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ค าน า 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สะท้อนผล
การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 1) คุณภาพของผู้เรียน 2) กระบวนการหริหารและ 
การจัดการ และ3)กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
และระบุการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์ในการน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่าน
มาให้ต้นสังกัดและสาธารณชนได้รับทราบและเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 

 ดังนั้น  เพื่อให้ผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563  เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  เข้มแข็ง  ยั่งยืน  และเป็นระบบ  โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร จึงได้จัดท ารายงานเล่มนี้ขึ้นและหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าข้อสรุปจากการน าเสนอในรายงานการประเมินตนเองจะเป็นสารสนเทศส าคัญที่จะช่วยให้ผู้ที่เก่ียวข้องได้รับประโยชน์
จากข้อมูลนี้ไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานและดียิ่งขึ้นต่อไป 

      

      

                  โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 
                              ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ 
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บทสรุปการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  256๓ 

โดยผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด  สพม.21 
  ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2562  ก าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  จัดให้มีการประเมินและตรวจสอบ  และรายงานผลการประเมินหน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา  เป็นประจ าทุกปี   โรงเรียนกุดบงพิทยาคารได้ด าเนินการจัดท ารายงานตามนโยบาย  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 
ที ่ รายการ ข้อมูลโรงเรียน 
1 ชื่อสถานศึกษา กุดบงพิทยาคาร 
2 สหวิทยาเขต พิสัยสรเดช 
3 อ าเภอ โพนพิสัย 
4 จังหวัด หนองคาย 
5 ชื่อ – สกุล ผู้บริหารสถานศึกษา นายอาทิต   กันธินาม 
6 ระดับการศึกษาที่เปิดสอน และจ านวนนักเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น      418   คน 

มัธยมศึกษาตอนปลาย   303   คน 
7 เบอร์โทร 08 – 6486 – 3011 
8 จ านวนบุคลากร ผู้บริหาร              3    คน 

ครูประจ าการ      43    คน 
พนักงานราชการ    5    คน 
ครูอัตราจ้าง         3     คน  
ลูกจ้างชั่วคราว      4     คน 
รวม                 58     คน 

 

  จากการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า มาตรฐานการศึกษา
โดยรวม อยู่ในระดับ ดีเลิศ มีการด าเนินการบริหารงานทั้ง 6  คือ  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  ฝ่ายบริหารงานการเงินและ
งบประมาณ   ฝ่ายบริหารงานบริหารบุคคล  ฝ่ายบริหารงานงานบริหารทั่วไป   ฝ่ายบริหารอาคารและสถานที่  และ 
ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน  โดยเน้นการบริหารวิชาการ ซึ่งเป็นงาน  ที่ส าคัญท่ีสุด  ผลการประเมิน ดังนี้ 
         มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการจัดการศกึษา  อยู่ในระดับดีเลิศ มีการจัดการคุณภาพผู้เรียน
ที่มุ่งคุณภาพผลสัมฤทธิ์ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นส าคัญ  นักเรียนรู้จักใช้กระบวนการเรียนรู้  
กระบวนการอ่าน  กระบวนการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติเพ่ือสร้างความรู้และความคิด  สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ
ในการด าเนินชีวิตได้ นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโต  และพัฒนาการของ
มนุษย์  มีจินตนาการ  ความคิดสร้างสรรค์  วิเคราะห์  วิพากษ์  วิจารณ์คุณค่างานทางศิลปะ  ถ่ายทอดความรู้สึกต่อ
งานศิลปะอย่างอิสระ  ผู้เรียนรู้จักประหยัด  อดออม  มีความรู้เรื่องการประกอบอาชีพที่ดีเป็นพื้นฐาน  เข้าใจ
ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม   นักเรียน
รู้จักวางแผน การท างานและสามารถด าเนินการจนส าเร็จ   ท างานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางาน และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 
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   เอกสาร / หลักฐานสนับสนุนมาตรฐานที่ 1  
  1. หลักสูตรสถานศึกษา   
   2. หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้   
   3.  แผนการจัดการเรียนรู้แต่ละรายวิชา  และแบบบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ 
   4.  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล ( SAR )   
   5.  รายงานสรุปผลโครงการ / กิจกรรม 8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
   6.  แบบรายงานคุณภาพการศึกษา ( ป.พ.5 ) 
   7.  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
      8. แบบบันทึกชุมนุม  แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
      9. แบบบันทึกชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC 
    10. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
   11. โครงการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ตามศักยภาพและความถนัดของนักเรียนสู่มาตรฐานสากล  
   12. โรงเรียนในโครงการ KKU Smart Learning 

  13. โรงเรียนมาตรฐานสากล (WCSS) 
  14. โรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ร่วมกับโรงเรียน 

มหิดลวิทยานุสรณ์ 
  15. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
  16. เข้าค่ายแรมคืนลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
  17.  โครงการส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ 
  17.  โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
  18.  กิจกรรมวันคริสต์มาสและปีใหม่ 
  19.  กิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย   
  20.  โครงการโรงเรียนสีขาว 
 

         มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ คุณภาพการจัดการศึกษา อยู่ในระดับ ดีเลิศ   มีการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  และใช้รูปแบบโมเดลในการบริหารในรูปแบบ KPKs  MODELL  มีระบบที่เข้มแข็ง และ
ให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการบริหาร เพ่ือมุ่งหวังให้เกิดความส าเร็จของงานคือคุณภาพที่ดีของนักเรียน  
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รูปแบบการบริหารงานแบบ KPKs  MODELL    
    เอกสาร / หลักฐานสนับสนุนมาตรฐานที่ 2  
  1.  ค าสั่งโครงสร้างสายงาน 
  2.  ระบบบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ KPKs MODELL 
   3.  แผนพัฒนาคุณภาพ  แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
   4.  โครงการลูกเสือต้นแบบ 
  5.  โครงการมาตรฐานสากล (WCSS) 
  6.  โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
  7.  โครงการโรงเรียน DLIT/DLTV  
  8.  โครงการโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
  9.  โครงการโรงเรียนเด็กพิเศษเรียนรวม  
   10.  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  

  11.  โรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ร่วมกับโรงเรียน 
มหิดลวิทยานุสรณ์ 

 12. แบบรายงานคุณภาพการศึกษา ( ป.พ.5 ) 
   13.  โครงการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ  
       14.  โครงการพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน (กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา) 
   15. โครงการพัฒนาวิจัยในชั้นเรียน 
   16. แบบรายานการประชุมผู้ปกครอง 
   17. แบบบันทึกการประชุมชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC 
   18. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างานเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
   19. กระบวนการนิเทศภายใน 

  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คุณภาพการจัดการศึกษา อยู่ใน
ระดับ ดีเลิศ  ฝ่ายบริหารมีการจัดการนิเทศกากับติดตาม กระบวนการจัดการเรียนรู้ของคณะครู ให้ครูทุกคนมีความรัก
ภูมิใจในสถาบันของตนเอง ดูแลเอาใจใส่จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผุ้เรียนเป็นส าคัญ  ให้ผู้เรียนได้เรียนตามความ
ถนัดและตามความสนใจ  ท าให้ผู้เรียนเกิด  การเรียนรู้มากที่สุด  ครูทุ่มเทเอาใจใส่ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียน
โดยไม่ปิดบังอ าพราง คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ซึ่งมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับ ดีเลิศ  ซึ่งโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมได้มีการดาเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และสะท้อนคิดกระบวนการทางานในทุก ๆ ภาคเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง เพื่อนาผลที่ได้จากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และการสะท้อนคิด มาปรับปรุงการทางานให้ได้ผลดียิ่งๆขึ้นไป 

.    เอกสาร / หลักฐานสนับสนุนมาตรฐานที่ 3 
      1.  โครงการพัฒนางานบุคคล 
      2.   แบบบันทึกการศึกษาคนคว้าอิสระ / กิจกรรมชุมนุม 
      3.  โครงการสร้างรายได้ระหว่างเรียน 
      4. โครงการเข้าค่ายแรมคืนลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
       5. โครงการกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพย์ติด 
       6. แบบรายงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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       7.  ระบบสารสนเทศ 
       8.  โรงเรียนในโครงการ KKU Smart Learning 

