผลไปพัฒนาปรับปรุง   
       3)  โรงเรียนจัดกิจกรรมส1งเสริมให�ผู�เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค1านิยมท่ีพึงประสงค8ท่ีเกิดจากการมี 
ส1วนร1วมของผู�บริหาร  ครูผู�สอน  ผู�ปกครองนักเรียนและกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 2. ผลการดำเนินงาน   

ประเด็นตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู�เรียน 
     1.  มีความสามารถในการ
อHาน การเขียน การส่ือสารและ
การคิดคำนวณ  อยูHในระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ   

     แผนภูมิแสดงจานวนของนักเรียนท่ีมีการอ1าน คิดวิเคราะห8 และเขียน         
ชั้นมัธยมศึกษาป:ท่ี 1 - 6 ระดับดีข้ึนไป ป:การศึกษา 2562  นักเรียน
ท้ังหมด 744 มีนักเรียนท่ีได�ระดับ 3 ข้ึนไป จำนวน 680 คน คิดเป�น  
ร�อยละ 91.40 

     ๒. ความสามารถในการ
วิเคราะหC  คิดอยHางมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแกAปgญหา  อยูHในระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ  

     แผนภูมิแสดงระดับคุณภาพความสามารถในการคิดวิเคราะห8 คิด
อย1างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก�ป]ญหา  

 
เกณฑ8ในการประเมินระดับคุณภาพ  

ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 
5 ยอดเยี่ยม 
4 ดีเลิศ 
3 ดี 
2 ปานกลาง 
1 กำลังพัฒนา 

นักเรียนความสามารถในการวิเคราะห8  คิดอย1างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก�ป]ญหา  อยู1ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ  
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ประเด็นตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 
     ๓. ความสามารถในการสร�าง
นวัตกรรม  อยู1ในระดับคุณภาพ 
ดี 

 
       ร�อยละของครูท่ีสร�างโอกาสให�ผู�เรียนทุกคนมีส1วนร1วมในการสร�างสื่อ
นวัตกรรมด�วยตนเองท่ีสอดคล�องกับความสนใจและความถนัดเป�น
รายบุคคลในระดับมากท่ีสุด คิดเป�นร�อยละ 79 
  

  

 
       ร�อยละของนักเรียนท่ีมีส1วนร1วมในการพัฒนาสื่อการเรียนและอานวย
ความสะดวกท่ีเอ้ือต1อการเรียนรู�ในระดับมากท่ีสุด คิดเป�นร�อยละ 58 
 

     ๔. มีความสามารถในการใช�
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  อยู1ในระดับคุณภาพ  
ดีเลิศ  

    โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนด�วยเทคโนโลยี มีห�องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร8ท่ีใช�ในการจัดการเรียนการสอนทุกห�องเรียน นักเรียนสามารถ
ใช�อินเทอร8เน็ตในการสืบค�นข�อมูลคิดเป�นร�อยละ 80 ของนักเรียนท้ังหมด 
และมีการเรียนปฏิบัติงานการใช�โปรแกรมท่ีหลากหลาย เช1น โปรแกรมการ
ตัดต1อกราฟoก โฟโต�ช็อป  โปรแกรมฐานข�อมูลใช�ออฟฟoศ Word Excel 
Power Point  ผู�เรียนสามารถนาความรู�ด�านเทคโนโลยีสร�างสรรค8ผลงาน
ด�วยตนเองได�คิดเป�นร�อยละ 80 ของผู�เรียน  
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ประเด็นตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 
     ๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและตามหลักสูตร
สถานศึกษา   
อยู1ในระดับคุณภาพ ดี 

 

 
    แผนภูมิแสดงร�อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ1ม สาระ
การเรียนรู�  ชั้นมัธยมศึกษาป:ท่ี 1 – 6 ท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป ป:
การศึกษา 2562   นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 
ข้ึนไป คิดเป�นร�อยละ 67.37 

     ๖.  มีความรู�  ทักษะ
พ้ืนฐาน  และเจตคติท่ีดีต1อ
งานอาชีพ  อยู1ในระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ  

ผู�เรียนมีความสารถในการสื่อสาร การคิด การแก�ป]ญหา การใช�ทักษะชีวิต   การ
ใช�เทคโนโลยี คิดเป�นร�อยละ 80 และผู�เรียนมีเจตคติท่ีดีต1องานอาชีพ คิดเป�น
ร�อยละ 80 ของผู�เรียน  

1.2 คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค8ของผู�เรียน 
     1. คุณลักษณะและ
ค1านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากาหนด อยู1ใน
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  

 

   1. นักเรียนร�อยละ 79 มีการแสดงออกถึงการเป�นพลเมืองดีของชาติ มีความ
สามัคคีปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเป�นไทย ปฏิบัติตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ 
และจงรักภักดีต1อสถาบันพระมหากษัตริย8  
   2. นักเรียนร�อยละ 81  มีความซ่ือสัตย8สุจริต มีวินัย มีความเป�นอยู1อย1าง
พอเพียง  
   3. นักเรียนร�อยละ 80 ปฏิบัติตามข�อตกลง กฎเกณฑ8 ระเบียบข�อบังคับของ
ครอบครัว โรงเรียน และสังคม  
   4. นักเรียนร�อยละ 81 เป�นผู�ใฝjเรียนรู� เพียรพยายามในการเรียนและเข�าร1วม
กิจกรรมการเรียนรู�  
   5. นักเรียนร�อยละ 75 ดาเนินชีวิตอย1างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ      
มีคุณธรรม มีภูมิคุ�มกันในตัวท่ีดี ปรับตัวเพ่ืออยู1ในสังคมได�อย1างมีความสุข  
   6. นักเรียนร�อยละ 75 มุ1งม่ันในการทางาน ต้ังใจและรับผิดชอบหน�าท่ีการ
ทางาน ทางานด�วยความเพียรพยายาม และอดทนเพ่ือให�งานสำเร็จตาม
เปnาหมาย  
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ประเด็นตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 
    7. นักเรียนร�อยละ 80 รักความเป�นไทย ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม

ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม และมีความกตัญ�ูกตเวที เห็นคุณค1าและใช�
ภาษาไทยในการสื่อสารได�อย1างถูกต�องเหมาะสม อนุรักษ8 และสืบทอดภูมิ
ป]ญญาไทย  
   8. นักเรียนร�อยละ 83 ท่ีมีจิตสาธารณะ เป�นผู�ให�และช1วยเหลือผู�อ่ืน ทา

