
 

 

 



 
 

 

ค าน า 
 
 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report: SAR) ประจ าปี
การศึกษา 256๔ ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผล การจัดการศึกษาของโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ ในปี
การศึกษา 256๔ ซึ่งเป็นไปตาม มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา และกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑   ที่ก าหนดให้สถานศึกษาจัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปี  ส่ง
หน่วยงานต้นสังกัด 

เนื้อหาสาระของเอกสารประกอบด้วย ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนเกี่ยวกับผู้บริหารโรงเรียน ครูและ
บุคลากร ผู้เรียน งบประมาณ อาคารสถานที่ ชุมชน หลักสูตรสถานศึกษา  ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ 
ผลงานดีเด่น และผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ ขอขอบคุณคณะครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับ
นี้จะเป็น ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป  

       
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

สารบัญ 
 
เรื่อง                     หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร   2 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลพ้ืนฐาน         8 
ตอนที่ ๒  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา       22 
ตอนที่ ๓  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา       ๒9 
ภาคผนวก            70 
 



๑ 

 

 

บันทึกความเห็นชอบ 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report: SAR) 

ประจ าปีการศึกษา 256๔ 
........................................... 

       บันทึกความเห็นชอบ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report: 
SAR) ประจ าปีการศึกษา 256๔  ฉบับนี้ท าขึ้น ณ โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานใน
รอบปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพ่ือรับรองการด าเนินการจัดการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ ระบุให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงาน
ที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี โดยมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผู้เกี่ยวข้องต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนโคกสูงประชา
สรรพ์ เห็นสมควรรับรองการด าเนินงานบริหารจัดการศึกษาและจัดท ารายงานฉบับนี้เพ่ือเปิดเผยต่อสาธารณชน
ต่อไป  

 
 
 

            ลงชื่อ        ลงชื่อ          
                     (นายมนต์ชยั  ศรีวิไลลักษณ์)              (นายเบญจพล  บรรพตะธิ) 
 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

 

 

บทสรุปผู้บริหาร 
 
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน    

 โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖ หมู่ที่๑๗ ต าบลน้ าพอง อ าเภอน้ าพองจังหวัดขอนแก่น   
รหัสไปรษณีย์๔๐๑๔๐ หมายเลขโทรศัพท์๐๔๓-๒๑๐-๑๘๓หมายเลขโทรสาร๐๔๓-๒๑๐-๑๘๓ E-mail kps_kk
๔@hotmail.com Website   www.kpschool.ac.th สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ าเภอน้ าพอง
จังหวัดขอนแก่น เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จ านวน ๖ ห้องเรียน โรงเรียนมีเนื้อที่๑๓๖ ไร่๘๘ ตาราง
วา  โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์  เปิดท าการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๓๖  เป็นสาขาของโรงเรียนดง
มันพิทยาคม  โดยประชาชนในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน  พร้อมกับสภาต าบลน้ าพองร่วมกับโรงเรียนดงมัน
พิทยาคม  โดยนายยุทธพงศ์  วชิรปัญญาวัฒน์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนดงมันพิทยาคม  ในขณะนั้นได้มอบหมายให้ 
นายประวิทย์  กาสา ต าแหน่งอาจารย์ ๑ ระดับ ๕  มาเป็นผู้บริหารโรงเรียนโรงเรียนสาขา  ปีการศึกษา ๒๕๓๖  
เปิดสอนเป็นครั้งแรก  โดยเป็นสาขาของโรงเรียนดงมันพิทยาคม มี นายประวิทย์  กาสา  อาจารย์ ๑ ระดับ ๕ เป็น
หัวหน้าสาขา ปีการศึกษา ๒๕๓๙  กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศลงวันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๓๙  เพ่ือจัดตั้ง
เป็นโรงเรียนเอกเทศ ปีการศึกษา ๒๕๔๑  ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา จัดแผนการเรียนแบบ  ๒-๒-๓/๑-๐-๐ 
( ๘๐-๖๔-๙๖/๔๐-๐-๐) ปีงบประมาณ  ๒๕๔๑  โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม (รพชส.)  รุ่นที่ ๒ 

ใน พ.ศ. ๒๕๓๑ โรงเรียนได้ถ่ายโอนเข้าสู่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปัจจุบันมี       นาย
เบญจพล บรรพตะธิ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน  นายชิตพล  สุวรรณผา ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ มีข้าราชการ
ครู  จ านวน  ๑๒ คน  ผู้ช่วยครูจ านวน ๑ คน  ครูช่วยสอนจ านวน  ๒ คน  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
จ านวน  ๑  คน  ลูกจ้างประจ าต าแหน่งนักการภารโรง  จ านวน  ๒ คน พนักงานขับรถ จ านวน  ๑ คน เปิดสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ มีจ านวนผู้เรียน ๑๐๓ คน มีอาคารเรียนถาวรเบ็ดเสร็จแบบ ก ข ค จ านวน ๔ 
หลัง อาคารเรียนชั่วคราว  จ านวน ๒ หลัง  ห้องน้ าห้องส้วมผู้เรียน ๓ หลัง  บ้านพักครู ๑ หลัง  บ้านพักนักการ
ภารโรง ๑ หลัง   ถังเก็บน้ าฝน  ๒ ชุด  สนามบาสเกตบอล  ๑ แห่ง  สนามวอลเลย์บอล  ๑ แห่ง  สนามตระกร้อ  
๑ แห่งและลานอเนกประสงค์ ๒ แห่ง 
๑. มาตรฐานการศึกษา :  ดีเลิศ 
๒.   หลักฐานสนับสนุน:  

๒.๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ บริหารจัดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศจากผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากปีการศึกษา ๒๕๖3 น ามาวิเคราะห์โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ให้มีศักยภาพตามค่าเป้าหมาย เพ่ือให้ได้มาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และโครงการ กิจกรรมที่หลากหลาย และมีกระบวนการนิเทศก ากับติดตามเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพงานสูงสุด 
ส่งผลให้ร้อยละ ๗๔.๐๗ ของผู้เรียน มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร รายวิชาภาษาไทย มีผลการ
เรียนระดับ ๒ ขึ้นไปโดยครูผู้สอนศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล วัดทักษะในการอ่านค าพ้ืนฐานภาษาไทย ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในปีที่ผ่านมา เพ่ือจัดการเรียน
การสอน ให้สอดคล้องกับผู้เรียน ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดรายวิชาภาษาไทย จัดสอนซ่อมเสริมส าหรับนักเรียนที่มี
ปัญหาในการอ่านการเขียน ให้นักเรียนได้เข้าร่วมโครงการอ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซนต์ ติดตาม และประเมินผล
การด าเนินงาน เพ่ือน าผลไปวิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ร้อยละ 
63.21 ของผู้เรียน มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร รายวิชาภาษาอังกฤษ มีผลการเรียนระดับ ๒ 
ขึ้นไปครูผู้สอน วัดทักษะการอ่านอ่านค าภาษาอังกฤษ วิเคราะห์ปัญหา และวิเคราะห์ผลการเรียน เพ่ือ จัดการ
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๓ 

 

 

เรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดในรายวิชา ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการอ่าน
ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนได้ฝึกท่องค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารภายในห้องเรียน 
และส่งเสริมให้นักเรียนสนทนากับครูชาวต่างประเทศเพ่ือพัฒนาทักษะการพูด และด าเนินการทดสอบ น าผลการ
ทดสอบมาสอนซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลร้อยละ 78.43 ของผู้เรียน มีความสามารถในการคิด
ค านวณ มีผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ ๑.๕ ขึ้นไปโดยครูผู้สอนวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
รายวิชาคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด 
สอนซ่อมเสริมให้นักเรียนกลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า จัดหาวิทยากรภายนอกมาท ากิจกรรมให้ความรู้แก่
นักเรียน ด าเนินโครงการพัฒนาทักษะในการคิด จัดกิจกรรมการสอนที่หลากหลาย ด าเนินการทดสอบทักษะการ
คิดค านวณ วิเคราะห์ผลการทดสอบเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงผลให้ดียิ่งขึ้น  ผู้เรียน ม.ต้น ร้อยละ 85 เห็นได้จาก
สรุปผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา ผู้เรียน ม.ปลาย ร้อยละ 85 เห็นได้จากสรุปผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาโดยสถานศึกษาจัดท าแผนการเรียนการสอน
โดยให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนมีการประเมินความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผู้เรียนร้อยละ 
๘๐  สามารถจัดท ารายงานการศึกษาค้นคว้า จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในและภายนอกโรงเรียน จ านวนคนละ 
๑ เรื่อง ต่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใน ๑ ภาคเรียน ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ จัดท าโครงงานหรือชิ้นงานจากการศึกษา
ค้นคว้า อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ผลงาน / คนโดยครูผู้สอนความต้องการของผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า
จากแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศต่าง ๆ โดยให้ผู้เรียนจัดท ารายงานการศึกษาค้นคว้า เห็นได้จากโครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่และกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน ส ารวจความต้องการของนักเรียนในการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมประกวดโครงงานโดยส่งเสริมให้
นักเรียนจัดท าโครงงานจากการศึกษาค้นคว้า น าผลงานมาเผยแพร่ภายในโรงเรียน  นักเรียนโรงเรียนโคกสูงประชา
สรรพ์ร้อยละ ๑๐๐ เข้าใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์สัปดาห์ละ ๓ ครั้ง ซึ่งได้จากแบบสอบถามการใช้
ห้องปฏิบัติการในการสืบค้นข้อมูลผ่านเว็บไซต์ให้บริการสารสนเทศต่างๆ ครูผู้สอนส ารวจนวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่สามารถรองรับการใช้งานและมีความเหมาะสมกับผู้เรียน ครูสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้งานเว็บไซต์
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ และเว็บไซต์อ่ืน ๆ ในการสืบค้นข้อมูล ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ ตลอดจนจัดโครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้ผู้เรียน
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร พัฒนาตนเองและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนร้อยละ 
๑๐๐ เข้าใช้งานห้องปฏิบัติการในการสืบค้นข้อมูลจ านวน ๒ ครั้งต่อสัปดาห์ ซึ่งได้จากแบบสอบถามการใช้
ห้องปฏิบัติการในการสืบค้นข้อมูลผ่านเว็บไซต์ให้บริการสารสนเทศต่างๆ นักเรียนโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ ร้อย
ละ ๑๐๐ ตอบค าถาม แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์บนสื่อโซเชียลมีเดีย เช่น เฟสบุ๊คโรงเรียน เว็บไซต์
โรงเรียน และห้องแชทโรงเรียน อยู่ในระดับ ๒ (ดี) ครูผู้สอนศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อโซเชียลของผู้เรียน เพ่ือ
วิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมในการใช้สื่อออนไลน์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้สื่อสังคมออนไลน์
อย่างถูกต้อง และสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ผู้เรียนได้ศึกษา แสวงหาความรู้ 
และน าเสนอความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม สถานศึกษามีนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูง
กว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งได้จากการที่ครูผู้สอนได้มีการปรับปรุงหลักสูตรและ
วิเคราะห์หลักสูตรน าผลมาศึกษาและหาวิธีการ รูปแบบที่จะส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  
ร้อยละ ๒๕ ของจ านวนรายวิชาที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net)เฉลี่ย เพ่ิมขึ้น ในระดับชั้น ม.๓ 
ร้อยละ ๐ ของจ านวนรายวิชาที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net)เฉลี่ย เพ่ิมขึ้น ในระดับชั้น ม.๖ ซึ่ง
ต่ ากว่าค่าเป้าหมายเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-๑๙ ระบาด การจัดการเรียนการสอนไม่เต็มที่ด้วยรูปแบบการสอน
ออนไลน์ แต่ครูผู้สอนได้มีการปรับปรุงหลักสูตรและวิเคราะห์หลักสูตรและคะแนนผลสอบโอเน็ตในปีที่ผ่านมา แล้ว
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น าผลมาศึกษาและหาวิธีการ รูปแบบที่จะส่งเสริมให้นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติพ้ืนฐาน O-net ที่สูงขึ้น 
ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมีความรู้ในการจัดการ การท างานหรืองานอาชีพนักเรียนมีความรู้สามารถน าความรู้ที่ได้ไป
แข่งขันทักษะวิชาการได้รับรางวัลชนะเลิศ นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้บุคคลภายในโรงเรียนและ
ภายนอกได้มีความรู้โดยการจัดนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีความรู้ในการจัดการ   การ
ท างานหรืองานอาชีพ ร้อยละ ๙0 ของผู้เรียนมีความรู้และเจตคติที่ดีในการจัดการ การท างานหรืองานอาชีพ 
นักเรียนมีทักษะในงานอาชีพสามารถน าไปขยายผลให้กับชุมชนและผู้ปกครองได้ในการประกอบอาชีพนอกจากนี้
นักเรียนยังมีทักษะสร้างชิ้นงานได้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของบุคคลทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเป็นที่ยอมรับ
และให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ร้อยละ 85.43 ของผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี
เยี่ยม ดูได้จากการวัดและประเมินผลคะแนนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของรายวิชาที่สอนนักเรียนจากฝ่ายวัดและ
ประเมินผล  ร้อยละ๙๐ของนักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นเห็นคุณค่าของความเป็นไทย ร้อยละ๙๐ของ นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีรวมทั้งภูมิปัญญาไทย ร้อยละ ๘๕.๓๒ ของผู้เรยนยอมรับและอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี ซึ่งได้จาก
แบบสอบถามการประเมินผลคุณลักษณะการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายของนักเรียน  
รอ้ยละ ๘๕ ของผู้เรียนมีสุขภาวะทางกายระดับดีขึ้นไปร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนมีสุขภาวะทางกายที่ดีขึ้นนักเรียนมี
ความรู้สามารถน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาสุขภาพร่างกายของตนเองให้แข็งแรงให้ดีขึ้น นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้
ไปเผยแพร่ให้บุคคลภายในโรงเรียนและภายนอกได้มีความรู้โดยการจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ร้อยละ ๙๐ ของ
ผู้เรียนมีความรู้ในการจัดการ   กับสุขภาวะทางจิตและอารมณ์ของตนเองนักเรียนมีทักษะในจัดการกับสุขภาวะ
ทางจิตและอารมณ์ สามารถน าไปขยายผลให้กับชุมชนและผู้ปกครองได้ในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของ
บุคคลทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเป็นที่ยอมรับและให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนมี
ความรู้และเจตคติท่ีดีในการจัดการ การมีสุขภาวะทางสังคม ระดับดีขึ้นไป นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการ การ
มีสุขภาวะทางสังคมมีความสนใจในการพัฒนาสุขภาวะทางสังคม  ให้ดียิ่งขึ้น  ร้อยละ ๘๕  ของผู้เรียนแสดงออก
อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขระดับดีขึ้นไป นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการ
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  ให้ดียิ่งขึ้น 
 