     9.   โรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ร่วมกับโรงเรียน มหิดล
วิทยานุสรณ์ 

 
       10. โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
       11. โรงเรียนเด็กพิเศษเรียนรวม 
       12.  โรงเรียน DLIT/DLTV 
 
 
 
 
            ( นายอาทิต   กันธินาม ) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 
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วิสัยทัศน์ 

 
“ กุดบงพิทยาคาร  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  มุ่งสร้างความรู้คู่คุณธรรมให้กับ 

นักเรียน  มีจิตอาสาบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง  สู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ” 
 
 

    เอกลักษณ์               อัตลักษณ์   
 
                    “  สามัคคี – มีวินัย  ”         “ เรียนดี  จิตอาสา  จรรยางาม ” 

 
        พันธกิจ 

๑. จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ  ที่สามารถรับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนอย่างท่ัวถึง 
๒.  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ (ฉบับ

ปรับปรุง  ๒๕๔๕) และตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ส่งผลต่อคุณภาพและ
คุณธรรม จริยธรรมสืบสานประเพณี  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๓.  ส่งเสริมการบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมในการน าเทคโนโลยีพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
๔.  ด าเนินการตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  แผนงานของโรงเรียน  และการ

ประกันคุณภาพภายในและภายนอก  
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 

1.1ข้อมูลทั่งไป 

1.2  แนวทางการจัดการศึกษา 
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      กลยุทธ์โรงเรียน 
 
 

         ๑.  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพ่ือ
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
          ๒. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย รักท้องถิ่น และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
          ๓. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม  ผู้เรียนได้เรียนตามศักยภาพของตนเอง 
          ๔. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
          ๕. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยใช้หลัก 
ธรรมาภิบาล 
          ๖. จัดการเรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์  
เพ่ือเข้าสู่มาตรฐานสากล 

 

 
 
 

 1) จ านวนบุคลากร 
 

บุคลากร ผู้บริหาร 
ข้าราชการ

การคร ู
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

เจ้าหน้าที่ 
อ่ืน ๆ 

ปีการศึกษา 
2563 

3 43 5 3 4  

รวม 58 

     2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

 

วุฒิการศึกษา ต่ ากว่า ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

จ านวน 4 37 17 - 
 

 
 
 
 
 
 
 

   

 1.3 ข้อมูลบคุลากรของสถานศึกษา 
 

4

37

17

ต่ ากว่า ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

0 5 10 15 20 25 30 35 40

วุฒิการศึกษาบคุลากร

วุฒิการศึกษาบุคลากร
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3)  สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน (คน) ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม.สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 3 - 
2. ภาษาไทย 5 23 
3. คณิตศาสตร์  6 20 
4. วิทยาศาสตร์  13 20 
5. สังคมศึกษา  6 19 

6. สุขศึกษาและพลศึกษา  4 18 
 7. การงานฯ 4 19 

 8. ศิลปะ 3 16 
 9. ภาษาต่างประเทศ 7 20 
10. แนะแนว 1 22 

รวม 49  

1.3. ข้อมูลนักเรียน 
  จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2563  รวม 721  คน  (  10 พฤศจิกายน 2563 )  

ระดับชั้นเรียน ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม รวมทั้งหมด 

จ านวนห้อง 4 5 4 14 4 4 4 12 26 

เพศ 
ชาย 59 69 73 201 44 33 47 124 325 

หญิง 65 71 81 217 58 63 58 179 396 

รวม 721 124 140 154 418 102 96 105 303 721 

เฉลี่ยต่อห้อง 31 28 39  26 24 26   

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้น ม. 1 – 3   ปีการศึกษา 2561 – 2563 
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ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้น ม.1 – 3
ปีการศึกษา 2561 – 2563

ม.1

ม.2
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เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้น ม. 4 – 6  ปีการศึกษา 2561 – 2563 

 

 
 

 
1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาร้อยละของนักเรียนทีมีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไประดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  ปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 

90

95

100

105

110

115

ม.4 ม.5 ม.6

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้น ม .4 – 6
ปีการศึกษา 2560 – 2562

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563

69.57
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66.22

92.14
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ร้อยละ

เกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แต่ละรายวิชาในระดับ 3

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังคมศึกษาฯ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ
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1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   
    1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2563  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 

2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ระดับสังกัด  และระดับประเทศ

ระดับสถานศึกษา

ระดับเขตพื้นที่

ระดับสังกัด

ระดับ ประเทศ
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ระดับสังกัด  และระดับประเทศ

ระดับสถานศึกษา

ระดับเขตพื้นที่

ระดับสังกัด

ระดับ ประเทศ

วิชา  
ระดับการจัดการศึกษา /คะแนนเฉลี่ย  

ระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่   ระดับสังกัด ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 60.27 52.82  55.18  54.29  

คณิตศาสตร ์ 21.25 23.45 25.82 25.46 
วิทยาศาสตร์ 29.97 29.21 30.17 29.89 
ภาษาอังกฤษ 33.42 31.77 34.14 34.38 
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1.6    ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2563   จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 

  จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 

 

จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 
 

 

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

112 119 131 87 77 94

108 119 139
100 92 100

122 137 151
100 95 103

105 118
134

91 86 95

93
98

132

87 77 79

112
129

146

95 91
103

99
112

82

77 84
105

86
98

146

87 77
103

112
126

138

92
86

95

ห้องสมุด
ห้องวิทยาศาสตร์
ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการทางภาษา
สวนยางพารา
นิทรรศการวนัวิทยาศาสตร์
สวนพฤกษาศาสตร์
ห้องโสตทัศนศึกษา
อินเตอร์เนต็

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

106 119 131
87 82 90

106 112 116

82 79 85

108
120

131

90 86 95

15
15

14

15 13 0

97

97 89 104

104
86

89

วัดป่าสามัคคีนิคม
สงเคราะห์        

ศูนย์วัฒนธรรมไทพวน 
Home stay หมู่บ้าน
หนองกุ้ง
วัดสิงห์ทอง

โรงพยาบาลโพนพิสัย 
(Stop Teen Mom)

สถาณีต ารวจโพนพิสัย
(จราจร)

วิชา 
ระดับการจัดการศึกษา /คะแนนเฉลี่ย 

ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับสังกัด ระดับ ประเทศ 
ภาษาไทย 38.84 41.18 45.22 44.65 

คณิตศาสตร ์ 23.35 21.59 21.59 26.04 
วิทยาศาสตร์ 29.73 30.20 33.04 32.68 
สังคมศึกษาฯ 33.54 34.67 36.32 35.93 
ภาษาอังกฤษ 23.32 25.69 29.73 29.94 
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1.7 ข้อมูลงบประมาณ  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ - งบด าเนินการ /  เงินเดือน-ค่าจ้าง 288,000 
เงินนอกงบประมาณ 5,135,532 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 4,847,532 
เงินอ่ืนๆ (ระบุ)  งบอ่ืนๆ (ระบุ)  

รวมรายรับ 5,135,532 รวมรายจ่าย 5,135,532 
 

1.8. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
      1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ าโขง มีความอุดมสมบูรณ์  มีประชากร    
ในเขตต าบลกุดบงประมาณ  9,401  คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่แหล่งชุมชนหมู่บ้านโนนสวรรค์   
อาชีพหลักของชุมชน คือเกษตรกรรม   ประมงน้ าจืด   ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ที่เป็น ที่รู้จักโดยทั่วไป คือวัฒนธรรมไทพวน   ใช้ภาษาท่ีมีส าเนียงเป็นเอกลักษณ์ที่เรียกว่าภาษาไทพวน 
     2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับ   อาชีพหลักคือเกษตรกรส่วนใหญ่ 
นับถือศาสนาพุทธ   ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี  48,000  บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อ
ครอบครัว   5   คน 
    3) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
        ชาวไทพวนอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่เอ้ือเฟ้ือต่อกันในลักษณะเครือญาติมีความเป็นอยู่เรียบง่ายมี
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เคร่งครัดในพระพุทธศาสนา  และยังมีความเชื่อทางไสยศาสตร์เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  
อยู่บ้าง เช่น ในเรื่องการท าขวัญข้าวของเกษตรกร  การบูชาพระแม่คงคา  และความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคเนื่องจาก 
ที่ตั้งของชุมชนอยู่ติดกับแม่น้ าโขง 