ประโยชน8เพ่ือส1วนรวม อาสาช1วยเหลือสังคม    
     2.ความภูมิใจในท�องถ่ินและ
ความเป�นไทย อยู1ในระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ  

   นักเรียนร�อยละ 81 มีความภูมิใจในท�องถ่ิน เห็นคุณค1าของความเป�น
ไทย มีส1วนร1วมในการอนุรักษ8วัฒนธรรมและความเป�นไทย รวมท้ังความ
เป�นไทย  
 

     3. การยอมรับท่ีจะอยู1ร1วมกัน
บนความแตกต1างและหลากหลาย 
อยู1ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ  

 

 

นักเรียนร�อยละ 80 มีการแสดงความคิดเห็นอย1างสุภาพ ยอมรับฟ]งความ
คิดเห็นของผู�อ่ืน ด�วยความเข�าใจ เห็นประโยชน8จากการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซ่ึงกันและกัน ยอมรับและเห็นความงามในความแตกต1างทาง
วัฒนธรรม เช1น ศาสนา ความคิด ความเชื่อ เพศ เชื้อชาติ เป�นต�น สามารถ
แก�ป]ญหาและอยู1ร1วมกันได�ด�วยความเข�าใจท่ีถูกต�อง มีการสื่อสารอย1าง
สร�างสรรค8  

     4.  สุขภาวะทางร1างกายและ
ลักษณะจิตสังคม อยู1ในระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ  

1. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน 
กิจกรรมกีฬาภายในต�านยาเสพติด กิจกรรมการส1งทีมกีฬาเข�าร1วมการ
แข1งขันกีฬานอกสถานศึกษา คิดเป�นร�อยละ80  
2. นักเรียนร�อยละ 80 มีการรักษาสุขภาพกาย สุขกายจิต อารมณ8และ
สังคม และแสดงออกอย1างเหมาะสมในแต1ละช1วงวัย สามารถอยู1ร1วมกับคน
อ่ืนอย1างมีความสุข ไม1มีความขัดแย�งกับผู�อ่ืน  
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3. จุดเดHน  
  1.  ผู�เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  มีสุนทรียภาพ  เข�าร1วมกิจกรรมท้ังในและนอกหลักสูตรเป�นประจำ   
ผู�เรียนเป�นลูกที่ดีของพ1อแม1  เป�นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน  บำเพ็ญประโยชน8ของสังคม  รู�จักค�นคว�าหาความรู�จากการอ1านและ
ใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ  เรียนรู�ผ1านประสบการณ8ตรง  มีความสามารถในด�านการคิด  รู�จักปรับตัวให�เข�ากับสังคม  มีการพัฒนา 
ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ1มสาระการเรียนรู� โครงการระบบดูแลนักเรียน  โครงการห�องเรียนสีขาว  
โครงการธนาคารขยะ  เป�นจุดเน�นและจุดเด1นท่ีทำให�ผู�เรียนได�รับรางวัลดีเด1นด�านต1าง ๆ 
  2. ผู�เรียนมีความประพฤติท่ีดี ปฏิบัติตัวตามกฎ ระเบียบของโรงเรียนและสังคม  มีน้ำใจโอบอ�อมอารี  รับฟ]งความ
คิดเห็นของผู�อื่น  ซื่อสัตย8สุจริต  มุ1งมั่นศึกษาเล1าเรียน  ทำงานตามที่ได�รับมอบหมายด�วยความตั้งใจ  ช1วยบำรุงดูแล รักษา
สถานที่  และทรัพย8สินของสถานศึกษา  ประหยัด  รักชาติ   ศาสน8 กษัตริย8  และความเป�นไทย  ยึดมั่นในวิถีชีวิต  และ การ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย8เป�นประมุข  
    3.  ผู�เรียนได�รับการพัฒนาให�มีการเรียนรู�จากการอ1าน  และการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยจัดกิจกรรมท้ัง
ภาษาไทย  ภาษาต1างประเทศ  และกลุ1มสาระการเรียนรู�อ่ืน ๆ อย1างหลากหลาย  เช1น กิจกรรมหนังสั้น  กิจกรรมค1าย
ภาษาอังกฤษจากอาสาสมัครชาวต1างชาติ  
4.  จุดท่ีควรพัฒนา   
     1.  ควรจัดหาสื่อ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน เช1น โปเจคเตอร8  ให�กับทุกห�องเรียน และควรจัดให�
มีห�องปฏิบัติการต1าง ๆ เพ่ือให�ผู�เรียนเข�าไปทำกิจกรรมยามว1าง หรือศึกษาค�นคว�าหาความรู�เพ่ิมเติมตามความสนใจ 
      2.  ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ให�ครูผู�สอนเน�นกระบวนการคิดวิเคราะห8เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให�เพ่ิมสูงข้ึน  และส1งเริมการจัดกระบวนการเรียนรู�แบบโครงงาน  เพ่ือฝmกให�ผู�เรียนแสวงหา
ความรู� หรือการค�นคว�าหาคำตอบในสิ่งท่ีผู�เรียนอยากรู�หรือสงสัยด�วยวิธีการต1าง ๆ  ด�วยตนเอง 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ  :  ยอดเย่ียม 
 1. กระบวนการพัฒนา 
     1) โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร  ได�มีการกำหนดเปnาหมาย วิสัยทัศน8 และพันธกิจของสถานศึกษาไว�อย1าง
ชัดเจน และจัดทำแผนพัฒนา  แผนกลยุทธ8 และแผนปฏิบัติงานประจำป:ของสถานศึกษา 
          2)  โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช�รูปแบบ KUDBONG MODELL 
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รูปแบบการบริหารแบบ KUDBONG MODELL 