 ๒.๒ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ   

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์บริหารและจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานยึดหลักการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องโดยด าเนินการตามกรอบพันธกิจซึ่งจะน าไปสู่เป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ของโรงเรียนโดยมีกระบวนการ
ด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน โดยการประชุมคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและภาคีเครือข่ายทางการศึกษาในการการวิเคราะห์สภาพขององค์กร(SWOT) และผ่าน
การเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท าให้ได้แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา สถานศึกษา
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีค าสั่งแต่งตั้งให้บุคลากรในโรงเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท า ได้มาซึ่งแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา สถานศึกษามีการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและน าไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ผ่านโครงการ /กิจกรรม ซึ่งมีการ
แต่งตั้งให้ครูดูแลรับผิดชอบในแต่ละโครงการและมีการมอบหมายให้ครูผู้รับผิดชอบ ด าเนินโครงการตามแผนที่
ก าหนด สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานตามแบบประเมินโดยสถานศึกษา
แต่งตั้ง คณะกรรมการ ติดตามตรวจสอบการด าเนินโครงการ ที่ครูผู้รับผิดชอบโครงการ จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม และรายงานผลการติดตามแล้วน าเสนอต่อผู้บริหารและคณะครูในที่ประชุมเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงต่อไป  สถานศึกษามีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา สนองความต้องการของ
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สถานศึกษาโดยฝ่ายบริหารส ารวจอัตราก าลังและทรัพยากรทางการศึกษา  จัดท ารายงานสรุปผลการส ารวจ
อัตราก าลังและทรัพยากร เพ่ือจัดสรรอัตราก าลังและทรัพยากรให้เหมาะสมกับสถานศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบ
ของผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายและคณะครูทุกคน สถานศึกษาจัดท าระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษามีการวาง
ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สถานศึกษามีระบบนิเทศภายใน ดังเห็นได้จากรายงานโครงการ/กิจกรรม
นิเทศภายในโดยฝ่ายวิชาการวางแผนการนิเทศภายใน แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน ด าเนินการนิเทศตาม
ปฏิทินที่ก าหนด และสรุปผลการด าเนินงาน สถานศึกษามีการระดมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา ดังเห็น
ได้จากรายงานผลการด าเนินการตามโครงการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานซึ่งสถานศึกษาได้รับความ
ร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการศึกษา  สถานศึกษามี
การประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 โดยด าเนินการในโครงการพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญสู่ประชาคมอาเซียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร แต่งตั้ง
ค าสั่งคณะกรรมการประเมินการใช้หลักสูตรและมีการน าข้อเสนอแนะมาวางแผนในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  สถานศึกษามีการจัดท ากิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยง
วิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โครงการ sbmld 
กิจกรรมวันคริสต์มาส วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วันส าคัญของชาติ สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่ม เป้าหมาย เชื่อมโยงวิถีกับชีวิตจริง ด าเนินการอย่าง
เป็นรูปธรรม และเป็นแบบอย่างได้โดยจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้
ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนางานวิชาการด้านงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรฯ  ศึกษาวิเคราะห์นโยบายรัฐบาลข้อมูลสารสนเทศของท้องถิ่นข้อมูลพ้ืนฐาน ศึกษาวิเคราะห์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560  มีการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยครูที่ปฏิบัติหน้าที่หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และงานทะเบียน 
เพ่ือร่วมพิจารณา โครงสร้างหลักสูตร โดยมีผู้บริหารร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินงานด้วยความเห็นชอบ  มีการ
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร แต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการประเมินการใช้หลักสูตร มีการน า
ข้อเสนอแนะมาวางแผนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาครู  
บุคลากร  ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  โดยจัดโครงการพัฒนาบุคลากร สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้มีชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน(PLC)  การจัดการกลุ่มประชุมการพัฒนางาน
และการเรียนรู้ของผู้เรียน(PLC)ในโรงเรียน การให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน(PLC) 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ใน
การพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน(PLC) โดยมีครูกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์เข้า
ร่วมสังเกตการจัดกิจกรรม สถานศึกษามีการวางแผนการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ให้โรงเรียนปลอดภัย น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้ง
ภายในและภายนอก ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ พอเพียงและมีความปลอดภัย   มีการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารสถานที่ให้มีความพร้อม และเพียงพอต่อความต้องการในการให้บริการ ทั้งภายในและภายนอก  
สถานศึกษามีการจัดระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเป็น
หมวดหมู่  ครอบคลุมเป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการเข้าถึงและให้บริการหรือการเชื่อมต่อกับ เครือข่ายกับหน่วยงาน
ต้นสังกัด และมีการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการ การพัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนา
ระบบที่มีคุณภาพ เช่น ด้านเว็บไซต์  โปรแกรมทะเบียนและวัดผล และระบบ E-learning สถานศึกษามีการพัฒนา
และซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ให้พร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา  จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือซ่อมบ ารุง สถานศึกษามี
ห้องเรียนห้องปฏิบัติการที่สะอาดเรียบร้อยและปลอดภัยและมีการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ พอเพียงและมี
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ความปลอดภัย สถานศึกษามีระบบบริหารสารสนเทศและเทคโนโลยี คือ เว็บไซต์โรงเรียนและเฟสบุ๊คโรงเรียนโดย
สถานศึกษาจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงกลุ่มบริหารงานทั้ง ๔ ฝ่าย ที่
เอ้ือต่อการบริหารจัดการและเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นได้จากสถานศึกษาจัดท าค าสั่งแต่งตั้งบุคลากร
รับผิดชอบในการด าเนินงานโครงการค่าใช้จ่ายโฮสติ้ง ซึ่งมีการจัดหาพ้ืนที่ส าหรับจัดท าระบบสารสนเทศ และ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบ  สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 
๔ ห้อง มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงกลุ่มบริหารงานทั้ง ๔ ฝ่าย มีอุปกรณ์
เทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และมีประสิทธิภาพ  มีห้องเรียนที่มีสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้อย่างเต็มศักยภาพ มีห้องปฏิบัติการที่มีจอโทรทัศน์และเครื่องฉายที่มองเห็นได้ชัดเจน  มี
ระบบเสียงและสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม มีการประเมินผล นิเทศ ก ากับ
ติดตาม เพ่ือน าผลเหล่านั้นมาพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นเห็นได้จากทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
โรงเรียนและสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ สถานศึกษามีระบบสารสนเทศที่ให้บริการผู้เรียน มีการจัดท าสถิติการใช้งาน 
และประเมินผลการใช้บริการ ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอก  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงกลุ่มบริหารงานทั้ง ๔ ฝ่าย มีอุปกรณ์
เทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และมีประสิทธิภาพ  เช่น คอมพิวเตอร์ กระดานอัจฉริยะ และเครื่องฉายที่
มองเห็นได้ชัดเจน ระบบเสียงและสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่พร้อมใช้งาน ยิ่งในสถานการณ์โควิด ครูผู้สอนใช้รูปแบบ
การสอนออนไลน์ ต้องอาศัยสัญญานอินเทอร์เน็ตและเครื่องคอมพิวเตร์เพื่อช่วยในการจัดการเรียนการสอน เห็นได้
จากโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม มีบันทึกสถิติการใช้งาน 
สรุปผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาการให้บริการและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
 ๒.๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ด าเนินการโดย
วิเคราะห์หลักสูตรตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการประเมินการใช้หลักสูตรทุกปีการศึกษาเห็นได้จาก
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้กับครูผู้สอน โดย
ให้เน้นรูปแบบหรือเทคนิคการสอนที่หลากหลายและสามารถน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนได้จริงโดยผ่านการก ากับติดตามจากคณะกรรมการนิเทศภายใน เห็นได้จากโครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู้ของครูและผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนมีการจัดท าวิจัย
ในชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหาส าหรับผู้เรียนที่มีความจ าเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ เห็นได้จากโครงการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและผลงานวิจัยของครูผู้สอนและมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบโครงงาน เพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับ การฝึกทักษะ แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ เช่น การท าโซฟาจากยางรถยนต์ และยังจัดโครงการส่งเสริมการท าโครงงานผู้เรียนโดย
จัดกิจกรรมประกวดโครงงานผู้เรียน โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศไว้บริการให้ครูผู้สอนน าไปจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเห็นได้จากห้อง DLIT ห้องอาเซียน ห้องคอมพิวเตอร์ และจัดหาวิทยากรท้องถิ่นมาช่วยสอนใน
รายวิชาเลือกเสรี เช่น วิชาขนมไทย/อาหารไทย งานหัตถกรรม งานช่าง  งานเกษตร ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียน โดยเน้นการการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก เด็กรักเด็ก เด็กที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข  โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคล  มีการก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ใน
ชั้นเรียนที่เน้นปฏิสัมพันธ์เชิงบวก มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน
โดยใช้เครื่องมือ และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับ
แก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ โดยที่ครูทุกคนมีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตาม
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มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง
และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการก าหนดเป้าหมายวัดผลแลประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนที่หลากหลาย มีการจัดท า
เครื่องมือวัดและประเมิน ก าหนดขั้นตอนจัดท าเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 2 รูปแบบ มีการ
วิเคราะห์ผลการประเมินจากการเรียนรู้ของผู้เรียนแล้วน าผลมาพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนในปีต่อไป ครูและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับ เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยครูผู้สอนมีการร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ในชั้น
เรียน  มีการน าข้อมูลย้อนกลับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การจัดการเรียนรู้น าไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 
๓. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น: 

แผนปฏิบัติงานที่ ๑. สถานศึกษาควรก าหนดให้กิจกรรม PLC เป็นนโยบายที่ครูทุกคนต้องน าไปปฏิบัติ 
ควรระบุเวลาให้ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม มีการก ากับติดตาม การประเมินผล และรายงาน
ผล น าข้อมูลได้มาใช้ในการพัฒนาบุคลากร 

แผนปฏิบัติงานที่ ๒ ประชุมวางแผนการปรับปรุงหลักสูตร โดยศึกษาจากผู้เรียนและชุมชนมีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้ได้หลักสูตรที่เน้นผู้เรียนรอบด้าน ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและ
สังคม บูรณาการหรือจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิทยากรท้องถิ่น และควรจัดให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
มุ่งเน้นใหผู้้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ต่อยอดสร้างอาชีพหลังจบการศึกษาได้ 

แผนปฏิบัติงานที่ ๓. การนิเทศภายในควรระบุเวลาให้ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม มี
การก ากับติดตาม การประเมินผล และรายงานผล น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร 

แผนปฏิบัติงานที่ 4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดท าห้องเรียนออนไลน์
และโปรแกรมอ่ืนๆที่สามารถท าให้ครูส่อสารกับผู้เรียนและผู้ปกครองได้หลากหลายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องและสามารถพัฒนาต่อยอดให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง   

 
 
 
     ล ง ชื่ อ                                          ผู้รายงาน 
              (นายเบญจพล  บรรพตะธิ) 
                                               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ 
       วันที่ ๖ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

 

ตอนที่ ๑  
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
๑.  ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑ ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖ หมู่ที่ ๑๗  ต าบลน้ าพอง  อ าเภอน้ าพอง 
จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์  ๔๐๑๔๐  โทรศัพท์  ๐๔๓๒๑๐๑๘๓  E-mail kps_kk๔@hotmail.com 
Website   www.kpschool.ac.th 

๑.๒ สังกัด       องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
๑.๓ เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต๔ 
๑.๔ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 
๑.๕ เขตพ้ืนที่บริการการศึกษา  
        โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์   รับผิดชอบจัดการศึกษาในพื้นที่เขตบริการ ดังนี้ 

1. บ้านโคกสูง 
2. บ้านห้วยไผ่หนองโน 
3. บ้านค ามืด 
4. บ้านนาเรียง 
5. บ้านกุดน้ าใสน้อย 

1.6 โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

คณะกรรมการการบริหารสถานศึกษา 

หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายบริการ 

o งานวางแผนการบริหาร
การศึกษา 

o งานธุรการ 
o งานแผนงานและงบประมาณ 
o งานบริหารงานบุคคล 
o งานการเงิน บัญชี และพัสดุ 
o งานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
o งานคณะกรรมการสถานศึกษา 
o งานระดมทรัพยากรเพื่อ

การศึกษา 
o งานรายงานผลการปฏิบัติงาน 
o งานจัดระบบควบคุมภายใน 
o งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

o งานวางแผนงานวิชาการ 
o งานพัฒนาหลักสูตรและ

กระบวนการเรียนรู้ 
o งานทะเบียนนักเรียน 
o งานวัดผลและประเมินผล 
o งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
o งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
o งานแนะแนว 
o งานพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา 

o งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา 

o งานนิเทศภายใน 
o งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

o งานโสตทัศนศึกษา 
o งานประชาสัมพันธ์ 
o งานอาคารสถานที่และ

สภาพแวดล้อม 
o งานนักการภารโรง ยาม 
o งานสาธารณูปโภค 
o งานงานอนามัยโรงเรียน 
o งานโภชนาการ 
o งานสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน 
o งานกิจกรรม 5 ส 
o งานโรงเรียนและชุมชน 
o งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
o งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

o งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
o งานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรม

นักเรียนที่ไม่พึงประสงค์ 
o งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
o งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
o งานรักษาความปลอดภัย 
o งานกิจกรรมพิเศษ 
o งานป้องกัน แก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในสถานศึกษา 
o งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 

นักเรียน 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป หัวหน้าฝ่ายวชิาการ 

mailto:kps_kk4@hotmail.com
http://www.google.com/url?sa=D&q=http://www.kpschool.ac.th/&usg=AFQjCNHAeLBpE2gGqTs2GBNN0GVZe-OOGw


๙ 

 

 

๒.  ข้อมูลผู้บริหาร 
๒.๑ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ชื่อ-สกุล   นายเบญจพล  บรรพตะธิ    วุฒิการศึกษาสูงสุด  การบริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้งแต่  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    ๒.๒ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

๒.๒.๑ ชื่อ-สกุล   นายชิตพล  สุวรรณผา    วุฒิการศึกษาสูงสุด  การบริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้งแต่  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
๓.  ข้อมูลผู้เรียน  (ณ วันที่  (๖ มิถุนายน ๒๕๖๔) 
  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑ 6 6 12 12 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑ 9 10 19 19 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑ 9 11 20 20 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๑ 7 18 25 25 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๑ 7 10 17 17 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑ 7 13 20 20 

รวม ๖ 45 68 113  
 
๔.  ข้อมูลครูและบุคลากร 
 ข้าราชการ 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ 
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ 

ชั้น 

๑ นายธนู  ศิริจันทพันธุ์ ๕๘ ๒๖ ครู คศ.๓ ปร.ด. การบริหารการศึกษา ภาษาต่างประเทศ 
๒ นายมานะ  โงะบุดดา ๕๙ ๒๘ ครู คศ.๓ ศศ.ม การบริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์ 
๓ น.ส.ละมุล  จันทะรัง ๕๑ ๒๖ ครู คศ.๓ ศษ.ม. การพัฒนาหลักสูตร วิทยาศาสตร์ 
๔ นายสุรชัย  เพ็ชรแสน ๕๙ ๒๕ ครู คศ.๓ คบ. เกษตรกรรมทั่วไป การงานอาชีพฯ 
๕ นายสุรศักดิ์  น้อยราช ๕๔ ๒๕ ครู คศ.๒ ศศ.บ. การพละศึกษา สุขศึกษา 
๖ น.ส.วาสนา  ทองรินทร์ ๔๔ ๑2 ครู คศ.๓ กศ.ม. การบริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์ 
๗ นางสาวสุมาลี  อุปชัย ๓๗ 9 ครู คศ.2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คอมพิวเตอร์ 
๘ น.ส.อ าไพ ดายกระโทก ๔๕ 10 ครู คศ.๒ กศ.ม. การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร์ 
๙ นายสราวุฒิ  รูปพรห์ม ๓๘ ๖ ครู คศ.๒ ศศ.ม. บริหารการศึกษา สังคมศึกษา 

๑๐ น.ส.สภุวรรณ ลุนพรหม ๔๓ ๗ ครู คศ.๑ คบ. ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ 
๑๑ นางสันฐิตา  มาโลนีย์ ๔๓ ๘ ครู คศ.๑ คบ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
๑๒ นายวิทยา  แสงยศ 40 ๕ ครู คศ.๑ วท.บ. เทคโนฯไฟฟ้า

อุตสาหกรรม 
การงานอาชีพ 



๑๐ 

 