1.9 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
1.9.1 ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งช้ี 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 
 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(มัธยมศกึษา) 

น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ 1ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสขุภาพจิตที่ดี 10.00 9.41 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 2ผู้เรยีนมีคณุธรรมจรยิธรรมและค่านยิมที่พึงประสงค ์ 10.00 9.50 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 3ผู้เรยีนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.58 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 4ผู้เรยีนคิดเป็น  ท าเป็น 10.00 9.46 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 5 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรียน 20.00 08.08 พอใช้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 6 ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็ส าคัญ 10.00 8.00 ดี 

ตัวบ่งช้ีที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.30 ดี 

ตัวบ่งช้ีที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 4.92 ดีมาก 
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (มัธยมศึกษา) น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    

ตัวบ่งช้ีที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลตุามปรัชญา  ปณิธาร/วิสยัทัศน์  พันธกิจ  และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศกึษา 

5.00 4.00 ดี 

ตัวบ่งช้ีที่ 10 ผลการพัฒนาตามจดุเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ 
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรฐานการส่งเสรมิ    
ตัวบ่งช้ีที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  รักษามาตรฐาน 
                และพัฒนาสู่ความเปน็เลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

คะแนนรวม 100 81.25 ดี 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา 
ผลคะรวมทุกตัวบ่งชี้  ตั้งแต่  80 คะแนนขึ้นไปใช่ไม่ใช ่
มีตัวบ่งชี้ทีไ่ด้ระดับดีขึ้นไปอยา่งน้อย 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้ใช่ไม่ใช่ 
ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วนใช่ไม่ใช่ 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศกึษาในภาพรวม 
สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา     ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

1.9.2 ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  จ าแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(มัธยมศกึษา) 

น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา    

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสขุภาพจิตที่ดี 10.00 9.41 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 2ผู้เรยีนมีคณุธรรมจรยิธรรมและค่านยิมที่พึงประสงค ์ 10.00 9.50 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 3ผู้เรยีนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.58 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 4 ผู้เรียนคดิเป็น  ท าเปน็ 10.00 8.46 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 5 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรียน 20.00 8.08 พอใช้ 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลตุามปรัชญา  ปณิธาน / วิสยัทัศน ์ พันธกิจ  และ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศกึษา 
5.00 4.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ 
สถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรฐานการส่งเสรมิ    
ตัวบ่งช้ีที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(มัธยมศกึษา) 

น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.30 ดี 
กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรฐานการส่งเสรมิ    
ตัวบ่งช้ีที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  รักษามาตรฐาน 
                และพัฒนาสู่ความเปน็เลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน       
เป็นส าคัญ 

   

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งช้ีที่ 6 ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็ส าคัญ 10.00 8.00 ดี 

มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งช้ีที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 4.92 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100 81.25 ดี 

1.9.3  ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก  
    1.  ด้านผลการจัดการศึกษา 
  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  คณิตศาสตร์  ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และภาษาต่างประเทศ  ได้จัดให้มีการใช้สื่อและวิธีการสอนที่เน้น
ให้ผู้เรียนฝึกคิด  ฝึกปฏิบัติ  ฝึกแก้ปัญหา  และเรียนรู้ด้วยตนเองให้มากขึ้น  เช่นแบบฝึกทักษะการคิด  การจัดท าโครงงาน  
ศึกษาค้นคว้าแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  2.  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 การบริหารกิจกรรมพัฒนาพัฒนานักเรียนตามหลักสูตรได้หลากหลาย  ครอบคลุมทั้งด้านความรู้  ความจ า   ความ
เข้าใจการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  ประเมินค่า  และน าไปใช้ 

  3.  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                   1)  สถานศึกษาควรมีการประเมินแบบวัด  แบบทดสอบของครูทุกคน  ทุกภาคการศึกษา  โดยให้ครูมีส่วนร่วม   
ในการก าหนดมาตรการในการปฏิบัติทั้งด้านวางแผน  ประเมินผลการปฏิบัติ  และมีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง 
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       2)  ครูควรประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย  วิเคราะห์ผลการประเมินและน ามาใช้ใน
การซ่อมเสริม  และพัฒนาผู้เรียน   ศึกษาค้นคว้า  วิจัย  เพื่อพัฒนาสื่อ  และกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  
 4.  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  - ไม่มี -  
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
ระดับคุณภาพ  :  ระดับ 3  ดีมาก 
  1. กระบวนการพัฒนา 
       1)  โรงเรียนได้มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  และตระหนักถึงกระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียน  ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน จัดกระบวนการเรียนรู้โดยการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน จัดโครงการ
พัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล  สอดแทรกกิจกรรมเสริมทักษะการคิดในระหว่างการเรียนการสอน  โดยใช้การสืบค้น
จากอินเตอร์เน็ต  กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมแผนผังความคิด  ให้นักเรียนจัดท าโครงงานเพ่ือสะท้อนทักษะการคิด  พัฒนา
ทักษะการท างานและเจตคติของนักเรียนที่มีต่อรายวิชา  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง  สามารถ
แก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล  เน้นการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน และสถานศึกษายังมุ่งพัฒนาครู
ทุกคนให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนไปประยุกต์ใช้ให้ตรงตามความสามารถและศักยภาพของผู้เรียน  
  นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการดาเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน จัดกิจกรรมและโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เหมาะสมกับช่วงชั้น พัฒนา
คุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตร เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ ทั้งยังมีระบบการแนะแนว    
ให้ค าปรึกษาและดูแลสุขภาวะจิตแก่ผู้เรียน เพ่ิมเวลารู้เรื่องอาชีพ ส่งเสริมการออกกาลังกาย มีการออกแบบการจัด   
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน  ให้นักเรียนจัดท าแฟ้มสะสมผลงานของตนเอง   ครูจัดท าแบบประเมินทักษะการคิด
วิเคราะห์ที่หลากหลาย   โครงการ KKU Smart Learning   โครงการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ตามศักยภาพและความ
ถนัดของนักเรียนสู่มาตรฐานสากล  โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ร่วมกับโรงเรียน มหิดลวิทยานุสรณ์  กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตร
นารี และผู้บ าเพ็ญประโยชน์  โครงการและกิจกรรมฝึกอาชีพต่างๆ โครงการสร้างรายได้ระหว่างเรียน  โครงการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน กิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย  กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  กิจกรรมวันคริ
สมาศ กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ  รวมทั้งกิจกรรมการทบทวนความรู้เพ่ือเตรียมตัวทดสอบ O – Net   ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
       2)  โรงเรียนจัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพภายในโรงเรียน  จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีน้ าหนัก  
ส่วนสูง  สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์และรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย  จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปี  
กิจกรรมแข่งขันกีฬากีฬาภายใน  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ออกก าลังกายและพัฒนาผู้เรียนให้ปลอดจากปัญหาทางเพศ  
โครงการโรงเรียนสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพ่ือแก้ปัญหายาเสพติดและสิ่งมอมเมา โครงการ Stop Teen 
mom กิจกรรมจิตบ าบัดในโรงเรียนร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกุดบงและโรงพยาบาลโพนพิสัยเพ่ือให้
ความรู้และป้องดันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน  เพื่อป้องกันตนเองและคนใกล้ชิดให้ปลอดจากปัญหาทางเพศ  โครงการ
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ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  โครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่แอลกอฮอล์  จัดโครงการส่งเสริมด้าน
ดนตรี  นาฏศิลป์   โดยด าเนนิการอย่างเป็นระบบตามแผนที่ก าหนด  มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและน าผลไป
พัฒนาปรับปรุง   
       3)  โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ท่ีเกิดจากการมี 
ส่วนร่วมของผู้บริหาร  ครูผู้สอน  ผู้ปกครองนักเรียนและกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เข้าร่วมโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนการเลือกตั้งประธาน
นักเรียน  และจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริธรรมให้กับผู้เรียนที่สัปดาห์ 