 
      3)  โรงเรียนได�ดำเนินการศึกษาข�อมูลวางแผนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จัดทำแผนกลยุทธ8  
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจำป:  ระบบประกันคุณภาพการศึกษา  รายงานคุณภาพ
การศึกษาประจำป:  ปรับโครงสร�างการบริหารและปรับคำสั่งการปฏิบัติงานโรงเรียน  พัฒนาบุคลากรด�านการจัดการ
เรียนรูกำกับ  นิเทศ  ติดตามการจัดการเรียนรู�  การวัดและประเมินผล  การวิจัยและพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาให�เหมาะสมสอดคล�องกับบริบทของสถานศึกษา  จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการ และงานบริหารจัด
การศึกษา  แลกเปลี่ยน  เรียนรู�ระหว1างคณะผู�บริหารภายในกลุ1มสหวิทยาเขต  ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี และพัฒนา
ตนเองอยู1สม่ำเสมอ   สำรวจความพึงพอใจผู�เก่ียวข�องเพ่ือรวบรวมข�อมูล  ในการปรับเปลี่ยน พัฒนาการบริหารจัดการ  
สนับสนุนด�านการศึกษาให�เด็กในเขตพ้ืนท่ีบริการด�วยความเสมอภาค  สร�างขวัญ กำลังใจ  ยกย1องให�เกียรติผู�ท่ีอยู1ใต�
บังคับบัญชา  จัดแหล1งเรียนรู�ท่ีหลากหลายเหมาะสมกับบริบทของท�องถ่ิน  นำวัฒนธรรม  ภูมิป]ญญาท�องถ่ินมา 
ประยุกต8ใช�ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน ประสานความร1วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน  ชุมชน  ผู�ปกครองในการบริหารจัดการ   
      3)  ผู�บริหารส1งเสริมให�ครูได�พัฒนาครูศักยภาพการปฏิบัติงานอย1างต1อเนื่อง  เช1น  โครงการ KKU Smart 
Learning  โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร8 คณิตศาสตร8 และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.รุ1นท่ี 2  โครงการพัฒนา
บุคลากรด�านการจัดการเรียนรู�ท่ีเน�นผู�เรียนเป�นสำคัญ   
       4) โรงเรียนได�ดำเนินการสร�างและพัฒนาแหล1งเรียนรู�ภายในสถานศึกษาและใช�ประโยชน8จากแหล1งเรียนรู� 
ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู�ของผู�เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมท้ังผู�ท่ีเก่ียวข�อง  
ใช�เทคโนโลยีท่ีหลากหลายและทันสมัยในการพัฒนาแหล1งเรียนรู�ในสถานศึกษา  โดยเปoดโอกาสให�นักเรียนครู  บุคลากร
ทางการศึกษาชุมชนได�ศึกษาค�นคว�า  เรียนรู�จากแหล1งเรียนรู�อย1างคุ�มค1า   มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ระหว1างบุคลากร
ภายในสถานศึกษา ระหว1างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค8กรท่ีเก่ียวข�อง   
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 2. ผลการดำเนินงาน 
  1) ศึกษาวิเคราะห8ข�อมูล และพัฒนาคุณภาพการศึกษา   จัดทำแผนกลยุทธ8 และแผนปฏิบัติงานประจำป:
ของสถานศึกษา 
         2)  ปรับโครงสร�างการบริหารและปรับคำสั่งการปฏิบัติงานโรงเรียน  พัฒนาบุคลากรด�านการจัดการเรียน
รูกำกับ  นิเทศ  ติดตามการจัดการเรียนรู�  การวัดและประเมินผล  การวิจัยและพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให�เหมาะสมสอดคล�องกับบริบทของสถานศึกษา  จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการ และงานบริหารจัดการศึกษา  
แลกเปลี่ยน  เรียนรู�ระหว1างคณะผู�บริหารภายในกลุ1มสหวิทยาเขต  ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี และพัฒนาตนเองอยู1
สม่ำเสมอ   สำรวจความพึงพอใจผู�เก่ียวข�องเพ่ือรวบรวมข�อมูล  ในการปรับเปลี่ยน พัฒนาการบริหารจัดการ  สนับสนุน
ด�านการศึกษาให�เด็กในเขตพ้ืนท่ีบริการด�วยความเสมอภาค  สร�างขวัญ กำลังใจ  ยกย1องให�เกียรติผู�ท่ีอยู1ใต�บังคับบัญชา  
จัดแหล1งเรียนรู�ท่ีหลากหลายเหมาะสมกับบริบทของท�องถ่ิน  นำวัฒนธรรม  ภูมิป]ญญาท�องถ่ินมาประยุกต8ใช�ในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน ประสานความร1วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ชุมชน  
ผู�ปกครองในการบริหารจัดการ   
        3)  โรงเรียนมีการดำเนินงานตามแผนงานเป�นไปตามข้ันตอนอย1างมีประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการ
โปร1งใส  เสมอภาคและเป�นธรรม   ครูได�รับการสนับสนุนในด�านวิชาชีพ  ด�านวิทยฐานะ  มีขวัญและกำลังใจในการ
ทำงาน   มีแนวทางในการจัดการศึกษาท่ีชัดเจน   สภาพแวดล�อมและแหล1งเรียนรู�ในโรงเรียนร1มรื่น  สวยงาม  สะอาด 
และปลอดภัย  มีระบบสาธารณูปโภคท่ีดี  นักเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษามีสุขอนามัยท่ีดี  มีการประสานงาน 
ท่ีดีระหว1างโรงเรียนและชุมชน   
      4)  โรงเรียนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำป:  ให�สอดคล�องกับสภาพ
ป]ญหา ความต�องการพัฒนา  
       5)  โรงเรียนมีการนิเทศ  กำกับ  ติดตาม  และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ท่ีเหมาะสม  เป�นระบบ  และต1อเนื่อง    

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

การพัฒนาครูบุคลากร ทาง
การศึกษา 

 
 

0% 14%

17%
69%

จํานวนครั้งท่ีครูไดAรับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ

ยังไม1เคยได�รับการพัฒนา 1 ครั้ง/ภาคเรียน

3ครั้ง ต1อภาคเรียน มากกว1า 2 ครั้ง/ภาคเรียน
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วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

การมีส1วนร1วมของ เครือข1าย 
ในการวาง แผนการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา  

 

การจัดหาทรัพยากร  ผู�บริหารได�ระดมทุนทรัพยากรสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษา  
ท้ังในรูป ของงบประมาณ และผู�เชี่ยวชาญด�านต1าง ๆ มาช1วยในการสนับสนุนกจกรรม
การเรียนการสอน  
 

การนิเทศ กำกับ ติดตาม
และประเมินผล 

 

 3.  จุดเดHน   
     1. ผู�บริหารการศึกษาและผู�บริหารสถานศึกษา  มีความมุ1งม่ันและและรวมกันผนึกกำลังในการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาให�บรรลุผลสำเร็จ    
       2.  โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบ KUDBONG MODEL   
        3. การบริหารจัดการและการพัฒนาพัฒนาสถานศึกษาอย1างมีประสิทธิภาพท้ัง  6  ฝjาย  ได�แก1   
ฝjายบริหารงานวิชาการ  ฝjายบริหารงานงบประมาณ  ฝjายบริหารงานงานบุคล  ฝjายบริหารงานกิจการนักเรียน  ฝjาย
บริหารงานอำนวยการ และฝjายบริหารงานการบริหารงานท่ัวไป   
       4. โรงเรียนมีโครงสร�างบริหารงานและแผนงานอย1างเป�นระบบ  