 

               พนักงานจ้างตามภารกิจ  

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์ 
การสอน(ปี) วุฒิ วิชาเอก 

สอนวิชา/ 
ชั้น จ้างด้วยเงิน 

๑ นางสาวอมรินทร์  สินโพธิ์ ๒9 ๒ 
 

คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย อบจ.
ขอนแก่น 

     ครูอัตราจ้าง 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์ 
การสอน(ปี) วุฒิ วิชาเอก 

สอนวิชา/ 
ชั้น จ้างด้วยเงิน 

๑ นางสาวศุภัชญา  โพธิ์สม ๓๑ ๑ ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน สังคมศึกษา อบจ.
ขอนแก่น 

๒ นายมลฑล  ตั้งธนถาวร ๒๔ ๑ คบ. ดนตรีศึกษา ดนตรีศึกษา อบจ.
ขอนแก่น 

 
๕.  ข้อมูลอาคารสถานที่ 

มีอาคารเรียนถาวรเบ็ดเสร็จแบบ ก ข ค จ านวน 4 หลัง อาคารเรียนชั่วคราว  จ านวน ๒ หลัง  ห้องน้ า
ห้องส้วมผู้เรียน ๓ หลัง  บ้านพักครู ๑ หลัง  บ้านพักนักการภารโรง ๑ หลัง   ถังเก็บน้ าฝน  ๒ ชุด  สนาม
บาสเกตบอล ๑ แห่ง  สนามวอลเลย์บอล  ๑ แห่ง  สนามตระกร้อ  ๑ แห่ง สนามฟุตซอล ๑ แห่ง สนามฟุตบอล ๑ 
แห่ง และลานอเนกประสงค์ ๒ แห่ง 
 
๖.  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 ๖.๑  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มสลับกับเนินเขา มีประชากรประมาณ 
๔,๐๐๐ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ไร่อ้อย ไร่มัน อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรท าไร่ ท านา 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ลอยกระทง      แห่เทียน
พรรษา 

 ๖.๒  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษา อาชีพหลัก คือ เกษตรกร ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๓๐,๐๐๐ บาท 

 ๖.๓  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 โอกาส  
 ๑. สถานศึกษาได้รับงบประมาณในการพัฒนาการจัดการศึกษาจากต้นสังกัด คือองค์การบริการ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ทั้งการพัฒนาอาคารสถานที่ การพัฒนาครู การจัดหาสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน 
จัดสวัสดิการอาหารกลางวัน อุปกรณ์การเรียน ค่าพาหนะของผู้เรียนและสิ่งอ านวยความสะดวกต่ างๆให้กับ
สถานศึกษา  
 ๒. สถานศึกษามีพ้ืนที่กว้างและเป็นป่าไม้ธรรมชาติที่สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้า
เกี่ยวกับพรรณไม้ สมุนไพร เห็ดและสัตว์ต่างๆให้กับผู้เรียนได้ 
 ๓. สถานศึกษาอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว โรงงานอุตสาหกรรม องค์กรทางศาสนา และหน่วยงาน
ราชการอ่ืนๆ มีเส้นทางคมนาคมสะดวก ชุมชนเห็นความส าคัญและพร้อมให้ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา 

 
 



๑๑ 

 

 

ข้อจ ากัด 
 ๑. สถานศึกษาอยู่ห่างชุมชน ผู้เรียนอาศัยรถรับ-ส่งของโรงเรียนกลับบ้านตามเวลาที่ก าหนด ท าให้กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนในช่วงเช้าและหลังเลิกเรียนมีข้อจ ากัดในการด าเนินกิจกรรม 
 ๒. ผู้ปกครองผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร คุณวุฒิทางการศึกษาระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา และ
ผู้เรียนส่วนหนึ่งอาศัยอยู่กับปู่ย่า ตายาย การให้ค าแนะน าปรึกษาเรื่องการเรียน การด าเนินชีวิตกระท าได้ไม่เต็มที่ 
 ๓. ค่านิยมของสังคมในการด าเนินชีวิตเน้นการบริโภค มีสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆท าให้วิถีชีวิต
เปลี่ยนไป เกิดปัญหาทางสังคม ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษา 
 
๗.  แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน 
  

แหล่งการเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้/ที่ตั้ง 
ห้องสมุด 
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
ห้องอาเซียน๑ 
ห้องอาเซียน๒ 
ห้อง DLIT๑ 
ห้องคอมพิวเตอร์ 

๒๕๒ 
๑๐ 
๙๘ 

๑๐๓ 
๖๔ 

๑๐๖ 
แหล่งการเรียนรู้ภายนอก 

สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 
ชื่อแหล่งเรียนรู้/ที่ตั้ง 

วัดโนนสระบัว ๖ 
ปราชญ์ชาวบ้าน 

ชื่อ-สกุล ท่ีอยู่ สาขา/เรื่อง ท่ีเชี่ยวชาญ 
รตต.ลือชา  พิพัฒธนบรรจง 
นางละไม  ชุมแวงวาปี 
นางสาวธารารัตน์  ตุราช 
นายจีราวัฒน์  พลเยี่ยม 
นางอุลัยวรรณ์  นาหัวนิล 
นางสาวณัฐปภัสร์ ชอร์ 
นายอภิลักษณ์  สารสิทธิ์ 
นายสุพจน์  นาหัวนิล  

ยาเสพติด 
สุขภาพอนามัยและภาวะโภชนาการฯ 
การปลูกอ้อย 
การท าปุ๋ยหมัก 
พานบายศรี 
ขนมไทย 
คอมพิวเตอร์ 
งานช่าง/ประดิษฐ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

 

๘.  ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
       ๘.๑  ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
ระดับสูงสุด ๑ รางวัล 

หน่วยงานที่มอบรางวัล 

ผู้บริหาร 
นายชิตพล  สุวรรณผา 

 
รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานดีเด่น 
ประจ าปี ๒๕๖๔ 
รางวัลเชิดชูเกียรติ “ครูดีศรีน้ าพอง”  เนื่องในงาน
วันครูอ าเภอน้ าพอง ครั้งที่ ๖๔ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
สมาคมผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัด อปท. 
ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดขอนแก่น 

ครู 
นายสุรชัย  เพ็ชรแสน 

ครูผู้ควบคุมนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญ
ทองกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุ
เหลือใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๕ 

อบจ.ขอนแก่น 

นางสาวสุภวรรณ  ลุณพรหม ครูผู้ควบคุมนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญ
ทองกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุ
เหลือใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๕ 

อบจ.ขอนแก่น 

นักเรียน 
นางสาวเกษสุดา  ศรีบับ 

เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศเหรียญทองกิจกรรมการ
แข่งขันประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๕ 

อบจ.ขอนแก่น 

นางสาวสุดารัตน์  ศรีประทุม เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศเหรียญทองกิจกรรมการ
แข่งขันประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๕ 

อบจ.ขอนแก่น 

นายโชตินันท์  เงินขาว เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศเหรียญทองกิจกรรมการ
แข่งขันประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๕ 

อบจ.ขอนแก่น 

     
 ๘.๒  งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ ( ๑ งาน/โครงการ/กิจกรรม) 
 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
ภาพความส าเร็จ/รางวัลที่ได้รับ(ถ้ามี) 

๑ 
 
 
 

 

กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุ
เหลือใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๕ 
การแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถิ่น ประจ าปี ๒๕๖๔ รอบ
คัดเลือกของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น 

-เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศเหรียญทองกิจกรรมการ
แข่งขันประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๕ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

 

9.  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ ปีการศึกษา 2564 
โครงสร้างช้ันปีหลักสูตรโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑   
ภาคเรยีนที่ ๑    ภาคเรียนท่ี ๒  

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

 
รายวิชา / กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน นก. ช.ม.  รายวิชาพ้ืนฐาน นก. ช.ม. 
ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ๑.๕ ๖๐  ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒ ๑.๕ ๖๐ 
ค๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร ์๑ ๑.๕ ๖๐  ค๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร ์๒ ๑.๕ ๖๐ 
ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๑ ๑.๐ ๔๐  ว๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ว๒๑๑๐๓ วิทยาการค านวณ ๑ ๐.๕ ๒๐  ว๒๑๑๐๔ การออกแบบและ

เทคโนโลยี ๑ 
๐.๕ ๒๐ 

ส๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑ ๑.๕ ๖๐  ส๒๑๑๐๒ สังคมศึกษา ๒ ๑.๕ ๖๐ 
ส๒๑๑๐๓ ประวัติศาสตร ์๑ ๐.๕ ๒๐  ส๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร ์๒ ๐.๕ ๒๐ 
พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา ๑ ๑.๐ ๔๐  พ๒๑๑๐๒ สุขศึกษา ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ศ๒๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ ๑.๐ ๔๐  ศ๒๑๑๐๒ ศิลปะ ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ง๒๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ ๐.๕ ๒๐  ง๒๑๑๐๒ การงานอาชีพ ๒ ๐.๕ ๒๐ 
อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ ๑.๕ ๖๐  อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒ ๑.๕ ๖๐ 
 รวม ๑๑.๐ ๔๔๐   รวม ๑๑.๐ ๔๔๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม    รายวิชาเพ่ิมเติม   
ง 20201 งานช่าง๑ ๑.๐ ๔๐  ว๒๑๒๐๒ งานช่าง๒ ๑.๐ ๔๐ 
ว๒๐๒๘๑ โปรแกรมประมวลผลค า ๑.๐ ๔o  ว๒20282 หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์ ๑.๐ ๔๐ 
ส๒๑๒๓๑ หน้าท่ีพลเมือง๑ ๐.๕ ๒๐  ส๒๑๒๓๒ หน้าท่ีพลเมือง๒ ๐.๕ ๒๐ 
ส อาเซียน๑ ๐.๕ ๒๐  ส ต่อต้านทุจรติ๑ ๐.๕ ๒๐ 
         
เลือกเสร ี    เลือกเสร ี   
ง๒๐๒๖๑ ประดิษฐ์ ๑ 

๑.๐ 

 
๔๐ 

 ง๒๐๒๖๒ ประดิษฐ์ ๒ 

๑.๐ ๔.๐ 

ง๒๐๒๖๓ ขนมไทย ๑  ง๒๐๒๖๔ อาหารไทย ๑ 
ศ๒๐๒๐๑ กีต้าร์ ๑  ศ๒๐๒๐๒ กีต้าร์ ๒ 
พ๒๐๒๐๑  เปตอง๑  พ๒๐๒๐๒ เปตอง ๒ 
ว๒๐๒๘๓ มัลตมิีเดยี  ว๒๐๒๘๔ โปรแกรมสร้างสรรค์ระบบ

อัตโนมัต ิ
 งานเกษตร    งานเกษตร 
 ช่างก่อสร้าง    ช่างก่อสร้าง 
 รวม ๔.๐ ๑๖๐   รวม ๔.๐ ๑๖๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
- กิจกรรมแนะแนว ๐.๕ ๒๐  - กิจกรรมแนะแนว ๐.๕ ๒๐ 
- กิจกรรมนักเรียน (นน. + ลูกเสือ) ๐.๕ ๒๐  - กิจกรรมนักเรียน (นน. + ลูกเสือ) ๐.๕ ๒๐ 
- ชมรม / ชุมนุม ๐.๕ ๒๐  - ชมรม / ชุมนุม ๐.๕ ๒๐ 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะฯ ๐.๕ ๒๐  - กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะฯ ๐.๕ ๒๐ 
 รวม ๒.๐ ๘๐   รวม ๒.๐ ๘๐ 
รวมท้ังสิ้น ๑๗  ๖๘๐  รวมท้ังสิ้น ๑๗  ๖๘๐ 

 



๑๔ 

 

 

โครงสร้างช้ันปีหลักสูตรโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๒   

ภาคเรยีนที่ ๑    ภาคเรียนท่ี ๒  

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

 
รายวิชา / กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน นก. ช.ม.  รายวิชาพ้ืนฐาน นก. ช.ม. 
ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓ ๑.๕ ๖๐  ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔ ๑.๕ ๖๐ 
ค๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร ์๓ ๑.๕ ๖๐  ค๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร ์๔ ๑.๕ ๖๐ 
ว๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๓ ๑.๕ ๖๐  ว๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๔ ๑.๕ ๖๐ 
ว๒๒๑๐๓ วิทยาการค านวณ ๒ ๐.๕ ๒๐  ว๒๒๑๐๔ การออกแบบและ

เทคโนโลยี ๒ 
๐.๕ ๒๐ 

ส๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๓ ๑.๕ ๖๐  ส๒๒๑๐๒ สังคมศึกษา ๔ ๑.๕ ๖๐ 
ส๒๒๑๐๓ ประวัติศาสตร ์๓ ๐.๕ ๒๐  ส๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร ์๔ ๐.๕ ๒๐ 
พ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา ๓ ๑.๐ ๔๐  พ๒๒๑๐๒ สุขศึกษา ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ศ๒๒๑๐๑ ศิลปะ ๓ ๑.๐ ๔๐  ศ๒๒๑๐๒ ศิลปะ ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ง๒๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๓ ๐.๕ ๒๐  ง๒๒๑๐๒ การงานอาชีพ ๔ ๐.๕ ๒๐ 
อ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ ๑.๕ ๖๐  อ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๔ ๑.๕ ๖๐ 
 รวม ๑๑.๐ ๔๔๐   รวม ๑๑.๐ ๔๔๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม    รายวิชาเพ่ิมเติม   
ว๒๒๒๐๑ งานเชื่อม๑ ๑.๐ ๔๐  ว๒๒๒๐๒ งานเชื่อม๒ ๑.๐ ๔๐ 
ว๒๐๒๘๕ โปรแกรมการน าเสนอ ๑.๐ ๔๐  ว๒๐๒๘๖ การสร้างสื่อแอนนิเมชัน ๑.๐ ๔๐ 
ส๒๒๒๓๓ หน้าท่ีพลเมือง๓ ๐.๕ ๒๐  ส๒๒๒๓๔ หน้าท่ีพลเมือง๔ ๐.๕ ๒๐ 
ส อาเซียน๒ ๐.๕ ๒๐  ส ต่อต้านทุจรติ๒ ๐.๕ ๒๐ 
         
รายวิชาเลือกเสร ี    รายวิชาเลือกเสร ี   
ง๒๐๒๖๕ ประดิษฐ์ ๓ 

๑.๐ ๔๐ 

 ง๒๐๒๖๖ ประดิษฐ์ ๔ 

๑.๐ ๔.๐ 

ง๒๐๒๖๗ ขนมไทย ๒  ง๒๐๒๖๘ อาหารไทย ๒ 
ศ๒๐๒๐๓ กีต้าร์ ๓  ศ๒๐๒๐๔ กีต้าร์ ๔ 
พ๒๐๒๐๓ เปตอง ๓  พ๒๐๒๐๔ เปตองล ๔ 
ว๒๐๒๘๓ มัลตมิีเดยี    ว๒๐๒๘๔ โปรแกรมสร้างสรรค์ระบบ

อัตโนมัต ิ
 งานเกษตร     งานเกษตร 
 ช่างก่อสร้าง     ช่างก่อสร้าง 
 รวม ๔.๐ ๑๖๐   รวม ๔.๐ ๑๖๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
- กิจกรรมแนะแนว ๐.๕ ๒๐  - กิจกรรมแนะแนว ๐.๕ ๒๐ 
- กิจกรรมนักเรียน (นน. + ลูกเสือ) ๐.๕ ๒๐  - กิจกรรมนักเรียน (นน. + ลูกเสือ) ๐.๕ ๒๐ 
- ชมรม / ชุมนุม ๐.๕ ๒๐  - ชมรม / ชุมนุม ๐.๕ ๒๐ 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะฯ ๐.๕ ๒๐  - กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะฯ ๐.๕ ๒๐ 
 รวม ๒.๐ ๘๐   รวม ๒.๐ ๘๐ 
รวมท้ังสิ้น ๑๗  ๖๘๐  รวมท้ังสิ้น ๑๗  ๖๘๐ 