 2. ผลการด าเนินงาน   

ประเด็นตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 
     1.  มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสารและการคิด
ค านวณ  อยู่ในระดับคุณภาพ  
ดีมาก 

 

 
     แผนภูมิแสดงจานวนของนักเรียนที่มีการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน         
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2563  นักเรียนทั้งหมด 721 คน  
คิดเป็น  ร้อยละ 79.26 
 

     ๒. ความสามารถในการวิเคราะห์  
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา  อยู่ในระดับคุณภาพ  
ดีเลิศ 

     แผนภูมิแสดงระดับคุณภาพความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

 
      นักเรียนความสามารถในการวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ  
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ประเด็นตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 
     ๓. ความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม  อยู่ในระดับคุณภาพ 
ดี 

 

 

       ร้อยละของครูที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างสื่อ
นวัตกรรมด้วยตนเองที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดเป็น
รายบุคคลในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 77 
  

  

 
 

       ร้อยละของนักเรียนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อการเรียนและอ านวย
ความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 59 
 
 

     ๔. มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  อยู่ในระดับคุณภาพ  
ดีเลิศ  

      โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี มีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียน การเรียนการ
สอนออนไลน์  นักเรียนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลคิดเป็น
ร้อยละ 87.10 ของนักเรียนทั้งหมด และมีการเรียนปฏิบัติงานการใช้
โปรแกรมท่ีหลากหลาย เช่น โปรแกรมการตัดต่อกราฟิก โฟโต้ช็อป  
โปรแกรมฐานข้อมูลใช้ออฟฟิศ Microsolf Word Microsolf Excel , 
Microsolf  , Microsolf Power โปรแกรม Zoom , Google การน าเสนอ
ผลงานโดยใช้วิดิโอ  ผู้เรียนสามารถนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสร้างสรรค์
ผลงานด้วยตนเองได้คิดเป็นร้อยละ 87.10 ของผู้เรียน  
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ประเด็นตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 

     ๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและตามหลักสูตร
สถานศึกษา  อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีมาก 

 

 
    แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่ม สาระ
การเรียนรู้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป ปี
การศึกษา 2562   นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 65.02 
 

     ๖.  มีความรู้  ทักษะ
พ้ืนฐาน  และเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ  อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ  

ผู้เรียนมีความสารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต   การ
ใช้เทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 80 และผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ คิดเป็น
ร้อยละ 80 ของผู้เรียน  

1.2 คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

     1. คุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากาหนด อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

 

   1. นักเรียนร้อยละ 96.27  มีการแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ มี
ความสามัคคีปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเป็นไทย ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตน
นับถือ และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  
   2. นักเรียนร้อยละ 96.27  มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความเป็นอยู่อย่าง
พอเพียง  
   3. นักเรียนร้อยละ  ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของ
ครอบครัว โรงเรียน และสังคม  
   4. นักเรียนร้อยละ 96.27  เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ เพียรพยายามในการเรียนและเข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้  
   5. นักเรียนร้อยละ 96.27  ดาเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ      
มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
   6. นักเรียนร้อยละ 96.27  มุ่งม่ันในการทางาน ตั้งใจและรับผิดชอบหน้าที่
การทางาน ทางานด้วยความเพียรพยายาม และอดทนเพ่ือให้งานส าเร็จตาม
เป้าหมาย  
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ประเด็นตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 
 

   7. นักเรียนร้อยละ 96.27   รักความเป็นไทย ภาคภูมิใจใน
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม และมีความกตัญญูกตเวที 
เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อนุรักษ์ 
และสืบทอดภูมิปัญญาไทย  
   8. นักเรียนร้อยละ 96.27   ที่มีจิตสาธารณะ เป็นผู้ให้และช่วยเหลือ
ผู้อื่น ท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม อาสาช่วยเหลือสังคม   
 

     2.ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย อยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม  

   นักเรียนร้อยละ 90.01 มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความ
เป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและความเป็นไทย รวมทั้ง
ความเป็นไทย  
 

     3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลาย 
อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ  

 

 

นักเรียนร้อยละ 91.26 มีการแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน ด้วยความเข้าใจ เห็นประโยชน์จากการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ยอมรับและเห็นความงามในความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม เช่น ศาสนา ความคิด ความเชื่อ เพศ เชื้อชาติ เป็นต้น สามารถ
แก้ปัญหาและอยู่ร่วมกันได้ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง มีการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์  

     4.  สุขภาวะทางร่างกายและ
ลักษณะจิตสังคม อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ  

     1. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายของ
นักเรียน กิจกรรมกีฬาภายในต้านยาเสพติด กิจกรรมการส่งทีมกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬานอกสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 85.44  
     2. นักเรียนร้อยละ 85.44  มีการรักษาสุขภาพกาย สุขกายจิต 
อารมณ์และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถ
อยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน  
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3. จุดเด่น  
  1.  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีสุนทรียภาพ  เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรเป็นประจ า   
ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่  เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน  บ าเพ็ญประโยชน์ของสังคม  รู้จักค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง  มีความสามารถในด้านการคิด  รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคม  มีการพัฒนา 
ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการระบบดูแลนักเรียน  โครงการห้องเรียนสีขาว  
โครงการธนาคารขยะ  โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นจุดเน้นและจุดเด่นที่ท าให้ผู้เรียนได้รับรางวัลดีเด่นด้านต่าง ๆ 
  2. ผู้เรียนมีความประพฤติที่ดี ปฏิบัติตัวตามกฎ ระเบียบของโรงเรียนและสังคม  มีน้ าใจโอบอ้อมอารี  รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน  ซื่อสัตย์สุจริต  มุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียน  ท างานตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ  ช่วยบ ารุงดูแล รักษา
สถานที่  และทรัพย์สินของสถานศึกษา  ประหยัด  รักชาติ   ศาสน์ กษัตริย์  และความเป็นไทย  ยึดมั่นในวิถีชีวิต  และ การ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
    3.  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีการเรียนรู้จากการอ่าน  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยจัดกิจกรรมทั้ง
ภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ  และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ อย่างหลากหลาย  เช่น กิจกรรมหนังสั้น  กิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษจากอาสาสมัครชาวต่างชาติ  

4.  จุดที่ควรพัฒนา   
     1. ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรเน้นทักษะด้านการสื่อสาร ด้านการคิดวิเคราะห์  และ
เน้นทักษะการเป็นผู้น าให้กับผู้เรียนมากยิ่งข้ึน 
     2.  ควรจัดหาสื่อ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน เช่น โปเจคเตอร์  ให้กับทุกห้องเรียน และควรจัดให้
มีห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าไปท ากิจกรรมยามว่าง หรือศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมตามความสนใจ 
      3.  ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ให้ครูผู้สอนเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เพ่ิมสูงขึ้น  และส่งเริมการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน  เพื่อฝึกให้ผู้เรียนแสวงหา
ความรู้ หรือการค้นคว้าหาค าตอบในสิ่งที่ผู้เรียนอยากรู้หรือสงสัยด้วยวิธีการต่าง ๆ  ด้วยตนเอง 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเลิศ 
 1. กระบวนการพัฒนา 
     1) โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร  ได้มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่าง
ชัดเจน และจัดท าแผนพัฒนา  แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถานศึกษา 
          2)  โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ KPKs MODELL 
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รูปแบบการบริหารแบบ KPKs  MODELL 