0%
46%

23%

31%

จํานวนเครือขHายเขAามามีสHวนรHวมในการวางแผนการ
พัฒนา คุณภาพการศึกษา

ไม1ได�มีส1วนร1วม

1ครั้ง/ภาคเรียน

2ครั้ง/ภาคเรียน

มากกว1า2ครั้ง/ภาค
เรียน

2%
29%

28%

41%

ร�อยละของครูท่ีได�รับการนิเทศ กํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลจากผู�บริหาร

ยังไม1เคยได�รับการนิเทศ ๑ ครั้ง/ภาคเรียน

๒ ครั้ง/ภาคเรียน มากกว1า ๒ ครั้ง/ภาคเรียน
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4.  จุดท่ีควรพัฒนา 
       1. ให�ครูตระหนักถึงหน�าท่ี  ระเบียบวินัย  การมีส1วนร1วมการการบริหารงาน  ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
เพ่ิมมากข้ึน 
        2. การนำข�อมูลผลการประเมินครูเป�นรายบุคคลมาใช�ในการพัฒนาอย1างต1อเนื่อง  และให�ครู   
แต1ละคนเก็บหลักฐานท่ีเป�นผลงานเก่ียวการการวิจัยป]ญหาเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรียนเป�น
สำคัญ  
        3.  สร�างเครือข1ายความร1วมมือของผุ�มีส1วนเก่ียวข�องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให�มีความเข�มแข็ง  มี
ส1วนร1วมต1อการรับผิดชอบต1อผลการจัดการศึกษา  และขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนAนผูAเรียนเปcนสำคัญ 

ระดับคุณภาพ  :  ดีเลิศ 
  1. กระบวนการพัฒนา 
        โรงเรียนดำเนินการส1งเสริมให�ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรียนเป�นสำคัญ  โดยดำเนินงาน / 
กิจกรรมอย1างหลากหลาย  ได�แก1  ปรับโครงสร�างรายวิชา  หน1วยการเรียนรู�  ลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู�  การศึกษา
ค�นคว�าอิสระ  สัดส1วนคะแนนแต1ละหน1วย  กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค8ท่ีสอดคล�องกับหน1วยการเรียนรู�  
สนับสนุนให�ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสร�างโอกาสให�นักเรียนทุกคนมีส1วนร1วม  ได�ลงมือปฏิบัติจริง  จนสรุป
ความรู�ได�ด�วยตนเอง  จัดการเรียนการสอนท่ีเน�นทักษะการคิด  เช1นการจัดการเรียนรู�ด�วยโครงงาน  ครูใช�สื่อการเรียน
การสอน  ภูมิป]ญญาท�องถ่ิน  นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการพัฒนาแหล1งเรียนรู�ในโรงเรียน  เปoดโอกาส     
ให�นักเรียน ครู  บุคลากรทางการศึกษาชุมชนได�ศึกษาค�นคว�า  เรียนรู�จากแหล1งเรียนรู�อย1างคุ�มค1า   มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู�ระหว1างบุคลากรภายในสถานศึกษา (PLC) ระหว1างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค8กรท่ีเก่ียวข�อง     
จัดโครงการฝmกประสบประการณ8วิชาชีพ ตามความสนใจของผู�เรียน  มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อ
การสอนท่ีใช�   
  2. ผลการดำเนินงาน 
     1)  จากการดำเนินกิจกรรม /ครูผู�สอนได�วิเคราะห8หลักสูตรและสร�างหลักสูตร รวมถึงการสร�างและพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู�ท่ีเน�นผู�เรียนเป�นสำคัญ  โดยเน�นให�ผู�เรียนได�เรียนรู�โดยการลงมือปฏิบัติจริงตามความสนใจ และ
ทำให�ผู�เรียนเกิดทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 
     2) จากกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู� ( PLC ) ทำให�ครูผู�สอนมีแนวทางการแก�ป]ญหาและแนวทางใน    
การพัฒนาคุณภาพผู�เรียนเป�นรายบุคคล ทำให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�สูงสุด 

 3.  จุดเดHน   
       ครูมีความสามารถ  มีความต้ังใจ  มีมุ1งม่ันในในการจัดการเรียนการสอนอย1างมีประสิทธิภาพ มีการ
วิเคราะห8หลักสูตรและจัดทำแผนการเรียนรู�ท่ีเน�นผู�เรียนเป�นสำคัญ  โดยเน�นให�นักเรียนได�เรียนรู�โดยการคิด  ได�ลงมือ
ปฏิบัติจริง  จัดให�มีแหล1งเรียนรู�ท่ีหลากหลาย  ให�นักเรียนแสวงหาความรู�จากสื่อเทคโนโลยีด�วยตนเองอย1างสม่ำเสมอ   
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 4.  จุดท่ีควรพัฒนา 

      กำหนดแผนงานการทำงาน   ดำเนินงานอย1างเป�นระบบและต1อเนื่อง   ประสานความร1วมมือกับทุกภาค
ส1วนในการพัฒนางานให�บรรลุเปnาหมาย  กระตุ�นให�ครู  นักเรียนเป�นผู�หม่ันแสวงหาความรู�ด�วยตนเองจากแหล1งเรียนรู�
เพ่ิมมากข้ึน   ศึกษาและนำเทคโนโลยีมาประยุกต8ควบคู1เพ่ือให�มีแหล1งเรียนท่ีรู�ท่ีทันสมัย ทันยุค  ทันเหตุการณ8  และใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู�ควรให�ข�อมูลย�อนกลับแก1นักเรียนทันที  เพ่ือท่ีนักเรียนจะได�นำไปใช�พัฒนาทักษะของตัวเอง 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยูHในระดับ 4 ดีเลิศ  
 จากผลการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต1าง ๆ ส1งผลให�สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเปnาหมายไว�ในแต1ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปได�ระดับดีเลิศ ทั้งนี้ เพราะมาตรฐาน  
ที่ 1 ผลการจัดการศึกษา อยู1ในระดับ ดีเลิศ  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู1ในระดับ   
ยอดเยี่ยม มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรียนเป�นสำคัญ อยู1ในระดับ ดีเลิศ  
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สHวนท่ี 3   

สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความตAองการการชHวยเหลือ 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป�นข�อมูลข1าวสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษาจะต�องนำไป
วิเคราะห8 สังเคราะห8เพื่อสรุปนำไปสู1การเชื่อมโยงหรือสะท�อนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ( 3 – 5 ป: ) และนำไปใช�ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
  ดังนั้น จากผลการดำเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด1น จุดควร
พัฒนาของแต1ละมาตรฐาน พร�อมท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต�องการช1วยเหลือได� ด�งนี้ 
สรุปผลจุดเด1น จุดควรพัฒนา 

 1.ดAานคุณภาพผูAเรียน 
    1.  ผู�เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีสุนทรียภาพ       
เข�าร1วมกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรเป�นประจำ  ผู�เรียนเป�น
ลูกท่ีดีของพ1อแม1  เป�นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน  บำเพ็ญประโยชน8
ของสังคม  รู�จักค�นคว�าหาความรู�จากการอ1านและใช�เทคโนโลยี
สารสนเทศ  เรียนรู�ผ1านประสบการณ8ตรง  มีความสามารถในด�าน
การคิด  รู�จักปรับตัวให�เข�ากับสังคม  มีการพัฒนาตามโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ1มสาระการเรียนรู� โครงการ
ระบบดูแลนักเรียน  โครงการห�องเรียนสีขาว  โครงการธนาคาร
ขยะ  เป�นจุดเน�นและจุดเด1นท่ีทำให�ผู�เรียนได�รับรางวัลดีเด1นด�าน
ต1าง ๆ 
     2. ผู�เรียนมีความประพฤติที่ดี ปฏิบัติตัวตามกฎ ระเบียบ
ของโรงเรียนและสังคม  มีน้ำใจโอบอ�อมอารี  รับฟ]งความ
คิดเห็นของผู�อื่น  ซื่อสัตย8สุจริต  มุ1งมั่นศึกษาเล1าเรียน  ทำงาน
ตามที่ได�รับมอบหมายด�วยความตั ้งใจ  ช1วยบำรุงดูแล รักษา
สถานที ่  และทรัพย8สินของสถานศึกษา  ประหยัด  รักชาติ   
ศาสน8 กษัตริย8  และความเป�นไทย  ยึดมั่นในวิถีชีวิต  และ การ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย8เป�น
ประมุข  
     3.  ผู�เรียนได�รับการพัฒนาให�มีการเรียนรู�จากการอ1าน  และ
การใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยจัดกิจกรรมทั ้งภาษาไทย  
ภาษาต1างประเทศ  และกลุ 1มสาระการเร ียนรู �อ ื ่น ๆ อย1าง
หลากหลาย  เช1น กิจกรรมหนังสั้น  กิจกรรมค1ายภาษาอังกฤษจาก
อาสาสมัครชาวต1างชาติ  

1.ดAานคุณภาพผูAเรียน 
    1. ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนควรเน�นทักษะด�านการสื่อสาร ด�านการคิด
วิเคราะห8  และเน�นทักษะการเป�นผู�นำให�กับผู�เรียน
มากยิ่งข้ึน  
    2.  ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน  ให�ครูผู�สอนเน�นกระบวนการคิดวิเคราะห8
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให�เพ่ิมสูงข้ึน  
และส1งเริมการจัดกระบวนการเรียนรู�แบบโครงงาน  
เพ่ือฝmกให�ผู�เรียนแสวงหาความรู� หรือการค�นคว�า
หาคำตอบในสิ่งท่ีผู�เรียนอยากรู�หรือสงสัยด�วย
วิธีการต1าง ๆ  ด�วยตนเอง 
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จุดเด1น จุดควรพัฒนา 

2.  ดAานกระบวนการบริหารและการจัดการ 
      1. ผู�บริหารการศึกษาและผู�บริหารสถานศึกษา        
มีความมุ1งม่ันและและรวมกันผนึกกำลังในการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาให�บรรลุผลสำเร็จ    
      2.  โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบ 
KUDBONG MODEL   
      3. การบริหารจัดการและการพัฒนาพัฒนา
สถานศึกษาอย1างมีประสิทธิภาพท้ัง  6  ฝjาย  ได�แก1   
ฝjายบริหารงานวิชาการ  ฝjายบริหารงานงานงบประมาณ  
ฝjายบริหารงานงานบุคล  ฝjายบริหารงานกิจการนักเรียน  
ฝjายบริหารงานอำนวยการและฝjายบริหารงานการ
บริหารงานท่ัวไป   
     4. โรงเรียนมีโครงสร�างบริหารงานและแผนงานอย1าง
เป�นระบบ  
 

2.  ดAานกระบวนการบริหารและการจัดการ 
     1. ให�ครูตระหนักถึงหน�าท่ี  ระเบียบวินัย  การมี
ส1วนร1วมการการบริหารงาน  ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครูเพ่ิมมากข้ึน 
      2. การนำข�อมูลผลการประเมินครูเป�นรายบุคคล
มาใช�ในการพัฒนาอย1างต1อเนื่อง  และให�ครู   
แต1ละคนเก็บหลักฐานท่ีเป�นผลงานเก่ียวการการวิจัย
ป]ญหาเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน�น
ผู�เรียนเป�นสำคัญ  
      3.  สร�างเครือข1ายความร1วมมือของผุ�มีส1วน
เก่ียวข�องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให�มีความ
เข�มแข็ง  มีส1วนร1วมต1อการรับผิดชอบต1อผลการจัด
การศึกษา  และขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 

 
3. ดAานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนAนผูAเรียนเปcนสำคัญ 
      ครูมีความต้ังใจ  มุ1งม่ันในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน  โดยจัดกิจกรรมการให�นักเรียนได�เรียนรู�โดยการคิด  
ได�ลงมือปฏิบัติจริง  จัดให�มีแหล1งเรียนรู�ท่ีหลากหลาย  ให�
นักเรียนแสวงหาความรู�จากสื่อเทคโนโลยีด�วยตนเองอย1าง
สม่ำเสมอ   
   
 