 
 



๑๕ 

 

 

โครงสร้างช้ันปีหลักสูตรโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓   

ภาคเรยีนที่ ๑    ภาคเรียนท่ี ๒  

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

 
รายวิชา / กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน นก. ช.ม.  รายวิชาพ้ืนฐาน นก. ช.ม. 
ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕ ๑.๕ ๖๐  ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖ ๑.๕ ๖๐ 
ค๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร ์๕ ๑.๕ ๖๐  ค๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร ์๖ ๑.๕ ๖๐ 
ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๕ ๑.๕ ๖๐  ว๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๖ ๑.๕ ๖๐ 
ว๒๓๑๐๓ วิทยาการค านวณ ๓ ๐.๕ ๒๐  ว๒๓๑๐๔ การออกแบบและ

เทคโนโลยี ๓ 
๐.๕ ๒๐ 

ส๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕ ๑.๕ ๖๐  ส๒๓๑๐๒ สังคมศึกษา ๖ ๑.๕ ๖๐ 
ส๒๓๑๐๓ ประวัติศาสตร ์๕ ๐.๕ ๒๐  ส๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร ์๖ ๐.๕ ๒๐ 
พ๒๓๑๐๑ สุขศึกษา ๕ ๑.๐ ๔๐  พ๒๓๑๐๒ สุขศึกษา ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ศ๒๓๑๐๑ ศิลปะ ๕ ๑.๐ ๔๐  ศ๒๓๑๐๒ ศิลปะ ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ง๒๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๕ ๐.๕ ๒๐  ง๒๓๑๐๒ การงานอาชีพ ๖ ๐.๕ ๒๐ 
อ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ ๑.๕ ๖๐  อ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๖ ๑.๕ ๖๐ 
 รวม ๑๑.๐ ๔๔๐   รวม ๑๑.๐ ๔๔๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม    รายวิชาเพ่ิมเติม   
ว๒๓๒๐๑ งานไฟฟ้า๑ ๑.๐ ๔๐  ว๒๓๒๐๒ งานไฟฟ้า๒ ๑.๐ ๔๐ 
ว๒๐๒๘๗ ตารางค านวณ ๑.๐ ๔๐  ว๒๐๒๘๘ การออกแบบผลติภณัฑ ์ ๑.๐ ๔๐ 
ส๒๓๒๓๕ หน้าท่ีพลเมือง๕ ๐.๕ ๒๐  ส๒๓๒๓๖ หน้าท่ีพลเมือง๖ ๐.๕ ๒๐ 
 อาเซียน๓ ๐.๕ ๒๐   ต่อต้านทุจรติ๓ ๐.๕ ๒๐ 
         
         
รายวิชาเลือกเสร ี    รายวิชาเลือกเสร ี   
ง๒๐๒๖๙ ประดิษฐ์ ๕ 

๑.๐ ๔๐ 

 ง๒๐๒๗๐ ประดิษฐ์ ๖ 

๑.๐ ๔.๐ 

ง๒๐๒๗๑ ขนมไทย ๓  ง๒๐๒๗๒ อาหารไทย ๓ 
ศ๒๐๒๐๕ กีต้าร์ ๕  ศ๒๐๒๐๖ กีต้าร์ ๖ 
พ๒๐๒๐๕ เปตอง ๕  พ๒๐๒๐๖ เปตอง ๖ 
ว๒๐๒๘๓ มัลตมิีเดยี ๑.๐ ๔๐  ว๒๐๒๘๔ โปรแกรมสร้างสรรค์ระบบ

อัตโนมัต ิ
 งานเกษตร     งานเกษตร 
 ช่างก่อสร้าง     ช่างก่อสร้าง   
 รวม ๔.๐ ๑๖๐   รวม ๔.๐ ๑๖๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
- กิจกรรมแนะแนว ๐.๕ ๒๐  - กิจกรรมแนะแนว ๐.๕ ๒๐ 
- กิจกรรมนักเรียน (นน. + ลูกเสือ) ๐.๕ ๒๐  - กิจกรรมนักเรียน (นน. + ลูกเสือ) ๐.๕ ๒๐ 
- ชมรม / ชุมนุม ๐.๕ ๒๐  - ชมรม / ชุมนุม ๐.๕ ๒๐ 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะฯ ๐.๕ ๒๐  - กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะฯ ๐.๕ ๒๐ 
 รวม ๒.๐ ๘๐   รวม ๒.๐ ๘๐ 
รวมท้ังสิ้น ๑๗  ๖๘๐  รวมท้ังสิ้น ๑๗  ๖๘๐ 

 



๑๖ 

 

 

โครงสร้างช้ันปีหลักสูตรโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (สายวิทย์) 

ภาคเรยีนที่ ๑  ภาคเรยีนที่ ๒ 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

 
รายวิชา / กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน นก. ช.ม.  รายวิชาพ้ืนฐาน นก. ช.ม. 
ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ๑.๐ ๔๐  ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ ๑.๐ ๔๐  ค๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  ๑.๐ ๔๐  ว๓๑๑๐๒ โลกดาราศาสตร ์ ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑ ๑.๐ ๔๐  ส๓๑๑๐๒ สังคมศึกษา ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๑๑๐๓ ประวัติศาสตร ์๑ ๐.๕ ๒๐  ส๓๑๑๐๔ ประวัติศาสตร ์๒ ๐.๕ ๒๐ 
ศ๓๑๑๐๑ ศิลปะ  ๑ ๐.๕ ๒๐  ศ๓๑๑๐๒ ศิลปะ ๒ ๐.๕ ๒๐ 
พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษา ๑ ๐.๕ ๒๐  พ๓๑๑๐๒ สุขศึกษา ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ง๓๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ ๐.๕ ๒๐  ง๓๑๑๐๒ การงานอาชีพ ๒ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ ๑.๐ ๔๐  อ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒ ๑.๐ ๔๐ 
 รวม ๗.๐ ๒๘๐   รวม ๗.๐ ๒๘๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม    รายวิชาเพ่ิมเติม   
ว๓๐๒๐๑ ฟิสิกส์ ๑ ๑.๕ ๖๐  ว๓๐๒๐๒ ฟิสิกส์ ๒ ๑.๕ ๖๐ 
ว๓๐๒๒๑ เคมี ๑ ๑.๕ ๖๐  ว๓๐๒๒๒ เคมี ๒ ๑.๕ ๖๐ 
ว๓๐๒๔๑ ชีววิทยา ๑ ๑.๕ ๖๐  ว๓๐๒๔๒ ชีววิทยา ๒ ๑.๕ ๖๐ 
ว๓๐๒๘๑ กราฟิก ๑ ๑.๐ ๔๐  ว๓๐๒๘๒ กราฟิก ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ส๓0๒๓๑ หน้าท่ีพลเมือง๑ ๐.๕ ๒๐  ส๓๐๒๓๒ หน้าท่ีพลเมือง๒ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๑ 1.0 ๔๐  อ๓๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๒ 1.0 ๔๐ 
ค๓๑๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑ ๑.๐ ๔๐  ค๓๑๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๒ ๑.๐ ๔๐ 
รายวิชาเลือกเสร ี    รายวิชาเลือกเสร ี   
ง๓๐๒๖๑ งานประดิษฐ์ ๑ 

๑.๐ ๔๐ 

 ง๓๐๒๖๒ งานประดิษฐ์ ๒ 

๑.๐ ๔๐ 
ง๓๐๒๖๓ อาหารไทย ๑  ง๓๐๒๖๔ อาหารไทย ๒ 
ศ๓๐๒๐๑ กีต้าร์ ๑  ศ๓๐๒๐๒ กีต้าร์ ๒ 
พ๓๐๒๐๑ เปตอง ๑  พ๓๐๒๐๒ เปตอง ๒ 
ว๓๐๒๘๑ คอมพิวเตอร์เพื่อหุ่นยนต์

เริ่มต้น 
   ว๓๐๒๘๒ โปรแกรมคอมพิวเตอร์

เพื่อหุ่นยนต ์
  

 งานเกษตร     งานเกษตร   
 ช่างก่อสร้าง     ช่างก่อสร้าง   
 ช่างไฟฟ้า     ช่างไฟฟ้า   
 รวม ๙.๐ ๓๖๐   รวม ๙.๐ ๓๖๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
- กิจกรรมแนะแนว ๑.๐ ๒๐  - กิจกรรมแนะแนว ๑.๐ ๒๐ 
- ชมรม / ชุมนุม ๑.๐ ๒๐  - ชมรม / ชุมนุม ๑.๐ ๒๐ 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะฯ ๑.๐ ๒๐  - กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะฯ ๑.๐ ๒๐ 
- พอเพียง ๐.๕ ๒๐  -พอเพียง ๐.๕ ๒๐ 
 รวม ๒.๐ ๘๐   รวม ๒.๐ ๖๐ 
รวมท้ังสิ้น ๑๘.๐ ๗๒๐  รวมท้ังสิ้น ๑๘.๐ ๗๒๐ 

 



๑๗ 

 

 

โครงสร้างช้ันปีหลักสูตรโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๕  (สายวิทย์) 

ภาคเรยีนที่ ๑  ภาคเรยีนที่ ๒ 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

 
รายวิชา / กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน นก. ช.ม.  รายวิชาพ้ืนฐาน นก. ช.ม. 
ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓ ๑.๐ ๔๐  ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ ๑.๐ ๔๐  ค๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์กายภาพ ๑ ๑.๐ ๔๐  ว๓๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๓ ๑.๐ ๔๐  ส๓๒๑๐๓ สังคมศึกษา ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓ ๐.๕ ๒๐  ส๓๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๔ ๐.๕ ๒๐ 
ศ๓๒๑๐๑ ศิลปะ ๓ ๐.๕ ๒๐  ศ๓๒๑๐๒ ศิลปะ ๔ ๐.๕ ๒๐ 
พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษา ๓ ๐.๕ ๒๐  พ๓๒๑๐๒ สุขศึกษา ๔ ๐.๕ ๒๐ 
ง๓๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๓ ๐.๕ ๒๐  ง๓๒๑๐๒ การงานอาชีพ ๔ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ ๑.๐ ๔๐  อ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๔ ๑.๐ ๔๐ 
 รวม ๗.๐ ๒๘๐   รวม ๗.๐ ๒๘๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม    รายวิชาเพ่ิมเติม   
ว๓๐๒๐๓ ฟิสิกส์ ๓ ๑.๕ ๖๐  ว๓๐๒๐๔ ฟิสิกส์ ๔ ๑.๕ ๖๐ 
ว๓๐๒๒๓ เคมี ๓ ๑.๕ ๖๐  ว๓๐๒๒๔ เคมี ๔ ๑.๕ ๖๐ 
ว๓๐๒๔๓ ชีววิทยา ๓ ๑.๕ ๖๐  ว๓๐๒๔๔ ชีววิทยา ๔ ๑.๕ ๖๐ 
ว๓๒๒๐๓ เว็บเพจ ๑ ๑.๐ ๔๐  ว๓๒๒๐๔ เว็บเพจ ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๒๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๓ ๑.๐ ๔๐  ค๓๒๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๔ ๑.๐ ๔๐ 
อ๓๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๓ 1.0 ๔๐  อ๓๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๔ 1.0 ๔๐ 
ส๓0๒๓๓ หน้าท่ีพลเมือง๓ ๐.๕ ๒๐  ส๓๐๒๓๔ หน้าท่ีพลเมือง๔ ๐.๕ ๒๐ 
รายวิชาเลือกเสร ี    รายวิชาเลือกเสร ี   
ง๓๐๒๖๕ งานประดิษฐ์ ๓ 

๑.๐ ๔๐ 

 ง๓๐๒๖๖ งานประดิษฐ์ ๔ 

๑.๐ ๔๐ 
ง๓๐๒๖๗ อาหารไทย ๓  ง๓๐๒๖๘ อาหารไทย ๔ 
ศ๓๐๒๐๓ กีต้าร์ ๓  ศ๓๐๒๐๔ กีต้าร์ ๔ 
พ๓๐๒๐๓ เปตอง ๓  พ๓๐๒๐๔ เปตอง ๔ 
ว๓๐๒๘๓ คอมพิวเตอร์เพื่อหุ่นยนต์ฯ    ว๓๐๒๘๔ โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ

หุ่นยนต ์
  

 งานเกษตร     งานเกษตร   
 ช่างก่อสร้าง     ช่างก่อสร้าง   
 ช่างไฟฟ้า     ช่างไฟฟ้า   
 รวม ๙.๐ ๓๖๐   รวม ๙.๐ ๓๖๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
- กิจกรรมแนะแนว ๐.๕ ๒๐  - กิจกรรมแนะแนว ๐.๕ ๒๐ 
- ชมรม / ชุมนุม ๐.๕ ๒๐  - ชมรม / ชุมนุม ๑.๐ ๒๐ 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะฯ ๐.๕ ๒๐  - กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะฯ ๑.๐ ๒๐ 
- พอเพียง ๐.๕ ๒๐  -พอเพียง ๐.๕ ๒๐ 
 รวม ๒.๐ ๘๐   รวม ๒.๐ ๘๐ 
รวมท้ังสิ้น ๑๘.๐ ๗๒๐  รวมท้ังสิ้น ๑๘.๐ ๗๒๐ 

 



๑๘ 

 

 

โครงสร้างช้ันปีหลักสูตรโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖  (สายวิทย์) 

ภาคเรยีนที่ ๑  ภาคเรยีนที่ ๒ 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

 
รายวิชา / กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน นก. ช.ม.  รายวิชาพ้ืนฐาน นก. ช.ม. 
ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕ ๑.๐ ๔๐  ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ ๑.๐ ๔๐  ค๓๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๓๑๐๑ วิทยากรค านวณ ๑.๐ ๔๐  ว๓๓๑๐๒ ออกแบบและเทคโนโลย ี ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕ ๑.๐ ๔๐  ส๓๓๑๐๓ สังคมศึกษา ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ศ๓๓๑๐๑ ศิลปะ ๕ ๐.๕ ๒๐  ศ๓๓๑๐๒ ศิลปะ ๖ ๐.๕ ๒๐ 
พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษา ๕ ๐.๕ ๒๐  พ๓๓๑๐๒ สุขศึกษา ๖ ๐.๕ ๒๐ 
ง๓๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๕ ๐.๕  ๒๐  ง๓๓๑๐๒ การงานอาชีพ ๖ ๐.๕  ๒๐ 
อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ ๑.๐ ๔๐  อ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๖ ๑.๐ ๔๐ 
 รวม ๖.๕ ๒๖๐   รวม ๖.๕ ๒๖๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม    รายวิชาเพ่ิมเติม   
ว๓๓๒๐๑ ฟิสิกส์ ๕ ๑.๕ ๖๐  ค๓๓๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๓๒๒๑ เคมี ๕ ๑.๕ ๖๐  ว๓๐๒๘๘ การผลิตสื่อ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๓๒๔๑ ชีววิทยา ๕ ๑.๕ ๖๐  อ๓๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๖ ๐.๕ ๒๐ 
ว๓๐๒๘๗ การตัดต่อวิดีโอ ๑.๐ ๔๐      
ค๓๓๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๕ ๑.๐ ๔๐      
อ๓๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๕ 1.0 ๔๐     
 คุณธรรม ๐.๕ ๒๐     
     เตรียมสอบโอเน็ต  ๑๘๐ 
รายวิชาเลือกเสร ี    รายวิชาเลือกเสร ี   
ง๓๐๒๖๕ งานประดิษฐ์ ๕ 