 
      3)  โรงเรียนได้ด าเนินการศึกษาข้อมูลวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จัดท าแผนกลยุทธ์  
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  ระบบประกันคุณภาพการศึกษา  รายงานคุณภาพ
การศึกษาประจ าปี  ปรับโครงสร้างการบริหารและปรับค าสั่งการปฏิบัติงานโรงเรียน  พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการ
เรียนรูก ากับ  นิเทศ  ติดตามการจัดการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล  การวิจัยและพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการ และงานบริหารจัด
การศึกษา  แลกเปลี่ยน  เรียนรู้ระหว่างคณะผู้บริหารภายในกลุ่มสหวิทยาเขต  ศึกษาดูงานนอกสถานที่ และพัฒนา
ตนเองอยู่สม่ าเสมอ   ส ารวจความพึงพอใจผู้เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล  ในการปรับเปลี่ยน พัฒนาการบริหารจัดการ  
สนับสนุนด้านการศึกษาให้เด็กในเขตพ้ืนที่บริการด้วยความเสมอภาค  สร้างขวัญ ก าลังใจ  ยกย่องให้เกียรติผู้ที่อยู่ใต้
บังคับบัญชา  จัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น  น าวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นมา 
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  ชุมชน  ผู้ปกครองในการบริหารจัดการ   
      4)  ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาครูศักยภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  เช่น  โครงการ KKU Smart 
Learning  โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.รุ่นที่ 2  โรงเรียน
มาตรฐานสากล (WCSS)  โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างานเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร  โครงการเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ว 21/2560) และการพัฒนา
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ครูด้วยกระบวนการ PLC โรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ร่วมกับโรงเรียน 
มหิดลวิทยานุสรณ์ 
       5)  โรงเรียนได้ด าเนินการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ 
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง  
ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายและทันสมัยในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา  โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนครู  บุคลากร
ทางการศึกษาชุมชนได้ศึกษาค้นคว้า  เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า   มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง   
  6)  โรงเรียนมาการเตรียมความพร้อมประชุมวางแผนการด าเนินการในการจัดการเรียนกาสอนที่ทันต่อ
สถานการณ์โรคระบาด COVID – 19  คือการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (OnLine) ออนไซด์ ( OnSite )และ
ออนแอร์ (On-air)   
 2. ผลการด าเนินงาน 
  1) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล และพัฒนาคุณภาพการศึกษา   จัดท าแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานประจ าปี
ของสถานศึกษา 
         2)  ปรับโครงสร้างการบริหารและปรับค าสั่งการปฏิบัติงานโรงเรียน  พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียน
รูก ากับ  นิเทศ  ติดตามการจัดการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล  การวิจัยและพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการ และงานบริหารจัดการศึกษา  
แลกเปลี่ยน  เรียนรู้ระหว่างคณะผู้บริหารภายในกลุ่มสหวิทยาเขต  ศึกษาดูงานนอกสถานที่ และพัฒนาตนเองอยู่
สม่ าเสมอ   ส ารวจความพึงพอใจผู้เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล  ในการปรับเปลี่ยน พัฒนาการบริหารจัดการ  สนับสนุน
ด้านการศึกษาให้เด็กในเขตพ้ืนที่บริการด้วยความเสมอภาค  สร้างขวัญ ก าลังใจ  ยกย่องให้เกียรติผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา  
จัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น  น าวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ชุมชน  
ผู้ปกครองในการบริหารจัดการ   
        3)  โรงเรียนมีการด าเนินงานตามแผนงานเป็นไปตามข้ันตอนอย่างมีประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการ
โปร่งใส  เสมอภาคและเป็นธรรม  ครูได้รับการสนับสนุนในด้านวิชาชีพ  ด้านวิทยฐานะ  มีขวัญและก าลังใจในการิ  
ท างาน   มีแนวทางในการจัดการศึกษาท่ีชัดเจน   สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนร่มรื่น  สวยงาม  สะอาด 
และปลอดภัย  มีระบบสาธารณูปโภคท่ีดี  นักเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษามีสุขอนามัยที่ดี  มีการประสานงาน 
ที่ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน   
      4)  โรงเรียนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี  ให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา ความต้องการพัฒนา  
       5)  โรงเรียนมีการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ที่เหมาะสม  เป็นระบบ  และต่อเนื่อง    
      6) โรงเรียนมาด าเนินการตามแผนการจัดการเรียนกาสอนที่ทันต่อสถานการณ์โรคระบาด COVID – 19  
เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน มีการก ากับติดตาม และประเมิณผลอย่างต่อเนื่อง 
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วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
การพัฒนาครูบุคลากรทาง
การศึกษา 

 

 
 

การมีส่วนร่วมของ เครือข่าย 
ในการวาง แผนการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา  

 

 
 

การจัดหาทรัพยากร  ผู้บริหารได้ระดมทุนทรัพยากรส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษา  
ทั้งในรูป ของงบประมาณ และผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ มาช่วยในการสนับสนุนกิจกรรม
การเรียนการสอน  
 

การนิเทศ ก ากับ ติดตาม
และประเมินผล 

 

 
 

 

0%
14%

17%69%

จ านวนครั้งท่ีครูได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ

ยังไม่เคยได้รับการพัฒนา 1 ครั้ง/ภาคเรียน

3ครั้ง ต่อภาคเรียน มากกว่า 2 ครั้ง/ภาคเรียน

0%
46%

23%

31%

จ านวนเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการ
พัฒนา คุณภาพการศึกษา

ไม่ได้มีส่วนร่วม

1ครั้ง/ภาคเรียน

2ครั้ง/ภาคเรียน

มากกว่า2ครั้ง/ภาค
เรียน

15%

55%

30%

ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลจากผู้บริหาร

๑ ครั้ง/ภาคเรียน ๒ ครั้ง/ภาคเรียน มากกว่า ๒ ครั้ง/ภาคเรียน
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 3.  จุดเด่น   
       1. สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และวิสัยทัศน์พันธกิจทีก าหนดชัดเจนสอดคล้องกับบริบทการศึกษา 
ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ มีการจัดโครงสร้างองค์กร ก าหนดกฎเกณฑ์ ควบคุม
ทรัพยากรต่างๆ ท างานร่วมกันเพื่อบรรลุ เป้าหมาย โดยการก าหนด อ านาจ ภาระหน้าที่ จัดแบ่งงาน สายงาน หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงานจัดวางตัวบุคคลเข้าปฏิบัติงาน มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับภาระงาน  
      2.  โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบ KPKs  MODEL   
        3. การบริหารจัดการและการพัฒนาพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพทั้ง  6  ฝ่าย  ได้แก่   
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ  ฝ่ายบริหารงานงานบุคล  ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน  ฝ่าย
บริหารงานอ านวยการ และฝ่ายบริหารงานการบริหารงานทั่วไป   
      4. โรงเรียนมีโครงสร้างบริหารงานและแผนงาน ก าหนดทิศทางอย่างชัดเจนและเป็นระบบ  
4.  จุดที่ควรพัฒนา 
       1. ให้ครูตระหนักถึงหน้าที่  ระเบียบวินัย  การมีส่วนร่วมการการบริหารงาน  ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
เพ่ิมมากข้ึน 
        2. การน าข้อมูลผลการประเมินครูเป็นรายบุคคลมาใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  และให้ครู   
แต่ละคนเก็บหลักฐานที่เป็นผลงานเกี่ยวการการวิจัยปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
และน าไปพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
        3.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผุ้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง   
มีส่วนร่วมต่อการรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  และขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับคุณภาพ  :  ดีเลิศ 
  1. กระบวนการพัฒนา 
        โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยด าเนินงาน / 
กิจกรรมอย่างหลากหลาย  ได้แก่  การวิเคราะห์หลักสูตร  ปรับโครงสร้างรายวิชา  หน่วยการเรียนรู้  ลดเวลาเรียน  
เพ่ิมเวลารู้  การศึกษาค้นคว้าอิสระ  สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย พัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ ก าหนดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้  สนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมี
ส่วนร่วม  ได้ลงมือปฏิบัติจริง  จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด  เช่นการจัดการ
เรียนรู้ด้วยโครงงาน  ครูใช้สื่อการเรียนการสอน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  เปิดโอกาสให้นักเรียน ครู  บุคลากรทางการศึกษาชุมชนได้ศึกษาค้นคว้า  เรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้อย่างคุ้มค่า   มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา (PLC) ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง   จัดโครงการฝึกประสบประการณ์วิชาชีพ สร้างรายได้ระหว่างเรียน ตามความ
สนใจของผู้เรียน  มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้   
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  2. ผลการด าเนินงาน 
     1)  จากการด าเนินกิจกรรม  ครูผู้สอนได้วิเคราะห์หลักสูตรและสร้างหลักสูตร รวมถึงการสร้างและพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริงตามความสนใจ และ
ท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 
     2)  จากกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( PLC ) ท าให้ครูผู้สอนได้นวัตกรรมที่เป็นแนวทางการแก้ปัญหา
และแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สูงสุด 
 3.  จุดเด่น   
       1. ครูมีความสามารถ  มีความตั้งใจ  มีมุ่งมั่นในในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการ
วิเคราะห์หลักสูตรและจัดท าแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด  ได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง  จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างสม่ าเสมอ   
       2. ครูได้รับการพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนให้การจัดท านวัตกรรมที่เกิดจากกระบวณการ PLC เพ่ือใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 4.  จุดที่ควรพัฒนา 