 
3. ดAานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนAนผูAเรียนเปcน
สำคัญ 
     กำหนดแผนงานการทำงาน   ดำเนินงานอย1างเป�น
ระบบและต1อเนื่อง   ประสานความร1วมมือกับทุกภาค
ส1วนในการพัฒนางานให�บรรลุเปnาหมาย  กระตุ�นให�ครู  
นักเรียนเป�นผู�หม่ันแสวงหาความรู�ด�วยตนเองจากแหล1ง
เรียนรู�เพ่ิมมากข้ึน   ศึกษาและนำเทคโนโลยีมา
ประยุกต8ควบคู1เพ่ือให�มีแหล1งเรียนท่ีรู�ท่ีทันสมัย ทันยุค  
ทันเหตุการณ8  และในการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ควรให�
ข�อมูลย�อนกลับแก1นักเรียนทันที  เพ่ือท่ีนักเรียนจะได�
นำไปใช�พัฒนาทักษะของตัวเอง 
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู�ท่ีเน�นการพัฒนาผู�เรียนเป�นรายบุคคลให�ชัดเจนมากข้ึน 
  2. การส1งเสริมให�ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู�โดยเน�นผู�เรียนเป�นสำคัญ การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน
เพ่ือพัฒนาผู�เรียนให�สามารถเรียนรู�ได�เต็มศักยภาพ 
  3. การพัฒนาบุคลากรโดยส1งเข�ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู�ในงานท่ีได�รับมอบหมาย โดยเฉพาะเก่ียวการ
การนำสื่อและเทคโนโลยีใหม1ๆมาใช�ในการเรียนการสอน  และติดตามผลการนำไปใช�และผลท่ีเกิดกับผู�เรียนอย1าง
ต1อเนื่อง 
 
ความตAองการและการชHวยเหลือ 
  1. การพัฒนาครูผู�สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู� ท่ีสอดคล�องกับการพัฒนาผู�เรียนในศตวรรษท่ี 21 
   2. การสร�างข�อสอบท่ีสอดคล�องกับมาตรฐานการเรียนรู�ตามแนวทางของการประเมิน O – NET เพ่ือยกระดับ
คุณผู�เรียนและผลสัมฤทธิ์การศึกษาให�สูงข้ึน 
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ประกาศโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 
เรื่อง กำหนดค1าเปnาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
..................................................................... 

 

 โดยท่ีมีประกาศใช�กฎกระทรวงว1าด�วยระบบ หลักเกณฑ8 และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ.๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีกำหนดเปnาหมายและยุทธศาสตร8ในการพัฒนาคุณภาพคน
ไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศ
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ8และแนวปฏิบัติเก่ียวกับ
การประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให�ใช�มาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ มาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  แนบท�ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให�ใช�มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนย8การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนกุดบงพิทยาคารและปรับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จากการมีส1วนร1วมของผู�เก่ียวข�อง ท้ังบุคลากรทุกคน 
ในโรงเรียน ผู�ปกครอง และประชาชนในชุมชนให�เหมาะสมและสอดคล�องกัน เพ่ือนำไปสู1การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในการประชุม ครั้งท่ี  ๒ / ๒๕๖๒  
เม่ือวันท่ี  ๑๑  เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 เพื่อให�การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร มีคุณภาพและมาตรฐาน จึง
กำหนดค1าเปnาหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม
เอกสารแนบท�ายประกาศนี้  

 ประกาศ ณ วันท่ี ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

          
(  นายอาทิต   กันธินาม ) 

ผู�อำนวยการโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 
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การกำหนดคHาเปhาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
แนบทAายประกาศโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 

เรื่อง กำหนดคHาเปhาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
คHาเปhาหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูAเรียน ระดับ.....ดี..... 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูAเรียน  

๑) มีความสามารถในการอ1าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ  ระดับ ด ี
๒) ความสามารถในการวิเคราะห8  คิดอย1างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก�ป]ญหา ระดับ ด ี
๓) ความสามารถในการสร�างนวัตกรรม ระดับ ด ี
๔) มีความสามารถในการใช�เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ระดับ ด ี
๕) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับ ด ี
๖) มีความรู�  ทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติท่ีดตี1องานอาชีพ ระดับ ด ี

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคCของผูAเรียน  
๑) การมีคณุลักษณะและค1านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ระดับ ด ี
๒) ความภมูิใจในท�องถ่ินและความเป�นไทย ระดับ ด ี
๓) การยอมรับท่ีจะอยู1ร1วมกันบนความแตกต1างและหลากหลาย ระดับ ด ี
๔) สุขภาวะทางร1างกาย  และลักษณะจิตสังคม ระดับ ด ี

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ ดเีลิศ 
 2.๑  มีเปnาหมาย วิสัยทัศน8 และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ระดับ ดเีลิศ 
 ๒.2  มีระบบบรหิารจัดการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ ดเีลิศ 

    2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน�นคุณภาพของผู�เรียนรอบด�านตามหลักสูตรสถานศึกษาทุก
กลุ1มเปnาหมาย  

ระดับ ดเีลิศ 

    2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให�มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ระดับ ดเีลิศ 
    2.5  จัดสภาพแวดล�อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต1อการจัดการเรยีนรู�อย1างมีคณุภาพ ระดับ ดเีลิศ 
    2.6  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบรหิารจัดการและ 
การจัดการเรยีนรู� 

ระดับ ดเีลิศ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนAนผูAเรียนเปcนสำคัญ ระดับ....ดี... 
3.1  จัดการเรียนรู�ผ1านกระบวนการคิดและปฏบัิติจริง  และสามารถนำไปประยุกต8ใช�ในชีวิตจริงได� ระดับ ด ี
3.2  ใช�สื่อ  เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล1งเรียนรู�ท่ีเอ้ือต1อการเรยีนรู� ระดับ ด ี

    3.3  มีการบรหิารจัดการช้ันเรยีนเชิงบวก ระดับ ด ี
    3.4  ตรวจสอบและประเมินผู�เรียนอย1างเป�นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู�เรยีน ระดับ ด ี

 
    3.5  มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู�และใช�ข�อมูลสะท�อนกลับ เพ่ือพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู� ระดับ ด ี
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การกำหนดคHาเปhาหมาย 
 
 ๑. ศึกษาข�อมูลเดิม ผลการประเมินต1างๆ ท่ีผ1านมา เพ่ือเป�นข�อมูลฐานในการกำหนดค1าเปnาหมาย 
 ๒. การกำหนดค1าเปnาหมาย แต1ละมาตรฐาน ควรกำหนดเป�น ระดับคุณภาพ ๕  ระดับ เพื่อให�สอดคล�องกับ
การประเมิน ดังนี้ 
   ๕     หมายถึง    มีผลการปฏบัิติอยู1ในระดับยอดเยี่ยม 
   ๔     หมายถึง    มีผลการปฏบัิติอยู1ในระดับดีเลิศ  
   ๓     หมายถึง    มีผลการปฏบัิติอยู1ในระดับดี 
   ๒     หมายถึง    มีผลการปฏบัิติอยู1ในระดับปานกลาง 
   ๑     หมายถึง    มีผลการปฏบัิติอยู1ในระดับกำลังพัฒนา 