๑.๐ ๔๐ 

 ง๓๐๒๖๖ งานประดิษฐ์ ๖ 

๑.๐ ๔๐ 
ง๓๐๒๖๗ อาหารไทย ๕  ง๓๐๒๖๘ อาหารไทย ๖ 
ศ๓๐๒๐๕ กีต้าร์ ๕  ศ๓๐๒๐๖ กีต้าร์ ๖ 
พ๓๐๒๐๕  เปตอง๕  พ๓๐๒๐๖ เปตอง ๖ 
ว๓๐๒๘๕ เว็บเพจ๑    ว๓๐๒๘๖ เว็บเพจ๒   
 งานเกษตร     งานเกษตร   
 ช่างก่อสร้าง     ช่างก่อสร้าง   
 ช่างไฟฟ้า     ช่างไฟฟ้า   
 รวม ๘.๕ ๓๔๐   รวม ๔ ๑๖๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
- กิจกรรมแนะแนว ๐.๕ ๒๐  - กิจกรรมแนะแนว ๑.๐ ๒๐ 
- ชมรม / ชุมนุม ๐.๕ ๒๐  - ชมรม / ชุมนุม ๑.๐ ๒๐ 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะฯ ๐.๕ ๒๐  - กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะฯ ๑.๐ ๒๐ 
-พอเพียง 0.5 20  -พอเพียง 0.5 20 
 รวม ๒.๐ ๘๐   รวม ๒.๐ ๘๐ 
รวมท้ังสิ้น ๑๗.๐ ๗๐๐  รวมท้ังสิ้น ๑๒.๐ ๔๘๐ 
 

 



๑๙ 

 

 

โครงสร้างช้ันปีหลักสูตรโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (สายทั่วไป) 

ภาคเรยีนที่ ๑    ภาคเรียนท่ี ๒  

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

 
รายวิชา / กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน นก. ช.ม.  รายวิชาพ้ืนฐาน นก. ช.ม. 
ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ๑.๐ ๔๐  ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ ๑.๐ ๔๐  ค๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  ๑.๐ ๔๐  ว๓๑๑๐๒ โลกดาราศาสตร ์ ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑ ๑.๐ ๔๐  ส๓๑๑๐๓ สังคมศึกษา ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๑๑๐๒ ประวัติศาสตร ์๑ ๐.๕ ๒๐  ส๓๑๑๐๔ ประวัติศาสตร ์๒ ๐.๕ ๒๐ 
ศ๓๑๑๐๑ ศิลปะ  ๑ ๐.๕ ๒๐  ศ๓๑๑๐๒ ศิลปะ ๒ ๐.๕ ๒๐ 
พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษา ๑ ๐.๕ ๒๐  พ๓๑๑๐๒ สุขศึกษา ๒ ๐.๕ ๒๐ 
ง๓๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ ๐.๕ ๒๐  ง๓๑๑๐๒ การงานอาชีพ ๒ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ ๑.๐ ๔๐  อ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒ ๑.๐ ๔๐ 
 รวม ๗.๐ ๒๘๐   รวม ๗.๐ ๒๘๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม    รายวิชาเพ่ิมเติม   
ท31202 ภาษาไทยเพิ่มเตมิ๑ ๑.๐ ๔๐  ท ภาษาไทยเพิ่มเตมิ๒ ๑.๐ ๔๐ 
พ31202 พละเพิ่มเติม๑ ๐.๕ ๒๐  พ พละเพิ่มเติม๒ ๐.๕ ๒๐ 
ว๓๐๒๒๗ เคมีในชีวิตประจ าวัน ๑.๕ ๖๐  ว๓๐๒๒๘ ปิโตรเคมีและพลังงาน

ทดแทน 
๑.๕ ๖๐ 

ศ31202 ศิลปะเพิม่เตมิ๑ ๑.๐ ๔๐  ศ ศิลปะเพิม่เตมิ๒ ๑.๐ ๔๐ 

ว๓๐๒๘๑ กราฟิก ๑ ๑.๐ ๔๐  ว๓๐๒๘๒ กราฟิก ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ส๓0๒๓๑ หน้าท่ีพลเมือง๑ ๐.๕ ๒๐  ส๓๐๒๓๒ หน้าท่ีพลเมือง๒ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๑ ๑.๐ ๔๐  อ๓๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๒ ๑.๐ ๔๐ 
 งานก่อสร้าง๑ ๑.๕ ๖๐   งานก่อสร้าง๒ ๑.๕ ๖๐ 
รายวิชาเลือกเสร ี    รายวิชาเลือกเสร ี   
ง๓๐๒๖๑ งานประดิษฐ์ ๑ 

๑.๐ ๔๐ 

 ง๓๐๒๖๒ งานประดิษฐ์ ๒ 

๑.๐ ๔๐ 
ง๓๐๒๖๓ อาหารไทย ๑  ง๓๐๒๖๔ อาหารไทย ๒ 
ศ๓๐๒๐๑ กีต้าร์ ๑  ศ๓๐๒๐๒ กีต้าร์ ๒ 
พ๓๐๒๐๑ เปตอง ๑  พ๓๐๒๐๒ เปตอง ๒ 
ว๓๐๒๘๑ คอมพิวเตอร์เพื่อหุ่นยนต์

เริ่มต้น 
   ว๓๐๒๘๒ โปรแกรมคอมพิวเตอร์

เพื่อหุ่นยนต ์
  

 ช่างไฟฟ้า     ช่างไฟฟ้า   
 รวม ๙.๐ ๓๖๐   รวม ๙.๐ ๓๖๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
- กิจกรรมแนะแนว ๑.๐ ๒๐  - กิจกรรมแนะแนว ๑.๐ ๒๐ 
- ชมรม / ชุมนุม ๑.๐ ๒๐  - ชมรม / ชุมนุม ๑.๐ ๒๐ 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะฯ ๑.๐ ๒๐  - กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะฯ ๑.๐ ๒๐ 
- พอเพียง ๐.๕ ๒๐  -พอเพียง ๐.๕ ๒๐ 
 รวม ๒.๐ ๘๐   รวม ๒.๐ ๖๐ 
รวมท้ังสิ้น ๑๘.๐ ๗๒๐  รวมท้ังสิ้น ๑๘.๐ ๗๒๐ 

 



๒๐ 

 

 

โครงสร้างช้ันปีหลักสูตรโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๕  (สายทั่วไป) 

ภาคเรยีนที่ ๑  ภาคเรยีนที่ ๒ 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

 
รายวิชา / กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน นก. ช.ม.  รายวิชาพ้ืนฐาน นก. ช.ม. 
ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓ ๑.๐ ๔๐  ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ ๑.๐ ๔๐  ค๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์กายภาพ ๑ ๑.๐ ๔๐  ว๓๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๓ ๑.๐ ๔๐  ส๓๒๑๐๓ สังคมศึกษา ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓ ๐.๕ ๒๐  ส๓๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๔ ๐.๕ ๒๐ 
ศ๓๒๑๐๑ ศิลปะ ๓ ๐.๕ ๒๐  ศ๓๒๑๐๒ ศิลปะ ๔ ๐.๕ ๒๐ 
พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษา ๓ ๐.๕ ๒๐  พ๓๒๑๐๒ สุขศึกษา ๔ ๐.๕ ๒๐ 
ง๓๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๓ ๐.๕ ๒๐  ง๓๒๑๐๒ การงานอาชีพ ๔ ๐.๕ ๒๐ 
อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ ๑.๐ ๔๐  อ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๔ ๑.๐ ๔๐ 
 รวม ๗.๐ ๒๘๐   รวม ๗.๐ ๒๘๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม    รายวิชาเพ่ิมเติม   
ว๓๐๒๐๗ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ๑.๕ ๖๐  ว๓๐๒๐๗ มรดกทางพันธุกรรม ๑.๕ ๖๐ 
ง32201 งานช่าง ๑.๕ ๖๐  ง งานไฟฟ้า ๑.๕ ๖๐ 

ส32201 อาเซียน ๑ ๑.๐ ๔๐  ส อาเซียน ๒ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๒๒๐๓ เว็บเพจ ๑ ๑.๐ ๔๐  ว๓๒๒๐๔ เว็บเพจ ๒ ๑.๐ ๔๐ 
อ๓๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๓ ๑.๐ ๔๐  อ๓๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๔ ๑.๐ ๔๐ 
ส๓0๒๓๓ หน้าท่ีพลเมือง๓ ๐.๕ ๒๐  ส๓๐๒๓๔ หน้าท่ีพลเมือง๔ ๐.๕ ๒๐ 
ศ32201 ศิลปะเพิม่เตมิ ๑.๐ ๔๐   ศิลปะเพิม่เตมิ ๑.๐ ๔๐ 
พ32201 พละเพิ่มเติม ๐.๕ ๒๐   พละเพิ่มเติม ๐.๕ ๒๐ 
รายวิชาเลือกเสร ี    รายวิชาเลือกเสร ี   
ง๓๐๒๖๕ งานประดิษฐ์ ๓ 

๑.๐ ๔๐ 

 ง๓๐๒๖๖ งานประดิษฐ์ ๔ 

๑.๐ ๔๐ 
ง๓๐๒๖๗ อาหารไทย ๓  ง๓๐๒๖๘ อาหารไทย ๔ 
ศ๓๐๒๐๓ กีต้าร์ ๓  ศ๓๐๒๐๔ กีต้าร์ ๔ 
พ๓๐๒๐๓ เปตอง ๓  พ๓๐๒๐๔ เปตอง ๔ 
ว๓๐๒๘๓ คอมพิวเตอร์เพื่อหุ่นยนต์ฯ    ว๓๐๒๘๔ โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ

หุ่นยนต ์
  

 งานเกษตร     งานเกษตร   
 ช่างไฟฟ้า     ช่างไฟฟ้า   
 รวม ๙.๐ ๓๖๐   รวม ๙.๐ ๓๖๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
- กิจกรรมแนะแนว ๐.๕ ๒๐  - กิจกรรมแนะแนว ๐.๕ ๒๐ 
- ชมรม / ชุมนุม ๐.๕ ๒๐  - ชมรม / ชุมนุม ๑.๐ ๒๐ 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะฯ ๐.๕ ๒๐  - กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะฯ ๑.๐ ๒๐ 
- พอเพียง ๐.๕ ๒๐  -พอเพียง   
 รวม ๒.๐ ๘๐   รวม ๒.๐ ๖๐ 
รวมท้ังสิ้น ๑๘ ๗๒๐  รวมท้ังสิ้น ๑๘ ๗๒๐ 

 



๒๑ 

 

 

โครงสร้างช้ันปีหลักสูตรโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖  (สายทั่วไป) 

 
ภาคเรยีนที่ ๑  ภาคเรยีนที่ ๒ 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

 
รายวิชา / กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน นก. ช.ม.  รายวิชาพ้ืนฐาน นก. ช.ม. 
ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕ ๑.๐ ๔๐  ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ค๓๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ ๑.๐ ๔๐  ค๓๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ว๓๓๑๐๑ วิทยาการค านวณ ๑.๐ ๔๐  ว๓๓๑๐๒ ออกแบบและเทคโนโลย ี ๑.๐ ๔๐ 
ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕ ๑.๐ ๔๐  ส๓๓๑๐๓ สังคมศึกษา ๖ ๑.๐ ๔๐ 
ศ๓๓๑๐๑ ศิลปะ ๕ ๐.๕ ๒๐  ศ๓๓๑๐๒ ศิลปะ ๖ ๐.๕ ๒๐ 
พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษา ๕ ๐.๕ ๒๐  พ๓๓๑๐๒ สุขศึกษา ๖ ๐.๕ ๒๐ 
ง๓๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๕ ๐.๕  ๒๐  ง๓๓๑๐๒ การงานอาชีพ ๖ ๐.๕  ๒๐ 
อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ ๑.๐ ๔๐  อ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๖ ๑.๐ ๔๐ 
 รวม ๖.๕ ๒๖๐   รวม ๖.๕ ๒๖๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม    รายวิชาเพ่ิมเติม   
ว๓๐๒๐๗ สีสรร ๑.๕ ๖๐      
ง32202 งานเชื่อม ๑.๕ ๖๐      
ส32202 การป้องกันต่อต้านทุจรติ ๑.๐ ๔๐      
ว๓๐๒๘๗ การตัดต่อวิดีโอ ๑.๐ ๔๐      
อ๓๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๕ ๑.๐ ๔๐      
ส32203 คุณธรรม ๐.๕ ๒๐      
 ศ32202 ศิลปะเพิม่เตมิ ๑.๐ ๔๐     
พ32202 พละเพิ่มเติม ๐.๕ ๒๐     
รายวิชาเลือกเสร ี    รายวิชาเลือกเสร ี   
ง๓๐๒๖๕ งานประดิษฐ์ ๕ 

๑.๐ ๔๐ 

 ง๓๐๒๖๖ งานประดิษฐ์ ๖ 

๑.๐ ๔๐ 
ง๓๐๒๖๗ อาหารไทย ๕  ง๓๐๒๖๘ อาหารไทย ๖ 
ศ๓๐๒๐๕ กีต้าร์ ๕  ศ๓๐๒๐๖ กีต้าร์ ๖ 
พ๓๐๒๐๕  เปตอง๕  พ๓๐๒๐๖ เปตอง ๖ 
ว๓๐๒๘๕ เว็บเพจ๑    ว๓๐๒๘๖ เว็บเพจ๒   
 งานเกษตร     งานเกษตร   
 ช่างก่อสร้าง     ช่างก่อสร้าง   
 ช่างไฟฟ้า     ช่างไฟฟ้า   
 รวม ๙ ๓๖๐   รวม ๑ ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
- กิจกรรมแนะแนว ๐.๕ ๒๐  - กิจกรรมแนะแนว 0.5 20 
- ชมรม / ชุมนุม ๐.๕ ๒๐  - ชมรม / ชุมนุม 0.5 20 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะฯ ๐.๕ ๒๐  - กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะฯ 0.5 20 
-พอเพียง/คุณธรรม 0.5 20  พอเพียง/คุณธรรม 0.5 20 
 รวม ๒.๐ ๘๐   รวม ๒.๐ ๘๐ 
รวมท้ังสิ้น ๑๗.๕ ๗๐๐  รวมท้ังสิ้น ๙.๕ ๓๔๐ 

 



๒๒ 

 

 

ตอนที่ ๒ 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
  ๑.วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
 วิสัยทัศน์  (Vision) 
 โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ จัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานบริหารโดยใช้โรงเรียนเปน็ฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น น้อมน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  

 พันธกิจ (Mission) 
1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. จัดหาและพัฒนาปัจจัยทางการศึกษาให้เพียงพอได้มาตรฐาน 
3. พัฒนา ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอ มีคุณภาพ 
4. สร้างความเข้มแข็งการมีส่วนร่วมของชุมชน ครู ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่าย 
5. น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. บริหารจัดการด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

 เป้าหมาย  (Goal) 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
 

1.1 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทักษะเป็นไปตามศักยภาพ 

ฝ่ายปกครอง 
ฝ่ายวิชาการ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสรร
หาและพัฒนาครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
 

2.1 สรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอ
เหมาะสมกับมาตรฐานต าแหน่ง 
2.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ
สู่ครูมืออาชีพ 
 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
ประสานสัมพันธ์สร้าง
ความเข้มแข็ง และ
ยกระดับการมีส่วนร่วม
ทางการศึกษา 
 

3.1 ประสานสัมพันธ์ สร้างความเข้มแข็ง ยกระดับการมี
ส่วนร่วมทางการศึกษาของผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน 
ภาคีเครือข่ายทางการศึกษาให้ต่อเนื่องเข้มแข็ง 
 

ฝ่ายบริการ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
จัดหาและพัฒนาปัจจัย
เทคโนโลยีและทรัพยากร
ทางการศึกษา 