      ก าหนดแผนงานการท างาน   ด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง   ประสานความร่วมมือกับทุกภาค
ส่วนในการพัฒนางานให้บรรลุเป้าหมาย  กระตุ้นให้ครู  นักเรียนเป็นผู้หมั่นแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้
เพ่ิมมากข้ึน   ศึกษาและน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ควบคู่เพ่ือให้มีแหล่งเรียนที่รู้ที่ทันสมัย  ทันเหตุการณ ์ โดยเฉพาะใน
สถานการณ์โรงระบาด COVID – 19  และในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันที  เพ่ือที่
นักเรียนจะได้น าไปใช้พัฒนาทักษะของตัวเอง 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ 4 ดีเลิศ  
 จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปได้ระดับดีเลิศ ทั้งนี้ เพราะมาตรฐาน   
ที่ 1  ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับ ดีเลิศ  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับ 
ดีเลิศ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับ ดีเลิศ  
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สรุปผล แนวทางการพฒันา และความต้องการการช่วยเหลือ 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลข่าวสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ( 3 – 5 ปี ) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
  ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควร
พัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการช่วยเหลือได้ ด้งนี้ 

สรุปผลจุดเด่น จุดควรพัฒนา 
 1.ด้านคุณภาพผู้เรียน 
      1.  ผู้ เรี ยนมีสุ ขภาพกายและสุขภาพจิตที่ ดี   มี
สุนทรียภาพ  เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรเป็นประจ า   
ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่  เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน  
บ าเพ็ญประโยชน์ของสังคม  รู้จักค้นคว้าหาความรู้จากการอ่าน
และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง  มี
ความสามารถในด้านการคิด  รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคม  มีการ
พัฒนาตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ โครงการระบบดูแลนักเรียน  โครงการห้องเรียนสีขาว  
โครงการธนาคารขยะ  โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็น
จุดเน้นและจุดเด่นที่ท าให้ผู้เรียนได้รับรางวัลดีเด่นด้านต่าง ๆ 
  2. ผู้ เรียนมีความประพฤติที่ดี  ปฏิบัติตัวตามกฎ 
ระเบียบของโรงเรียนและสังคม  มีน้ าใจโอบอ้อมอารี  รับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน  ซื่อสัตย์สุจริต  มุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียน  
ท างานตามท่ีได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ  ช่วยบ ารุงดูแล 
รักษาสถานที่  และทรัพย์สินของสถานศึกษา  ประหยัด  รักชาติ   
ศาสน์ กษัตริย์  และความเป็นไทย  ยึดมั่นในวิถีชีวิต  และ การ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข  
    3.  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีการเรียนรู้จากการ
อ่าน  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยจัดกิจกรรมทั้ง
ภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ  และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ 
อย่างหลากหลาย  เช่น กิจกรรมหนังสั้น  กิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษจากอาสาสมัครชาวต่างชาติ  
 

1.ด้านคุณภาพผู้เรียน 
    1. ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนควรเน้นทักษะด้านการสื่อสาร ด้านการคิด
วิเคราะห์  และเน้นทักษะการเป็นผู้น าให้กับผู้เรียน
มากยิ่งขึ้น  
   2.  ควรจัดหาสื่อ เทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การสอน เช่น โปเจคเตอร์  ให้กับทุกห้องเรียน 
และควรจัดให้มีห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อให้
ผู้เรียนเข้าไปท ากิจกรรมยามว่าง หรือศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมตามความสนใจ 
   3.  ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน  ให้ครูผู้สอนเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เพิ่มสูงขึ้น  
และส่งเริมการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน  
เพ่ือฝึกให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ หรือการค้นคว้า
หาค าตอบในสิ่งที่ผู้เรียนอยากรู้หรือสงสัยด้วย
วิธีการต่าง ๆ  ด้วยตนเอง 
 

 
 



๒๓ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self- Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  256๓ 
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ต าบลกุดบง  อ าเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 

 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
2.  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
     1. สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และวิสัยทัศน์
พันธกิจทีก าหนดชัดเจนสอดคล้องกับบริบทการศึกษา 
ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา
แห่งชาติ มีการจัดโครงสร้างองค์กร ก าหนดกฎเกณฑ์ 
ควบคุมทรัพยากรต่างๆ ท างานร่วมกันเพื่อบรรลุ 
เป้าหมาย โดยการก าหนด อ านาจ ภาระหน้าที่ จัดแบ่ง
งาน สายงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงานจัด
วางตัวบุคคลเข้าปฏิบัติงาน มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมกับภาระงาน  
     2.  โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบ KPKs 
MODEL   
      3. การบริหารจัดการและการพัฒนาพัฒนา
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพทั้ง  6  ฝ่าย  ได้แก่   
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ  
ฝ่ายบริหารงานงานบุคล  ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน  
ฝ่ายบริหารงานอ านวยการ และฝ่ายบริหารงานการ
บริหารงานทั่วไป   
     4. โรงเรียนมีโครงสร้างบริหารงานและแผนงาน 
ก าหนดทิศทางอย่างชัดเจนและเป็นระบบ   

2.  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
     1. ให้ครูตระหนักถึงหน้าที่  ระเบียบวินัย  การมีส่วน
ร่วมการการบริหารงาน  ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูเพ่ิม
มากขึ้น 
     2. การน าข้อมูลผลการประเมินครูเป็นรายบุคคลมา
ใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  และให้ครู   
แต่ละคนเก็บหลักฐานที่เป็นผลงานเกี่ยวการการวิจัย
ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และน าไปพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 
3.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผุ้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง   
มีส่วนร่วมต่อการรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  และ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 

3. ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
     1. ครูมีความสามารถ  มีความตั้งใจ  มีมุ่งมั่นในใน
การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการ
วิเคราะห์หลักสูตรและจัดท าแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ  โดยเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด  ได้
ลงมือปฏิบัติจริง  จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ให้
นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง
อย่างสม่ าเสมอ   
      2. ครูได้รับการพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนให้การ
จัดท านวัตกรรมที่เกิดจากกระบวณการ PLC เพ่ือใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

    

3. ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
     ก าหนดแผนงานการท างาน  ด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง  ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
ในการพัฒนางานให้บรรลุเป้าหมาย  กระตุ้นให้ครู  
นักเรียนเป็นผู้หมั่นแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่ง
เรียนรู้เพิ่มมากข้ึน   ศึกษาและน าเทคโนโลยีมาประยุกต์
ควบคู่เพ่ือให้มีแหล่งเรียนที่รู้ที่ทันสมัย  ทันเหตุการณ ์ 
โดยเฉพาะในสถานการณ์โรงระบาด COVID – 19  และ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
นักเรียนทันที  เพ่ือที่นักเรียนจะได้น าไปใช้พัฒนาทักษะ
ของตัวเอง 
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนมากข้ึน 
  2. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท าวิจัยในชั้นเรียน
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
  3. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย โดยเฉพาะเกี่ยวการ
การน าสื่อและเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการเรียนการสอน  และติดตามผลการน าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 
  1. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
   2. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O – NET เพ่ือยกระดับ
คุณผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์การศึกษาให้สูงขึ้น 
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ภาคผนวก 
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ประกาศโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

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

 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ.๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคน
ไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศ
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ มาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนกุดบงพิทยาคารและปรับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคน 
ในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในการประชุม ครั้งที่  ๒ / ๒๕๖3  
เมื่อวันที่  ๑๑  เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖3 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร มีคุณภาพและมาตรฐาน จึง
ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