 ๓ .  การกำหนดค 1า เป n าหมาย ในแต 1ละประเด ็นพ ิจารณา จะกำหนดเป �นระด ับค ุณภาพ หรือ 
เป�น ร�อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

คำส่ังโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 
ท่ี    ๐37  / ๒๕๖3 

เรื่อง  แตHงตั้งคณะกรรมการประเมินและติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ป&การศึกษา ๒๕๖2 
------------------------------- 

ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห1งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  แก�ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับท่ี ๒ )  พ.ศ. ๒๕๔๕  ตามหมวด 



 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self- Assessment Report : SAR ) ป&การศึกษา  2562 
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ตำบลกุดบง  อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 21 

ท่ี ๖  ว1าด�วยการประกันคุณภาพการศึกษา  บัญญัติให�สถานศึกษา  มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  ว1ามีคุณภาพ
ตามมาตรฐานและตัวบ1งชี้เป�นประจำทุกป:  เพื่อให�การดำเนินงานเป�นไปด�วยความเรียบร�อย  อาศัยอำนาจตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.๒๕๔๖  มาตรา ๓๙(๑) แต1งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร เพื่อเป�นการตรวจสอบ
คุณภาพและผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำผลการประเมินมาจัดทำ
ข�อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน และนำมาใช�ตัดสินใจวางแผนพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน ตลอดจนรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนป:การศึกษา ๒๕๖๑   
ต1อหน1วยงานท่ีเก่ียวข�อง และสาธารณะชน  จึงแต1งต้ังคณะกรรมการในการดำเนินการ  ดังนี้ 
  คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบด�วย 
  ๑.  นายอาทิต     กันธินาม   ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางสาวสภุาพร  โคตรวิทย8   รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นายเพ่ิมศักด์ิ   พิเนตรเสถียร ณ หนองคาย กรรมการ 
  ๔.  นางลำพูน     เบอร8นาร8ด   กรรมการ 
  ๕.  นางสาวณฐมน  ชัยสว1าง    กรรมการ 
  ๖.  นางสาวรัศว ี  เพ็งคำป]iง   กรรมการ 
  ๗.  นางสาวรัศม์ิภศร    กุญแจทอง    กรรมการ 
  ๘.  นางสาวอรพิณ  คำยา   กรรมการและเลขานุการ 
      มีหน�าท่ี  รับผิดชอบดำเนินการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามระบบประกันคุณภาพ  สรุปผล  ส1งเอกสารและรายงานข�อมูลตามท่ีกำหนด  เพ่ือรายงานแก1หน1วยงาน
ต�นสังกัด  และจัดทำรายงานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 คณะกรรมการอำนวยการ  มีหน�าท่ีเก็บรวบรวมข�อมูล บันทึก  สรุปผลการประเมินคุณภาพให�สอดคล�องและ
เหมาะสมกับคำอธิบายคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๓  มาตรฐาน ดังนี้ 
     มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผูAเรียน 
 ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูAเรียน 
  ๑)  มีความสามารถในการอ1าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
  ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห8 คิดอย1างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
        และแก�ป]ญหา 

๒ 
  ๓)  มีความสามารถในการสร�างนวัตกรรม 
  ๔)  มีความสามารถในการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๖)  มีความรู�  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต1องานอาชีพ 
  มอบหมายให� 
  ๑.  นางสาวสภุาพร โคตรวิทย8   ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางสาวศศิธร  ผาใต�     รองประธานกรรมการ 
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  ๓.  นางสาวอรพิณ  คำยา    กรรมการ 
  ๔.  นายธีรพล   นามแสง    กรรมการ 
  ๕.  นางสาวฤทัยรัตน8  วงษาพัฒน8   กรรมการ 
  ๖.  นางสาวอรัชพร  วังคำแหง   กรรมการ 
  ๗.  นางสาวปวีณา  เบ�าทองจันทร8   กรรมการ 
  ๘.  นางปรีชญา     สุวัฒนะ    กรรมการ 
   ๙. นางสาววัจนีย8   ดอกไม�ทอง   กรรมการ 
   10. นางสุภาพร     เฮสสลีย8    กรรมการ 
  ๑๐. นางสาวเหมือนไหม  ชัยสวัสด์ิ    กรรมการและเลขานุการ   
 ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคCของผูAเรียน 
  ๑)  การมีคุณลักษณะและค1านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
  ๒)  ความภูมิใจในท�องถ่ินและความเป�นไทย 
  ๓)  การยอมรับท่ีจะอยู1ร1วมกันบนความแตกต1างและหลากหลาย 
  ๔)  สุขภาวะทางร1างกาย และจิตสังคม 
  มอบหมายให� 
  ๑.  นางสาวณฐมณ  ชัยสว1าง    ประธานกรรมการ 
  ๒.  นายขวัญชัย    วังสองชั้น   รองประธานกรรมการ 
  ๓.   นายพิทักษ8   เหล1าเจริญ   กรรมการ 
  ๔.  นางสาวรัศว ี  เพ็งคำป]iง   กรรมการ 
   ๕.  นายธนวฒัน8   พรมเมือง   กรรมการ 
  ๖.  นายณัฐพงศ8   ถ่ินนาเวียง   กรรมการ 
  ๗.   นายพรทวี   ยาตาล    กรรมการ 
  ๘.   นางสาวสรลัชนา  มีคำแสน   กรรมการ 
  ๑๐. นายวุฒิไกร   ภูศรี    กรรมการ 
  ๑๑. นางสาวปทุมพร  เยี่ยมวิชิด   กรรมการ 
  ๑๒. นายพงษ8พัฒน8  สุขใจ     กรรมการและเลขานุการ 
 

๓ 
     มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑  มีเปnาหมายวิสัยทัศน8และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน�นคุณภาพผู�เรียนรอบด�านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
        และทุกกลุ1มเปnาหมาย 
 ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให�มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕  จัดสภาพแวดล�อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต1อการจัดการเรียนรู�อย1างมีคุณภาพ 
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 ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู� 
  มอบหมายให� 
  ๑.  นางลำพูน  เบอร8นาร8ด     ประธานกรรมการ 
  ๒.  นายขวัญชัย   วังสองชั้น   รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นายเพ่ิมศักด์ิ  พิเนตรเสถียร ณ หนองคาย กรรมการ 
  ๔.  นางสาวสภุาพร โคตรวิทย8   กรรมการ 
  ๕.  นางสาวรัศว ี   เพ็งคำป]iง   กรรมการ 
  ๖.  นางสาวณฐมณ  ชัยสว1าง    กรรมการ 
  ๗.  นายธีรพล    นามแสง    กรรมการ 
  ๘.  นายปกรณ8ทรรศณ8  ศรีโยวัย    กรรมการ 
   ๙.  นางปาริชาด   บุญราช    กรรมการ 
   ๑๐.  นางสาวกฤตยานี  สีสลวย    กรรมการ 
   ๑๑. นางสาวรัศม์ิภสร  กุญแจทอง   กรรมการและเลขานุการ   
     มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนAนผูAเรียนเปcนสำคัญ 