4.1 จัดหาปัจจัย เทคโนโลยีและทรัพยากรทางการศึกษาให้
เพียงพอ หลากหลาย มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
4.2 พัฒนาปัจจัย เทคโนโลยแีละทรัพยากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 

ฝ่ายวิชาการ 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
บริหารจัดการศึกษาโดย
ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 
 

5.1 บริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การน้อม
น าแนวทางหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

6.1 น้อมน าแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 

 
๒.อัตลักษณ์ 

 สุขภาพดี มีน้ าใจ 
 
๓.เอกลักษณ์ 

 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
 

๔.มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่  

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
1.1.1.1) ร้อยละ ๗๐ ของผู้เรียน มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร รายวิชาภาษาไทย มี

ผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้นไป  
1.1.1.2) ร้อยละ ๖๐ ของผู้เรียน มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร รายวิชาภาษาอังกฤษ 

มีผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้นไป 
1.1.1.3) ร้อยละ ๖๐ ของผู้เรียน มีความสามารถในการคิดค านวณ มีผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ 

ระดับ๑.๕ ขึ้นไป 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

แก้ปัญหา  
1.1.2.1) ร้อยละ 80ของผู้เรียน ม.ต้น มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
1.1.2.2) ร้อยละ 80ของผู้เรียน ม.ปลาย มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  

1.1.3.1) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนจัดท ารายงานจากการค้นคว้า และใช้แหล่งเรียนรู้ อย่างน้อยคนละ ๑ 
เรื่อง ต่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใน ๑ ภาคเรียน 

1.1.3.2) ร้อยละ ๗๐ ของผู้เรียนจัดท าโครงงาน ชิ้นงานอย่างน้อยคนละ ๑ ผลงาน ต่อภาคเรียน 
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๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
           1.1.4.1) ร้อยละ ๗๐ ของผู้เรียน สามารถใช้งานระบบสารสนเทศเข้าสู่ระบบห้องเรียนออนไลน์เพ่ือ
เรียนรู้และการท างาน อย่างน้อยคนละ 1 รายวิชา 
           1.1.4.2) ร้อยละ ๗๐ ของผู้เรียนสามารถสื่อสารและน าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่าง
น้อย 1 รายวิชา 
           1.1.4.3) ร้อยละ ๗๐ ของผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
1.1.5.1) ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ 

ภาษาไทย รายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน ผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้นไป   
1.1.5.2) ร้อยละ 50 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ 

คณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้น 
1.1.5.3) ร้อยละ 60 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ 

วิทยาศาสตร์ฯ รายวิชาวิทยาศาสตร์ฯพื้นฐาน ผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้น 
1.1.5.4) ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ สังคม

ศึกษาฯ รายวิชาสังคมศึกษาฯพ้ืนฐาน ผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้น 
1.1.5.5) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ สุข

ศึกษาฯ รายวิชาสุขศึกษาฯพ้ืนฐาน ผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้น 
1.1.5.6) ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ ศิลปะ 

รายวิชาศิลปะพ้ืนฐาน ผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้น 
1.1.5.7) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ การงาน

ฯ รายวิชาการงานฯพ้ืนฐาน ผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้น 
1.1.5.8) ร้อยละ 60 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรถานศึกษาในกลุ่มสาระฯ 

ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้น  
1.1.5.9) ร้อยละ ๕๐ ของจ านวนรายวิชาที่มีผลการทดสอบระดับชาติขันพ้ืนฐาน (O-NET)เฉลี่ย ปี 

๒๕๖๔เพ่ิมข้ึนระดับชั้น ม.๓ 
1.1.5.10) ร้อยละ ๕๐ ของจ านวนรายวิชาที่มีผลการทดสอบระดับชาติขันพ้ืนฐาน (O-NET)เฉลี่ย ปี 

๒๕๖๔เพ่ิมข้ึนระดับชั้น ม.๖ 
๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  

1.1.6.1) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีความรู้ในการจัดการ การท างานหรืองานอาชีพ 
1.1.6.2) ร้อยละ ๘๕ ของผู้ เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ การท างานหรืองานอาชีพ 

      1.1.6.3) ร้อยละ 85  ของผู้เรียนมีเจตคติที่ดีในการจัดการ การท างานหรืองานอาชีพ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
     ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
     1.2.๑.๒) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีเยี่ยม 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
1.2.2.1) ร้อยละ๘๕ ของนักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นเห็นคุณค่าของความเป็นไทย 

      1.2.2.2) ร้อยละ๘๕ ของนักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีรวมทั้งภูมิปัญญาไทย  
     ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  



๒๕ 

 

 

         ๑.2.3.1) ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อ
ชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 
     ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  
         ๑.2.4.1) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีสุขภาวะทางกายระดับดีข้ึนไป 
         1.2.4.2) ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนมีความรู้ในการจัดการ   กับสุขภาวะทางจิตและอารมณ์ของตนเองระดับ
ดีขึ้นไป 
         1.2.4.3) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีความรู้และเจตคติที่ดีในการจัดการ การมีสุขภาวะทางสังคม 
ระดับดีข้ึนไป 
         1.2.4.4) ร้อยละ ๘๕  ของผู้เรียนแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข
ระดับดีข้ึนไป 
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
     1.) สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

1.)  สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกปีงบประมาณ 
2.) สถานศึกษามีการน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาครบทุกโครงการ/กิจกรรม 
3.) สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อภาคเรียน 
4.) สถานศึกษามีการส ารวจอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อภาคเรียน 
5.) สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนครบทุกข้ันตอน อย่างน้อย ๑ ภาคเรียน 
6.) สถานศึกษามีระบบการนิเทศการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อภาค

เรียน 
7.) สถานศึกษามีการระดมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปีการศึกษา 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
1.) สถานศึกษามีหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา

เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
3.) สถานศึกษามีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ

ทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้ 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

1.) สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาครู  บุคลากร  ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ภาค
เรียนละ ๑ ครั้ง 
2.) สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน

(PLC) อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

1.) สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อยู่ในคุณภาพระดับดีขึ้นไป 
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2.) สถานศึกษามีการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาอยู่ในคุณภาพระดับดีขึ้น
ไป 

3.) สถานศึกษามีการพัฒนาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องอยู่ในคุณภาพระดับดีขึ้น
ไป 

4.) สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่สะอาด เรียบร้อยและปลอดภัยอยู่ในคุณภาพระดับดีข้ึนไป 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้  

1.) สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้เว็บไซต์  
ระบบซอร์ฟแวร์ อย่างน้อย ๑ ระบบ 

2.) สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการจัดการเรียนรู้ รายงานการใช้แหล่ง
เรียนรู้  สรุปสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้  อย่างน้อย ๓ ห้องข้ึนไป 

3.) สถานศึกษามีห้องปฏิบัติการที่จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ สรุป
สถิติการใช้ห้องปฏิบัติการ สรุปการประเมินการใช้แหล่งเรียนรู้  ๓  ห้อง ขึ้นไป 
 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

1.) ร้อยละ 90 ของครู มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง 
2.) ร้อยละ 90 ของครู จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่

เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงครบทุกรายวิชา  
3.) ร้อยละ 90 ของครู จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการการวิจัยเป็นฐาน 
๔.) ร้อยละ 90 ของครู จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบโครงงาน 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
1.) ร้อยละ ๘๐ ของครู มีการจัดการเรียนรู้ใช้ สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา

ความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  
2.) ร้อยละ  ๕๐ของครูน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
1.) ร้อยละ ๘๐  ของครูมีการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล อย่างน้อย ๓ ด้านใน ๑ ภาคเรียน 
2.) ร้อยละ ๘๐  ของครู  มีการก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนที่เน้นปฏิสัมพันธ์เชิงบวก อย่าง
น้อย ๑ แนวทางต่อภาคเรียน 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
1.) ร้อยละ ๘๕ ของครูมีการก าหนดเป้าหมายวัดผลแลประเมินผลการเรียนรู้นักเรียนที่หลากหลาย 

      2.) ร้อยละ ๘๕ ของคร ูจัดท าเครื่องมือวัดและประเมิน ก าหนดขั้นตอนจัดท าเกณฑ์การวัดผลและประเมินผล
การจัดการเรยีนรู้อย่างน้อย ๒ รูปแบบ 

3.) ร้อยละ ๘๕ ของครูมีการวิเคราะห์ผลและผลการเรียนรู้ของนักเรียนแล้วน าผลมาพัฒนาอย่างน้อย ๑ 
รายวิชา/ ๑ ภาคเรียน 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง การจัดการเรียนรู้  

1.) ร้อยละ ๘๐ ของครูมีการร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนอย่าง
น้อย ๑ ครั้ง/๑ รายวิชา/๑ ภาคเรียน 
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2.) ร้อยละ ๘๐ ของครูมีการน าข้อมูลย้อนกลับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
น าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย ๑ ครั้ง/๑ รายวิชา/๑ ภาคเรียน 
 
๕.งาน/โครงการ/กิจกรรม (ระบุชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการในปีการศึกษาที่รายงาน) 
 1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 2. ค่าจ้างเหมาบริการ 
 3. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนในสังกัด 
  3.1 ค่าจ้างเหมารถรับส่งโดยสารนักเรียน 
  3.2 ค่าจ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน 
 4. ค่ากระแสไฟฟ้า 
 5. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 
 6. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
 7. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
 8. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
 9. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 
 10. ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 
 11. ค่าหนังสือเรียน 
 12. ค่าอุปกรณ์การเรียน 
 13. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
 14. ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 
 15. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 16. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
 17. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  17.1 โครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
  17.2 โครงการแนะแนว 
 18. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
  18.1 โครงการพัฒนาบุคลากร 
  18.2 โครงการจัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาวัสดุหรือครุภัณฑ์ส านักงานและอาคารสถานที่ 
  18.3 โครงการจัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซมหรือพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกสาธารณูปโภคหรือ
สาธารณูปการ 
  18.4 โครงการระดมทุนเพื่อการศึกษาส าหรับนักเรียน 
  18.5 โครงการพัฒนาแผนงานและงบประมาณ 
  18.6  โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  18.7 โครงการพัฒนาเว็บไซต์ เช่าบริการ Hosting และ Domain name ของโรงเรียน 
  18.8 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายทางการศึกษา 
  18.9 โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผลและประเมินผล 
  18.10 โครงการนิเทศภายใน 
  18.11 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  18.12 โครงการแสดงผลงานนักเรียน 



๒๘ 

 

 

  18.13 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
  18.14 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  18.15 โครงการปัจฉิมนิเทศ 
  18.16 โครงการวันส าคัญทางพุทธศาสนา 
  18.17 โครงการวันส าคัญของชาติ 
  18.18 โครงการการออม/สหการในโรงเรียน 
  18.19 โครงการส่งเสริมการจัดท าโครงงานนักเรียน 
  18.20 โครงการวันคริตส์มาส/ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
  18.21 โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  18.22 โครงการแก้ปัญหาและพัฒนาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 
  18.23 โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยในโรงเรียน 
  18.24 โครงการพัฒนาด้านศิลปะ ดนตรี และสุนทรียภาพ 
  18.25 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
  18.26 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 

 

ตอนที่ ๓ 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
๑.ผลการประเมินรายมาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๑ : คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา: ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาพิจารณาย่อยที่: ๑) มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
ค าอธิบาย: 

ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร  และการคิดค านวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดใน
แต่ละระดับชั้น 
 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

กระบวนการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ ๗๐ ของ
ผู้เรียน มี
ความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การ
สื่อสาร รายวิชา
ภาษาไทย มีผลการ
เรียนระดับ ๒ ขึ้นไป  

ร้อยละ 74.07 ของ
ผู้เรียน มี
ความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การ
สื่อสาร รายวิชา
ภาษาไทย มีผลการ
เรียนระดับ ๒ ขึ้นไป 

สูงกว่า
เป้าหมาย 
เป็นไปตาม

เป้าหมาย 
ต่ ากว่า

เป้าหมาย 
 

ครูผู้สอนศึกษาผู้เรียนเป็น
รายบุคคล วัดทักษะในการอ่าน
ค าพ้ืนฐานภาษาไทย ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
และวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในปีที่
ผ่านมา เพ่ือจัดการเรียนการ
สอน ให้สอดคล้องกับผู้เรียน 
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
รายวิชาภาษาไทย จัดสอนซ่อม
เสริมส าหรับนักเรียนที่มีปัญหา
ในการอ่านการเขียน ให้
นักเรียนได้เข้าร่วมโครงการอ่าน
ออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซนต์ 
ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงาน เพ่ือน าผลไป
วิเคราะห์ ปรับปรุง และ
พัฒนาการด าเนินการให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
ดี 
ปานกลาง 
ก าลังพัฒนา 

ร้อยละ ๖๐ ของ
ผู้เรียน มี
ความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การ
สื่อสาร รายวิชา
ภาษาอังกฤษ มีผล
การเรียนระดับ ๒ ขึ้น

ร้อยละ 63.21  ของ
ผู้เรียน มี
ความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การ
สื่อสาร รายวิชา
ภาษาอังกฤษ มีผล
การเรียนระดับ ๒ ขึ้น

สูงกว่า
เป้าหมาย 
เป็นไปตาม

เป้าหมาย 
ต่ ากว่า

เป้าหมาย 
 

ครูผู้สอน วัดทักษะการอ่านอ่าน
ค าภาษาอังกฤษ วิเคราะห์
ปัญหา และวิเคราะห์ผลการ
เรียน เพื่อ จัดการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดในรายวิชา ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ

ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
ดี 
ปานกลาง 

 ก าลังพัฒนา 



๓๐ 

 

 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

กระบวนการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 

ไป 
 

ไป 
 

กระบวนการอ่านในรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนได้ฝึก
ท่องค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ภายในห้องเรียน และส่งเสริม
ให้นักเรียนสนทนากับครูชาว
ต่างประเทศเพ่ือพัฒนาทักษะ
การพูด และด าเนินการทดสอบ 
น าผลการทดสอบมาสอนซ่อม
เสริมและพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 
 

ร้อยละ ๖๐ ของ
ผู้เรียน มี
ความสามารถในการ
คิดค านวณ มีผลการ
เรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์ ระดับ 
๑.๕ ขึ้นไป 
 

ร้อยละ 78.43 ของ
ผู้เรียน มี
ความสามารถในการ
คิดค านวณ มีผลการ
เรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์ ระดับ 
๑.๕ ขึ้นไป 
 

สูงกว่า
เป้าหมาย 
เป็นไปตาม

เป้าหมาย 
ต่ ากว่า

เป้าหมาย 
 

ครูผู้สอนวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในรายวิชา
คณิตศาสตร์ วิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคล เพ่ือจัดการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัด สอนซ่อม
เสริมให้นักเรียนกลุ่มที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 
จัดหาวิทยากรภายนอกมาท า
กิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียน 
จดักิจกรรมการสอนที่
หลากหลาย ด าเนินการทดสอบ
ทักษะการคิดค านวณ วิเคราะห์
ผลการทดสอบเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงผลให้ดียิ่งขึ้น 
 

ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
ดี 
ปานกลาง 
ก าลังพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 

 

 

ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาย่อยที่ : ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 
ค าอธิบาย : ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

กระบวนการ
ด าเนินงาน 

ระดับคุณภาพ 

ร้ อ ย ล ะ  8 0 ข อ ง
ผู้ เ รี ย น  ม . ต้ น  มี
ความสามารถในการ
คิ ด วิ เ ค ร า ะห์  คิ ด
อย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
 