 ประกาศ ณ วันที่  3  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖3 
 

            

            
(  นายอาทิต   กันธินาม ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self- Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  256๓ 
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ต าบลกุดบง  อ าเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 

 
การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
แนบท้ายประกาศโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 

เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

............................................................. 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับ.....ด.ี.... 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  ระดับ ดี 
๒) ความสามารถในการวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และแก้ปัญหา 
ระดับ ดี 

๓) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับ ดี 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับ ดี 
๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับ ดี 
๖) มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ระดับ ดี 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ระดับ ดี 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ระดับ ดี 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ระดับ ดี 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย  และลักษณะจิตสังคม ระดับ ดี 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ ดีเลิศ 
 2.๑  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับ ดีเลิศ 
 ๒.2  มีระบบบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ ดีเลิศ 

    2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  

ระดับ ดีเลิศ 

    2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับ ดีเลิศ 
    2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 

ระดับ ดีเลิศ 

    2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
การจัดการเรียนรู้ 

ระดับ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับ....ดี... 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 
ระดับ ดี 

3.2  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ระดับ ดี 
    3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ระดับ ดี 



๒๘ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self- Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  256๓ 
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ต าบลกุดบง  อ าเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

    3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

ระดับ ดี 

    3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนา และ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ระดับ ดี 

 
 

  
การก าหนดค่าเป้าหมาย 

 
 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
 ๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕  ระดับ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การประเมิน ดังนี้ 
   ๕      หมายถึง    มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
   ๔      หมายถึง    มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับดีเลิศ  
   ๓      หมายถึง    มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับดี 
   ๒      หมายถึง    มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
   ๑      หมายถึง    มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับก าลังพัฒนา 

 ๓. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือเป็นร้อยละ  
ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 
 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 



๒๙ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self- Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  256๓ 
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ต าบลกุดบง  อ าเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 

 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 
ที่    010 / ๒๕๖4 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖3 
------------------------------- 

ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ ๒ )  พ.ศ. ๒๕๔๕  ตามหมวด 
ที่ ๖  ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา  บัญญัติให้สถานศึกษา  มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  ว่ามีคุณภาพ
ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้เป็นประจ าทุกปี  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.๒๕๔๖  มาตรา ๓๙(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร เพ่ือเป็นการตรวจสอบ
คุณภาพและผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน น าผลการประเมินมาจัดท า
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน และน ามาใช้ตัดสินใจวางแผนพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน ตลอดจนรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนปีการศึกษา ๒๕๖3  ต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณะชน  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการ  ดังนี้ 

  คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
  ๑.  นายอาทิต     กันธินาม  ประธานกรรมการ 
  ๒.  นายรชานนท์   ลีเพ็ญ   รองประธานกรรมการ 
  3.  นางสาวธัญญรัตน์  ขม้ินเขียว  รองประธานกรรมการ 
  5.  นางสาวสภุาพร  โคตรวิทย์  กรรมการ 
  6.  นายขวัญชัย   วังสองชั้น  กรรมการ 
  7.  นางล าพูน     เบอร์นาร์ด  กรรมการ 
  8.  นางสาวรัศวี  เพ็งค าปั้ง  กรรมการ 
  9.  นางสาวจันทร์จิรา  ไชยา    กรรมการ 
  10.  นางสาวอรพิณ  ค ายา   กรรมการและเลขานุการ 
  11.  นางสาวเหมือนไหม  ชัยสวัสดิ ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

      มีหน้าที ่ รับผิดชอบด าเนินการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามระบบประกันคุณภาพ  สรุปผล  ส่งเอกสารและรายงานข้อมูลตามท่ีก าหนด  เพื่อรายงานแก่หน่วยงาน
ต้นสังกัด  และจัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 
 
 



๓๐ 
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 คณะกรรมการด าเนินงาน  มีหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล บันทึก  สรุปผลการประเมินคุณภาพให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับค าอธิบายคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๓  มาตรฐาน ดังนี้ 
     มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
  ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
        และแก้ปัญหา 
  ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๖)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
  มอบหมายให้ 
  ๑.  นางสาวสภุาพร โคตรวิทย์   ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางสาวศศิธร  ผาใต้    รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นางสาวอรพิณ  ค ายา    กรรมการ 
  ๔.  นายธีรพล   นามแสง    กรรมการ 
  ๕.  นางสาวทัศนีย์  เสถียรภัทรนันท์   กรรมการ 
  6.  นางสาวปวีณา  เบ้าทองจันทร์   กรรมการ 
  7.  นางปรีชญา    สุวัฒนะ    กรรมการ 
  8.  นางสาวอรัชพร    วังค าแหง   กรรมการ 
   9.  นางสุภาพร    เอสส์ลีย์    กรรมการ 
   ๑0. นางสาวเหมือนไหม  ชัยสวัสดิ ์    กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๑. นางสาววัจนีย์    ดอกไม้ทอง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

 ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
  มอบหมายให้ 
  ๑.  นางสาวณฐมน  ชัยสว่าง    ประธานกรรมการ 
  ๒.  นายพิทักษ์   เหล่าเจริญ   รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นายณัฐพงศ์   ถิ่นนาเวียง   กรรมการ 
  ๔.  นายธนวฒัน์   พรมเมือง   กรรมการ 



๓๑ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self- Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  256๓ 
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ต าบลกุดบง  อ าเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 

 
   ๕.  นายศาสตรา     พรหมมาแดง   กรรมการ 
  ๖.  นายพรทวี   ยาตาล    กรรมการ 
  7.  นางสาวปทุมพร  เยี่ยมวิชิด    กรรมการ 
  8. นายพงษ์พัฒน์  สุขใจ    กรรมการและเลขานุการ 
  9.นายวุฒิไกร     ภูศร ี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

     มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
        และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
  มอบหมายให้ 
  ๑.  นางล าพูน  เบอร์นาร์ด     ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางสาวรัศวี    เพ็งค าปั้ง   รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นายเพิ่มศักดิ์  พิเนตรเสถียร ณ หนองคาย กรรมการ 
  ๔.  นางสาวสภุาพร โคตรวิทย์   กรรมการ 
  ๕.  นางสาวณฐมน  ชัยสว่าง    กรรมการ 
  ๖.  นางสาวร าไพ   วงษ์ค าซาว   กรรมการ 
  ๗.  นายธีรพล    นามแสง    กรรมการ 
  ๘.  นางสาวกฤตยาณี    สีสลวย    กรรมการ 
   ๙.  นางปาริชาด   บุญราช    กรรมการ 
   ๑๐. นางสาวรัศมิ์ภสร  กุญแจทอง   กรรมการ 
   ๑๑. นายปกรณ์ทรรศน์  ศรีโยวัย   กรรมการและเลขานุการ   
     มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
  มอบหมายให้ 



๓๒ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self- Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  256๓ 
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ต าบลกุดบง  อ าเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 

  ๑.  นางสาวสภุาพร โคตรวิทย์   ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางสาวร าไพ  วงษ์ค าซาว   รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นายพิทักษ์    เหล่าเจริญ   กรรมการ  
  ๔.  นายขวัญชัย   วังสองชั้น   กรรมการ  
  ๕.  นางสาวอรัชพร  วังค าแหง   กรรมการ 
  ๖.  นางสาวอรพิณ    ค ายา    กรรมการ  
  ๗.  นายธีรพล     นามแสง    กรรมการ 
  ๘.  นายพงษ์พัฒน์  สุขใจ     กรรมการ 
  ๙.  นางสาวกฤตยาณี  สีสลวย    กรรมการ 
  ๑๐.  นางสาววจันีย์  ดอกไม้ทอง   กรรมการ 
  ๑๑. นางสาวศศิธร  ผาใต้    กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๒. นางสาวเหมือนไหม  ชัยสวัสดิ ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ให้คณะท างานศึกษาแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา  และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

  สั่ง ณ วันที่       มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖4 

 
          

         
  ( นายอาทิต    กันธินาม ) 

       ผู้อ านวยการโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๓ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self- Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  256๓ 
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ต าบลกุดบง  อ าเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 

รายงานผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ หรือรางวัลเทียบเคียง และเป็นรางวัลในปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย    
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ที ่ รายการ ประเภทของ
รางวัลที่ได้รับ 

หน่วยงานที่มอบรางวัล 

1 โรงเรียนกดุบงพิทยาคารผ่านการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 และไดร้ับผลการประเมินอยู่ในระดับ A 

ระดับประเทศ ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ/สพฐ./สพม.หนองคาย 

2 โรงเรียนกดุบงพิทยาคารไดร้ับรางวัลคุณภาพ ระดับ 
ScQA ปี พ.ศ. 2563 ตามโครงการยกระดับ
คุณภาพสู่าตรฐานสากล (OBECQA) จาก ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ระดับประเทศ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

3 นายอาทิต  กันธินามไดร้ับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประเภท "ผู้อ านวยการสถานศึกษาดีเด่น" 

ระดับเขตพื้นท่ี สพม.หนองคาย 

4 นายวุฒิไกร ภศูรี ได้รับรางวัลครูทีป่รึกษาโครงงาน
คุณธรรม“ปณิธานความดี ท าดีเริม่ได้ที่ใจเรา เนื่อง
ในวันคล้ายวันสวรรคต” (พระบาทสมเดจ็พระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตรและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช) 

ระดับประเทศ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

5 นางสาวอรพิณ  ค ายา ไดร้ับรางวลัครดูีไมม่ีอบายมุข 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

ระดับประเทศ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

6 นางสาวอรพิณ  ค ายา ไดร้ับรางวลัครดูีของแผ่นดิน 
ช้ันท่ี 5 โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจรญิ
รอยตามเบื้องพระยุคลบาท 

ระดับประเทศ มูลนิธิครดูีแผ่นดินร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 

7 นางสาวทัศนีย์ เสถียรภัทรนันท์ ได้รับรางวลั 
ครูดีของแผ่นดิน ช้ันท่ี 5 โครงการเครือข่ายครูดีของ
แผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยคุลบาท 

ระดับประเทศ มูลนิธิครดูีแผ่นดินร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 

8 นางสาวกฤตยาณี สสีลวย  ได้รับรางวัลครูดไีม่มี
อบายมุข ประจ าปีการศึกษา 2563 

ระดับประเทศ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

9 นางสาวกฤตยาณี สสีลวยไดร้ับรางวัลครูดีของ
แผ่นดิน ช้ันท่ี 5 โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน 
เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 

ระดับประเทศ มูลนิธิครดูีแผ่นดินร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 



๓๔ 
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โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ต าบลกุดบง  อ าเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 

รายงานผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ หรือรางวัลเทียบเคียง และเป็นรางวัลในปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย    

สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย (ต่อ) 

ที ่ รายการ ปีท่ีได้รับยกย่อง หน่วยงานที่มอบรางวัล 
10 นางปรีชญา สุวัฒนะ  ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดิน 

ช้ันท่ี 5 โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจรญิรอย
ตามเบื้องพระยุคลบาท 

ระดับประเทศ มูลนิธิครดูีแผ่นดินร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

11 นางสาวปทุมพร  เยี่ยมวิชิด  ไดร้บัรางวัลครดูีไม่มี
อบายมุข ประจ าปีการศึกษา 2563 

ระดับประเทศ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

12 นางสาวปทุมพร  เยี่ยมวิชิดได้รับรางวัลครูดีของ
แผ่นดิน ช้ันท่ี 5 โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน 

เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 

ระดับประเทศ มูลนิธิครดูีแผ่นดินร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

13 นางสาววัจนีย์  ดอกกไม้ทอง  ไดร้บัรางวัลครดูีไม่มี
อบายมุข ประจ าปีการศึกษา 2563 

ระดับประเทศ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

14 นางสาวณฐมน ชัยสว่าง  ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติใหเ้ป็นข้าราชการครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา ประเภท "ครูดีเด่น" กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ระดับเขตพื้นท่ี สพม.หนองคาย 

15 นายพิทักษ์  เหล่าเจริญ  ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติใหเ้ป็นข้าราชการครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา ประเภท "ครูดีเด่น" กลุ่มสาระการเรียน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

ระดับเขตพื้นท่ี สพม.หนองคาย 

16 นางสาวสรลัชนา มีค าแสน  ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติใหเ้ป็นข้าราชการครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา ประเภท "ครูดีเด่น" กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ระดับเขตพื้นท่ี สพม.หนองคาย 

17 นางสาวสรลัชนา มีค าแสน  ได้รับเป็นที่ปรึกษา
โครงงานคุณธรรม ได้รบัรางวัล ชนะเลิศ การ
ประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลมิพระเกียรต ิ"เยาวชน
ไทย ท าดี ถวายในหลวง" ปีท่ี 15 ปีการศึกษา 2563 

ระดับเขตพื้นท่ี สพม.หนองคาย 

18 นางสาววัจนีย์ ดอกไม้ทอง  ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติใหเ้ป็นข้าราชการครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา ประเภท "ครูดีเด่น" กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ระดับเขตพื้นท่ี สพม.หนองคาย 

 
 



๓๕ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self- Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  256๓ 
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ต าบลกุดบง  อ าเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 

รายงานผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ หรือรางวัลเทียบเคียง และเป็นรางวัลในปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย    

สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย (ต่อ) 

ที ่ รายการ ปีท่ีได้รับยกย่อง หน่วยงานที่มอบรางวัล 
19 นางสาวทัศนีย์ เสถียรภัทรนันท์ เป็นครูที่ปรึกษา

โครงงานคุณธรรมไดร้ับรางวัลชนะเลิศ การ
ประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลมิพระเกียรติ 
“เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” ปีท่ี15ปี
การศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ช่ือ
โครงงาน เรื่อง “พลังจิตอาสารุ่นใหม่หัวใจ 4G” 

ระดับเขตพื้นท่ี สพม.หนองคาย 

20 นางสาวทัศนีย์ เสถียรภัทรนันท์  ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติใหเ้ป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ประเภท "ครูดีเด่น" กลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ังคมศึกษาฯ ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 

ระดับเขตพื้นท่ี สพม.หนองคาย 

21 นางสาวปริยดา  โบสถด์อน 
นักเรียน  โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร  ได้รับโล่ 
รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนท่ีน า
ช่ือเสียงมาสู่ประเทศ ประจ าปี 2563 วันท่ี 8 
มกราคม 2563 

ระดับประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ 

22 นางสาวปริยดา โบสถด์อน  นักเรยีนโรงเรยีนกุด
บงพิทยาคาร  ได้รบัทุนการศึกษา โครงการ “เด็ก
ดีของสังคม” ปี พ.ศ. 2564 เนื่องในวันคล้ายวัน
สถาปนาธนาคารออมสิน วันท่ี 17 มีนาคม 2564 

ระดับประเทศ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขึ้นพื้นฐาน 

ร่วมกับ ธนาคารออมสิน 

23 นางสาวน้ าฝน แสนสะอาด นักเรียนโรงเรียนกดุบง
พิทยาคาร  ไดร้ับทุนการศึกษา โครงการ “เด็กดี
ของสังคม” ปี พ.ศ. 2564 เนื่องในวันคล้ายวัน
สถาปนาธนาคารออมสิน วันท่ี 17 มีนาคม 2564 

ระดับประเทศ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขึ้นพื้นฐาน 

ร่วมกับ ธนาคารออมสิน 

24 นายอาณัฐ บุญค า  นักเรียนโรงเรยีนกุดบงพิทยา
คาร  ไดร้ับทุนการศึกษา โครงการ “เด็กดีของ
สังคม” ปี พ.ศ. 2564 เนื่องในวันคล้ายวัน
สถาปนาธนาคารออมสิน วันท่ี 17 มีนาคม 2564 

ระดับประเทศ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขึ้นพื้นฐาน 

ร่วมกับ ธนาคารออมสิน 

 
 
 

 
 
 
 



๓๖ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self- Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา  256๓ 
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ต าบลกุดบง  อ าเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 

 
 
 

 