 ๓.๑  จัดการเรียนรู�ผ1านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต8ใช�ในชีวิตได� 
 ๓.๒  ใช�สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล1งเรียนรู�ท่ีเอ้ือต1อการเรียนรู� 
 ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู�เรียนอย1างเป�นระบบและนำผลมาพัฒนาผู�เรียน 

 ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�และให�ข�อมูลสะท�อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู� 
  มอบหมายให� 
  ๑.  นางสาวรำไพ  วงษ8คำซาว   ประธานกรรมการ 
  ๒.  นายพิทักษ8   เหล1าเจริญ   รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นายขวัญชัย   วังสองชั้น   กรรมการ 
  ๔.  นายเพ่ิมศักด์ิ  พิเนตรเสถียร ณ หนองคาย กรรมการ 
  ๕.  นางสาวอรพิณ    คำยา    กรรมการ 
  ๖.  นางสาวกฤตยาณี  สีสลวย    กรรมการ  
  ๗.  นายธีรพล   นามแสง     กรรมการ 
  8.  นายประเสริฐ  โลหิต     กรรมการ 

4  
  9.  นายธนวฒัน8   พรมเมือง    กรรมการ 
  10.  นางสาวทิพาวรรณ  วรรณพฤกษ8   กรรมการและเลขานุการ 

 ให�คณะทำงานศึกษาแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา  และปฏิบัติตามอย1างเคร1งครัดเพ่ือให�เกิดประโยชน8สูงสุดต1อทางราชการ 

  สั่ง ณ วันท่ี   26   กุมภาพันธ8  พ.ศ. ๒๕๖3 

 



 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self- Assessment Report : SAR ) ป&การศึกษา  2562 
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ตำบลกุดบง  อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 21 

 

            
  ( นายอาทิต    กันธินาม )  

       ผู�อำนวยการโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 
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ผลงานท่ีโรงเรียนไดAรับการยกยHองชมเชย 

ท่ี รายการ ป&ท่ีไดAรับยกยHอง หนHวยงานท่ีมอบรางวัล 
1 รางวัลเหรียญทอง อันดับ ๔ การแข1งขันการ

แกะสลักผักผลไม� ระดับ ม.๔-๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๙ 
ระดับชาติ 
 

ป:การศึกษา 
๒๕๖๒   

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2 รางวัลเหรียญทอง การแข1งขันการประกวด
โครงงานคุณธรรม ระดับ ม.๑-๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๙ 
ระดับชาติ 
 

ป:การศึกษา 
๒๕๖๒   

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3 รางวัลเหรียญทอง การแข1งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร8 (Science Show) ระดับ ม.๔-๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๙ 
ระดับชาติ 
 

ป:การศึกษา 
๒๕๖๒   

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4 รางวัลเหรียญทอง การแข1งขันต1อคำศัพท8
ภาษาไทย ระดับ ม.๔-๖  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี ๖๙ ระดับชาติ 

ป:การศึกษา 
๒๕๖๒   

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

5 รางวัลเหรียญทอง  การแข1งขันวาดภาพ
ระบายสี ม.4-ม.6  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี ๖๙ ระดับชาติ 

ป:การศึกษา 
๒๕๖๒   

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

6 รางวัลเหรียญทอง การแข1งขันการจัดการค1าย
พักแรม ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี ๖๙ ระดับชาติ 

ป:การศึกษา 
๒๕๖๒   

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

7 รางวัลเหรียญทอง การแข1งขันทำอาหาร    
คาวหวานเพ่ือสุขภาพ   ม.4 - ม.6          
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๙ 
ระดับชาติ 

ป:การศึกษา 
๒๕๖๒   

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

8 รางวัลเหรียญทอง การแข1งขันการเล1านิทาน 
ประเภทบกพร1องทางร1างกายฯ ม.1 - ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๙ 
ระดับชาติ 

ป:การศึกษา 
๒๕๖๒   

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

9 รางวัลเหรียญทอง การแข1งขันการวาดภาพ
ระบายสี ประเภทบกพร1องทางการเรียนรู�   
ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน        
ครั้งท่ี ๖๙ ระดับชาติ 

ป:การศึกษา 
๒๕๖๒   

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ผลงานท่ีโรงเรียนไดAรับการยกยHองชมเชย (ตHอ) 

ท่ี รายการ ป&ท่ีไดAรับยกยHอง หนHวยงานท่ีมอบรางวัล 
10 ได�รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ กีฬาเรือ

พาย กีฬาเยาวชนแห1งชาติ ครั้งท่ี ๓๖ รอบ
คัดเลือกตัวแทนภาค ๓ “มรุขนครเกมส8” 
 

ป:การศึกษา 
๒๕๖๒   

จังหวัดนครพนม 

11 นางสาวปริยดา  โบสถ8ดอน  ได�รับโครงการ
ทุนพระราชทาน มูลนิธิทุนการศึกษา
พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.)                       
รุ1นท่ี ๑๑  ป:การศึกษา ๒๕๖๒   

ป:การศึกษา 
๒๕๖๒   

กระทรวงศึกษาธิการ 

12 นางสาวปริยดา  โบสถ8ดอน  ได�รับการ
คัดเลือกให�เป�น เด็กและเยาวชนดีเด1นและได�
เข�าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีเพ่ือรับโล1รางวัล 
เด็กและเยาวชนดีเด1นระดับประเทศ  
พุทธศักราช ๒๕๖๓ 

ป:การศึกษา 
๒๕๖๒   

กระทรวงศึกษาธิการ 

13 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ ๒ ประเภททีมหญิงล�วน โครงการ
ประกวดสวดมนต8หมู1สรรเสริญพระรัตนตรัย
ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ป:การศึกษา 
๒๕๖๒   

วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย 

14 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ ๑ ประเภททีมชายล�วน โครงการ
ประกวดสวดมนต8หมู1สรรเสริญพระรัตนตรัย
ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ป:การศึกษา 
๒๕๖๒   

วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย 

 
 