ร้อยละ 85 ของผู้เรียน 
ม.ต้น มีความสามารถใน
การคิ ด วิ เ ค ร าะห์  คิ ด
อ ย่ า ง มี วิ จ า ร ณ ญ า ณ 
อภิ ป ร ายแลก เปลี่ ย น
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น  แ ล ะ
แก้ปัญหา 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
เป็นไปตาม

เป้าหมาย 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

สถานศึกษาส่งเสริม
สนับสนุนให้ครู
จัดท าแผนการเรียน
การสอนเน้นทักษะ
การคิดโดยใช้
รูปแบบการสอน 
thinking school มี
การประเมิน
ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ 
เห็นได้จากสรุปผล
ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ความสามารถในการ
คิ ด วิ เ ค ร า ะห์  คิ ด
อย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
  

ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
ดี 
ปานกลาง 
ก าลังพัฒนา 

ร้ อ ย ล ะ  8 0 ข อ ง
ผู้ เรียน ม.ปลาย มี
ความสามารถในการ
คิ ด วิ เ ค ร า ะห์  คิ ด
อย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
 

ร้อยละ 85 ของผู้เรียน 
ม . ปล าย  เ ห็ น ไ ด้ จ า ก
ส รุ ป ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ความสามารถในการคิด
วิ เ ค ร าะห์  คิ ดอย่ า ง มี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
เป็นไปตาม

เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

สถานศึกษาส่งเสริม
สนับสนุนให้ครู
จัดท าแผนการเรียน
การสอนเน้นทักษะ
การคิดโดยใช้
รูปแบบการสอน 
thinking school มี
การประเมิน
ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ 
เห็นได้จากสรุปผล
ก า ร ป ร ะ เ มิ น

ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
ดี 
ปานกลาง 

 ก าลังพัฒนา 



๓๒ 

 

 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

กระบวนการ
ด าเนินงาน 

ระดับคุณภาพ 

ความสามารถในการ
คิ ด วิ เ ค ร า ะห์  คิ ด
อย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
  

 
ประเด็นพิจารณา : ๑.๑ ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
ประเด็นพิจารณาย่อยท่ี ๓ : มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ค าอธิบาย: ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งตัวเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้
และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต 
 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

กระบวนการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้ เ รี ย น จั ด ท า
รายงานจากการ
ค้นคว้ า  และใช้
แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ 
อย่างน้อยคนละ 
๑ เรื่อง ต่อกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
ใน ๑ ภาคเรียน 

ร้อยละ ๘5 ของผู้เรียน
จัดท ารายงานจากการ
ค้นคว้า และใช้แหล่ง
เรียนรู้ อย่างน้อยคนละ 
๑ เรื่อง ต่อกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ใน ๑ ภาค
เรียน 

 สูงกว่า
เป้าหมาย 
 เป็นไปตาม

เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า

เป้าหมาย  
 

จั ด ก า ร เ รี ย นก า รสอนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา โดยยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และมีการใช้
แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
เพ่ือให้นักเรียนสนใจแสวงหา
ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตัว 
มี วิ ธี ก า ร เ รี ยนรู้ ข องตน เอง 
เรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนและสนุกกับ
การเรียนรู้ มุ่งเน้นให้นักเรียน
เกิดการพัฒนาทางความคิด
อย่างเป็นเหตุเป็นผล มีทักษะที่
ส าคัญในการค้นคว้าและสร้าง
องค์ความรู้ด้วยกระบวนการ
สืบเสาะความรู้ ผ่านเทคโนโลยี/
เครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ 
แ ท็ บ แ ล็ ต  ผ่ า น ร ะ บ บ
อินเทอร์เน็ตช่วยให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้  ผู้เรียนจัดท า
รายงานการศึกษาค้นคว้า เห็น
ได้จากกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยใช้การสืบค้นข้อมูลจาก
เครื่ องมือสื่ อสารผ่ านระบบ

 ยอดเยี่ยม 
  ดีเลิศ 
ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลัง

พัฒนา 



๓๓ 

 

 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

กระบวนการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 

อิน เ ตอร์ เน็ ต  แหล่ ง เ รี ยนรู้
ภายในและภายนอกโรงเรียน  
น าความรู้ที่ได้ศึกษาเรียนรู้จาก
แหล่ ง เรี ยนรู้ ทั้ งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษามาสร้าง
เป็นชื้นงาน  ผลงาน 

๒ . ร้ อ ย ล ะ  ๗ ๐ 
ของผู้เรียนจัดท า
โครงงาน ชิ้นงาน
อย่าง 
น้ อ ย ค น ล ะ  ๑ 
ผลงาน ต่อภาค
เรียน 

ร้อยละ ๗8 ของผู้เรียน
จัดท าโครงงาน ชิ้นงาน
อย่าง 
น้อยคนละ ๑ ผลงาน 
ต่อภาคเรียน 

สูงกว่า
เป้าหมาย 
เป็นไปตาม

เป้าหมาย 
ต่ ากว่า

เป้าหมาย 
 

ครูผู้สอน ส่งเสริมให้นักเรียน
จัดท าโครงงาน ชิ้นงานหรือ
ผลงานจากการศึกษาค้นคว้า 
น าผลงานมาเผยแพร่ภายใน
โรงเรียน  เห็นได้จากผลงาน
หรือชิ้นงานที่ส่งครูผู้สอน  

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลัง
พัฒนา 

ประเด็นพิจารณา:๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     และการสื่อสาร 
ค าอธิบาย  : ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุปผลการ

ด าเนินงาน 
กระบวนการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ ๗๐ 
ของผู้เรียน 
สามารถใช้งาน
ระบบ
สารสนเทศเข้า
สู่ระบบ
ห้องเรียน
ออนไลน์เพ่ือ
เรียนรู้และการ
ท างาน อย่าง
น้อยคนละ 1 
รายวิชา  

ร้อยละ 10๐ ของ
ผู้เรียน สามารถใช้งาน
ระบบสารสนเทศเข้าสู่
ระบบห้องเรียนออนไลน์
เพ่ือเรียนรู้และการ
ท างาน อย่างน้อยคนละ 
1 รายวิชา 

สูงกว่า
เป้าหมาย 
เป็นไปตาม

เป้าหมาย 
ต่ ากว่า

เป้าหมาย 
 

ครูผู้สอนส ารวจนวัตกรรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี
การใช้แบบสอบถามการใช้สื่อ
ออนไลน์ เช่น การค้นคว้า
ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาผ่าน
แอปพิเคชั่น tiktok youtube 
google facebook 
googleformและอ่ืนๆ   
ครูสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้งาน
ผ่านเว็บไซต์โรงเรียนโคกสูง
ประชาสรรพ์ และเว็บไซต์อ่ืน 
ๆ ในการสืบค้นข้อมูล ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีความสามารถใน
การใช้งานอินเทอร์เน็ตเพ่ือ
การเรียนรู้ ครูจัดการสอนโดย
ใช้รูปแบบการสอนออนไลน์ 
ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
ดี 
ปานกลาง 
ก าลังพัฒนา 
 



๓๔ 

 

 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

กระบวนการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 

เรียนรู้สื่อสาร พัฒนาตนเอง
และสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ ๗๐ 
ของผู้เรียน
สามารถ
สื่อสารและ
น าเสนอ
ผลงานโดยใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
อย่างน้อย 1 
รายวิชา  

ร้อยละ 100 ของ
ผู้เรียนสามารถสื่อสาร
และน าเสนอผลงานโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อย่างน้อย 1 รายวิชา  

สูงกว่า
เป้าหมาย 
เป็นไปตาม

เป้าหมาย 
ต่ ากว่า

เป้าหมาย 
 

ครูผู้สอนใช้รูปแบบการสอน
ออนไลน์ ส่งผลให้นักเรียน
สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และ
การสื่อสาร  
ท าให้นักเรียนสามารถน า
เทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการ 
สืบค้นข้อมูลและน าเสนอ
ข้อมูลประเมินผลด้าน
ความสามารถในการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ครูท าการประเมินผล
ทั้งระหว่างเรียนและ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนในกลุ่มรายวิชา
คอมพิวเตอร์ ซึ่งถือเป็น
ตัวชี้วัดสมรรถนะด้านการใช้
เทคโนโลยี มีการน าผลมา
พัฒนาปรับปรุงแก้ไขทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร โดยส่งเสริม
กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ 
นักเรียนได้ฝึกทักษะที่สูงขึ้น 
 

ยอดเยี่ยม 
ดีเลิศ 
ดี 
ปานกลาง 
ก าลังพัฒนา 

ร้อยละ ๗๐ 
ของผู้เรียน
สามารถใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
อย่าง
สร้างสรรค์
และมีคุณภาพ  

ร้อยละ 10๐ ของ
ผู้เรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างสร้างสรรค์และมี
คุณภาพ 

สูงกว่า
เป้าหมาย 
เป็นไปตาม

เป้าหมาย 
ต่ ากว่า

เป้าหมาย 
 

ครูผู้สอนศึกษาพฤติกรรมและ
แนะน าการใช้สื่อออนไลน์
อย่างสร้างสรรค์ของผู้เรียน 
เพ่ือวิเคราะห์หาแนวทางใน
การพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณธรรมในการใช้สื่อออนไลน์ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้สื่อสังคม
ออนไลน์อย่างถูกต้อง และ
สร้างสรรค์ จัดกิจกรรมการ

ยอดเยี่ยม 
ดีเลิศ 
ดี 
ปานกลาง 
ก าลังพัฒนา 



๓๕ 

 

 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

กระบวนการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 

สอนโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้ผู้เรียนได้ศึกษา 
แสวงหาความรู้ และน าเสนอ
ความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ 
และมีคุณธรรม 

 
ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาย่อยท่ี ๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ค าอธิบาย:  ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้า ในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆรวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติหรือผลการทดสอบอื่นๆ 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

วิธีการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 

๑. ร้อยละ ๗๐ 
ของผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตร
สถานศึกษาใน
กลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย 
รายวิชา
ภาษาไทยพ้ืนฐาน 
ผลการเรียน
ระดับ ๒ ขึ้นไป   

ร้อยละ 74.07 ของ
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาใน
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
รายวิชาภาษาไทย
พ้ืนฐาน ผลการเรียน
ระดับ ๒ ขึ้นไป   

สูงกว่าเป้าหมาย 
เป็นไปตาม

เป้าหมาย 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

ครูผู้สอนได้มีการปรับปรุง
หลักสูตรและวิเคราะห์
หลักสูตรน าผลมาศึกษามา
วิเคราะห์และหาวิธีการ 
รูปแบบที่จะส่งเสริมให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่สูงขึ้น ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญใน
ทุกชั้นเรียนในทุกรายวิชา 
และมีโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับ ม.3 และ ม.6 มีการ
ประเมินผลการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ ด้วยเครื่องมือ 
วัดผลประเมินผลที่
หลากหลาย และเน้นการ
ประเมินผลตามสภาพจริง 
น าผลการประเมินมาพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนและแก้ปัญหา
การเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
การพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม 
หรือกิจกรรมที่ส่งเสริม 

 ยอดเยี่ยม 
ดีเลิศ 
 ดี 
ปานกลาง 
 ก าลัง
พัฒนา 



๓๖ 

 

 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

วิธีการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
 

ร้อยละ 50 ของ
ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตร
สถานศึกษาใน
กลุ่มสาระฯ 
คณิตศาสตร์ 
รายวิชา
คณิตศาสตร์
พ้ืนฐาน ผลการ
เรียนระดับ ๒ ขึ้น
ไป 

ร้อยละ 50 ของผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระ
ฯ คณิตศาสตร์ รายวิชา
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ผล
การเรียนระดับ ๒ ขึ้นไป 

สูงกว่าเป้าหมาย 
เป็นไปตาม

เป้าหมาย 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

ครูผู้สอนได้มีการปรับปรุง
หลักสูตรและวิเคราะห์
หลักสูตรน าผลมาศึกษามา
วิเคราะห์และหาวิธีการ 
รูปแบบที่จะส่งเสริมให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่สูงขึ้น ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญใน
ทุกชั้นเรียนในทุกรายวิชา 
และมีโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับ ม.3 และ ม.6 มีการ
ประเมินผลการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ ด้วยเครื่องมือ 
วัดผลประเมินผลที่
หลากหลาย และเน้นการ
ประเมินผลตามสภาพจริง 
น าผลการประเมินมาพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนและแก้ปัญหา
การเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
การพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม 
หรือกิจกรรมที่ส่งเสริม 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

 ยอดเยี่ยม 
ดีเลิศ 
 ดี 
ปานกลาง 
 ก าลัง
พัฒนา 

ร้อยละ 60 ของ
ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการตาม
หลักสูตรเรียน
สถานศึกษาใน
กลุ่มสาระฯ 

ร้อยละ  63.55 ของ
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการตามหลักสูตร
เรียนสถานศึกษาในกลุ่ม
สาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ 
รายวิชาวิทยาศาสตร์ฯ
พ้ืนฐาน ผลการเรียน

สูงกว่าเป้าหมาย 
เป็นไปตาม

เป้าหมาย 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

ครูผู้สอนได้มีการปรับปรุง
หลักสูตรและวิเคราะห์
หลักสูตรน าผลมาศึกษามา
วิเคราะห์และหาวิธีการ 
รูปแบบที่จะส่งเสริมให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่สูงขึ้น ผู้เรียนได้รับ

 ยอดเยี่ยม 
ดีเลิศ 
 ดี 
ปานกลาง 
 ก าลัง
พัฒนา 



๓๗ 

 

 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

วิธีการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 

วิทยาศาสตร์ฯ 
รายวิชา
วิทยาศาสตร์ฯ
พ้ืนฐาน ผลการ
เรียนระดับ ๒ ขึ้น
ไป 

ระดับ ๒ ขึ้นไป 
 

การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญใน
ทุกชั้นเรียนในทุกรายวิชา 
และมีโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับ ม.3 และ ม.6 มีการ
ประเมินผลการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ ด้วยเครื่องมือ 
วัดผลประเมินผลที่
หลากหลาย และเน้นการ
ประเมินผลตามสภาพจริง 
น าผลการประเมินมาพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนและแก้ปัญหา
การเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
การพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม 
หรือกิจกรรมที่ส่งเสริม 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
 

ร้อยละ 70 ของ
ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตร
สถานศึกษาใน
กลุ่มสาระฯ 
สังคมศึกษาฯ 
รายวิชาสังคม
ศึกษาฯพ้ืนฐาน 
ผลการเรียน
ระดับ ๒ ขึ้นไป 

ร้อยละ  78.70 ที่ของ
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาใน
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
ฯ รายวิชาสังคมศึกษาฯ
พ้ืนฐาน ผลการเรียน
ระดับ ๒ ขึ้นไป 

สูงกว่าเป้าหมาย 
เป็นไปตาม

เป้าหมาย 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

ครูผู้สอนได้มีการปรับปรุง
หลักสูตรและวิเคราะห์
หลักสูตรน าผลมาศึกษามา
วิเคราะห์และหาวิธีการ 
รูปแบบที่จะส่งเสริมให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่สูงขึ้น ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญใน
ทุกชั้นเรียนในทุกรายวิชา 
และมีโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับ ม.3 และ ม.6 มีการ
ประเมินผลการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ ด้วยเครื่องมือ 
วัดผลประเมินผลที่

 ยอดเยี่ยม 
ดีเลิศ 
 ดี 
ปานกลาง 
 ก าลัง
พัฒนา 



๓๘ 

 

 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

วิธีการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 

หลากหลาย และเน้นการ
ประเมินผลตามสภาพจริง 
น าผลการประเมินมาพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนและแก้ปัญหา
การเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
การพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม 
หรือกิจกรรมที่ส่งเสริม 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
 

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตร
สถานศึกษาใน
กลุ่มสาระฯ สุข
ศึกษาฯ รายวิชา
สุขศึกษาฯ
พ้ืนฐาน ผลการ
เรียนระดับ ๒ ขึ้น
ไป 

ร้อยละ  ๙6.26 ของ
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาใน
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 
รายวิชาสุขศึกษาฯ
พ้ืนฐาน ผลการเรียน
ระดับ ๒ ขึ้นไป 

สูงกว่าเป้าหมาย 
เป็นไปตาม

เป้าหมาย 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

ครูผู้สอนได้มีการปรับปรุง
หลักสูตรและวิเคราะห์
หลักสูตรน าผลมาศึกษามา
วิเคราะห์และหาวิธีการ 
รูปแบบที่จะส่งเสริมให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่สูงขึ้น ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญใน
ทุกชั้นเรียนในทุกรายวิชา 
และมีโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับ ม.3 และ ม.6 มีการ
ประเมินผลการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ ด้วยเครื่องมือ 
วัดผลประเมินผลที่
หลากหลาย และเน้นการ
ประเมินผลตามสภาพจริง 
น าผลการประเมินมาพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนและแก้ปัญหา
การเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
การพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม 
หรือกิจกรรมที่ส่งเสริม 

 ยอดเยี่ยม 
ดีเลิศ 
 ดี 
ปานกลาง 
 ก าลัง
พัฒนา 



๓๙ 

 

 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

วิธีการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
 

ร้อยละ 70 ของ
ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตร
สถานศึกษาใน
กลุ่มสาระฯ 
ศิลปะ รายวิชา
ศิลปะพ้ืนฐาน ผล
การเรียนระดับ ๒ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ  77.57 ของ
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาใน
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
รายวิชาศิลปะพ้ืนฐาน 
ผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้น
ไป 

สูงกว่าเป้าหมาย 
เป็นไปตาม

เป้าหมาย 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

ครูผู้สอนได้มีการปรับปรุง
หลักสูตรและวิเคราะห์
หลักสูตรน าผลมาศึกษามา
วิเคราะห์และหาวิธีการ 
รูปแบบที่จะส่งเสริมให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่สูงขึ้น ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญใน
ทุกชั้นเรียนในทุกรายวิชา 
และมีโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับ ม.3 และ ม.6 มีการ
ประเมินผลการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ ด้วยเครื่องมือ 
วัดผลประเมินผลที่
หลากหลาย และเน้นการ
ประเมินผลตามสภาพจริง 
น าผลการประเมินมาพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนและแก้ปัญหา
การเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
การพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม 
หรือกิจกรรมที่ส่งเสริม 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
 

 ยอดเยี่ยม 
ดีเลิศ 
 ดี 
ปานกลาง 
 ก าลัง
พัฒนา 

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตร
สถานศึกษาใน

สถานศึกษามีนักเรียน
ร้อยละ  97.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาใน
กลุ่มสาระฯ การงานฯ 

สูงกว่าเป้าหมาย 
เป็นไปตาม

เป้าหมาย 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

ครูผู้สอนได้มีการปรับปรุง
หลักสูตรและวิเคราะห์
หลักสูตรน าผลมาศึกษามา
วิเคราะห์และหาวิธีการ 
รูปแบบที่จะส่งเสริมให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

 ยอดเยี่ยม 
ดีเลิศ 
 ดี 
ปานกลาง 
 ก าลัง
พัฒนา 



๔๐ 

 

 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

วิธีการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 

กลุ่มสาระฯ การ
งานฯ รายวิชา
การงานพ้ืนฐาน 
ผลการเรียน
ระดับ ๒ ขึ้นไป 

รายวิชาการงานพ้ืนฐาน 
ผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้น
ไป 

เรียนที่สูงขึ้น ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญใน
ทุกชั้นเรียนในทุกรายวิชา 
และมีโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับ ม.3 และ ม.6 มีการ
ประเมินผลการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ ด้วยเครื่องมือ 
วัดผลประเมินผลที่
หลากหลาย และเน้นการ
ประเมินผลตามสภาพจริง 
น าผลการประเมินมาพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนและแก้ปัญหา
การเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
การพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม 
หรือกิจกรรมที่ส่งเสริม 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
 

ร้อยละ 60 ของ
ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตร
สถานศึกษาใน
กลุ่มสาระฯ 
ภาษาต่างประเท
ศ รายวิชา
ภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐาน ผลการ
เรียนระดับ ๒ ขึ้น
ไป  

สถานศึกษามีนักเรียน
ร้อยละ  63.21 ของ
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาใน
กลุ่มสาระฯ 
ภาษาต่างประเทศ 
รายวิชาภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐาน ผลการเรียน
ระดับ ๒ ขึ้นไป 

สูงกว่าเป้าหมาย 
เป็นไปตาม

เป้าหมาย 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

ครูผู้สอนได้มีการปรับปรุง
หลักสูตรและวิเคราะห์
หลักสูตรน าผลมาศึกษามา
วิเคราะห์และหาวิธีการ 
รูปแบบที่จะส่งเสริมให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่สูงขึ้น ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญใน
ทุกชั้นเรียนในทุกรายวิชา 
และมีโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับ ม.3 และ ม.6 มีการ
ประเมินผลการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ ด้วยเครื่องมือ 

 ยอดเยี่ยม 
ดีเลิศ 
 ดี 
ปานกลาง 
 ก าลัง
พัฒนา 



๔๑ 

 

 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

วิธีการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 

วัดผลประเมินผลที่
หลากหลาย และเน้นการ
ประเมินผลตามสภาพจริง 
น าผลการประเมินมาพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนและแก้ปัญหา
การเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
การพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม 
หรือกิจกรรมที่ส่งเสริม 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
 

ร้อยละ ๕๐ ของ
จ านวนรายวิชาที่
มีผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-
Net)เฉลี่ย 
เพ่ิมข้ึน ใน
ระดับชั้น ม.๓ 

ร้อยละ 25 ของจ านวน
รายวิชาที่มีผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-Net)เฉลี่ย 
เพ่ิมข้ึน ในระดับชั้น ม.๓  

 สูงกว่าเป้าหมาย 
 บรรลุตามค่า
เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าค่า
เป้าหมาย 

ครูผู้สอนได้มีการปรับปรุง
หลักสูตรและวิเคราะห์
หลักสูตรและคะแนนผล
สอบโอเน็ตในปีที่ผ่านมา 
แล้วน าผลมาศึกษาและหา
วิธีการ รูปแบบที่จะส่งเสริม
ให้นักเรียนมีผลการทดสอบ
ระดับชาติพื้นฐาน O-net ที่
สูงขึ้นตรวจสอบผลจาก
ประกาศผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-
Net) ระดับชั้น ม.๖ ที่มี
คะแนนเฉลี่ยปี ๒๕๖๔ 
เพ่ิมข้ึน 1 รายวิชาจาก
จ านวนรายวิชา ๔ รายวชิา 
คิดเป็น ร้อยละ 25 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลัง
พัฒนา 

ร้อยละ ๕๐ ของ
จ านวนรายวิชาที่
มีผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-
Net)เฉลี่ย 
เพ่ิมข้ึน ใน
ระดับชั้น ม.๖ 

ร้อยละ ๐ ของจ านวน
รายวิชาที่มีผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-Net)เฉลี่ย 
เพ่ิมข้ึน ในระดับชั้น ม.๖  

 สูงกว่าเป้าหมาย 
 บรรลุตามค่า
เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าค่า
เป้าหมาย 

ครูผู้สอนได้มีการปรับปรุง
หลักสูตรและวิเคราะห์
หลักสูตรและคะแนนผล
สอบโอเน็ตในปีที่ผ่านมา 
แล้วน าผลมาศึกษาและหา
วิธีการ รูปแบบที่จะส่งเสริม
ให้นักเรียนมีผลการทดสอบ
ระดับชาติพื้นฐาน O-net ที่

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลัง
พัฒนา 



๔๒ 

 

 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

วิธีการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 

สูงขึ้นตรวจสอบผลจาก
ประกาศผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-
Net) ระดับชั้น ม.๖ ที่มี
คะแนนเฉลี่ยปี ๒๕๖๔ 
เพ่ิมข้ึน 0 รายวิชาจาก
จ านวนรายวิชา ๕ รายวชิา 
คิดเป็น ร้อยละ 0 

ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา: ๖   มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ค าอธิบาย:ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการและเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นสูงขึ้น  การ
ท างานหรืองานอาชีพ 
 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

กระบวนการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เรียนมีความรู้ใน
การจัดการ การ
ท างานหรืองาน
อาชีพ 

-ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
มีความรู้ในการจัดการ 
การท างานหรืองาน
อาชีพ 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

ส ารวจเอกสารที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ พ.ร.บ.การศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและข้อเสนอแนะใน
การประเมินภายใน
สถานศึกษา ภายในต้นสังกัด
แล้วจึงด าเนินการตาม
โครงการการเรียนรู้สู่ความ
เป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของ
ผู้เรียนด้านงานประดิษฐ์                    
ระดับมัธยมศึกษาต้นและ
ตอนปลายแล้งจึงจัดท า 
ค าสั่งแต่งตั้งบุคลกรครูใน
โรงเรียนรับผิดชอบการ
ด าเนินงานโครงการ การ
จัดการเรียนรู้ตามอัจฉริยะ
ภาพของผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศด้านงานประดิษฐ์ 
อาหารไทย งานช่างและงาน
เกษตร จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการและจัด
แสดงผลงานนักเรียนให้
ผู้ปกครองและชุมชนได้รับรู้ 

ยอดเยี่ยม 

ดีเลิศ 

ดี 

ปานกลาง 

ก าลังพัฒนา 



๔๓ 

 

 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

กระบวนการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 

-นักเรียนมีความรู้สามารถ
น าความรู้ที่ได้ไปแข่งขัน
ทักษะวิชาการได้รับรางวัล
ชนะเลิศ 
-นักเรียนสามารถน าความรู้
ที่ได้ไปเผยแพร่ให้บุคคล
ภายในโรงเรียนและ
ภายนอกได้มีความรู้โดยการ
จัดนิทรรศแสดงผลงาน
นักเรียน 
 

ร้อยละ ๘๕ ของ
ผู้เรียนมีทักษะ
พ้ืนฐานในการ
จัดการ   การ
ท างานหรืองาน
อาชีพ 

-ร้อยละ ๙0 ของผู้เรียน
มีทักษะพ้ืนฐานในการ
จัดการ   การท างานหรือ
งานอาชีพ 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

ส ารวจเอกสารที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ พ.ร.บ.การศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและข้อเสนอแนะใน
การประเมินภายใน
สถานศึกษา ภายในต้นสังกัด
แล้วจึงด าเนินการตาม
โครงการการเรียนรู้สู่ความ
เป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของ
ผู้เรียนด้านงานประดิษฐ์                    
ระดับมัธยมศึกษาต้นและ
ตอนปลายแล้งจึงจัดท า 
ค าสั่งแต่งตั้งบุคลกรครูใน
โรงเรียนรับผิดชอบการ
ด าเนินงานโครงการ การ
จัดการเรียนรู้ตามอัจฉริยะ
ภาพของผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศด้านงานประดิษฐ์ 
อาหารไทย งานช่างและงาน
เกษตร จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการและจัด
แสดงผลงานนักเรียนให้
ผู้ปกครองและชุมชนได้รับรู้ 
-นักเรียนมีทักษะในงาน
อาชีพสามารถน าไปขยายผล
ให้กับชุมชนและผู้ปกครอง
ได้ในการประกอบอาชีพ

ยอดเยี่ยม 

ดีเลิศ 

ดี 

ปานกลาง 

ก าลังพัฒนา 
 
 
 
 
 



๔๔ 

 

 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

กระบวนการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 

นอกจากนี้นักเรียนยังมี
ทักษะสร้างชิ้นงานได้เป็นที่
ประจักษ์แก่สายตาของ
บุคคลทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนเป็นที่
ยอมรับและให้ความสนใจ
เป็นอย่างมาก 
 

ร้อยละ 85  ของ
ผู้เรียนมีเจตคติที่
ดีในการจัดการ   
การท างานหรือ
งานอาชีพ 

-ร้อยละ ๙0 ของผู้เรียน
มีความรู้และเจตคติที่ดี
ในการจัดการ การ
ท างานหรืองานอาชีพ 
  

สูงกว่าเป้าหมาย 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

ส ารวจเอกสารที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ พ.ร.บ.การศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและข้อเสนอแนะใน
การประเมินภายใน
สถานศึกษา ภายในต้นสังกัด
แล้วจึงด าเนินการตาม
โครงการการเรียนรู้สู่ความ
เป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของ
ผู้เรียนด้านงานประดิษฐ์                    
ระดับมัธยมศึกษาต้นและ
ตอนปลายแล้งจึงจัดท า 
ค าสั่งแต่งตั้งบุคลกรครูใน
โรงเรียนรับผิดชอบการ
ด าเนินงานโครงการ การ
จัดการเรียนรู้ตามอัจฉริยะ
ภาพของผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศด้านงานประดิษฐ์ 
อาหารไทย งานช่างและงาน
เกษตร จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการและจัด
แสดงผลงานนักเรียนให้
ผู้ปกครองและชุมชนได้รับรู้ 
-นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการ
จัดการ การท างานหรืองาน
อาชีพมีความสนใจตั้งในการ
ท างานจนท าให้เกิดชิ้นงานที่
น่าภูมิใจสามารถจัดแสดง
ผลงานให้ผู้ปกครองและ
ชุมชนได้รับทราบหรือการ

ยอดเยี่ยม 

ดีเลิศ 

ดี 

ปานกลาง 

ก าลังพัฒนา 



๔๕ 

 

 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

กระบวนการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 

น าไปต่อยอดในการสร้าง
อาชีพในอนาคตได้ 

 
ประเด็นพิจารณาย่อยท่ี ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ค าอธิบาย : ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่
สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

เอกสาร/หลักฐาน/ 
วิธีการด าเนินงาน 

ระดับคุณภาพ 

 ร้อยละ 80 ของ
ผู้ เ รี ยนมีผลการ
ป ร ะ เ มิ น
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ในระดับ
ดีเยี่ยม 
 

ร้อยละ ๘๕.๔๓ ของ
ผู้เรียนมีผลการประเมิน
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ อั น พึ ง
ประสงค์ ในระดับดีเยี่ยม  
 
 
 
 

 สูงกว่า
เป้าหมาย 
 เป็นไปตาม

เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า

เป้าหมาย 
 

ครูผู้สอนได้ศึกษา พรบ.
การศึกษา หลักสูตร
การศึกษา พ.ศ.2551 
ศึกษาข้อก าหนดของ
สถานศึกษา วางแผนจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ที่ดี.ให้กับ
ผู้เรียน เห็นได้จากคะแนน
ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน  

ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
ดี 
ปานกลาง 
ก าลังพัฒนา 

 
ประเด็นพิจารณาย่อยท่ี ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ค าอธิบาย  
ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี
รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

กระบวนการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 

ร้ อ ย ล ะ ๘ ๕ ข อ ง 
นัก เรี ยนมีความ
ภูมิ ใจ ในท้องถิ่ น
เ ห็ น คุ ณ ค่ า ข อ ง
ความเป็นไทย  

ร้ อ ย ล ะ ๙ ๐ ข อ ง 
นักเรียนมีความภูมิใจ
ในท้องถิ่นเห็นคุณค่า
ของความเป็นไทย  

สูงกว่า
เป้าหมาย 
เป็นไปตาม

เป้าหมาย 
ต่ ากว่า

เป้าหมาย 

-โรงเรียนได้ส ารวจวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนาในรอบปี 
-แต่งตั้งค าสั่ง 
-คณะกรรมการในการ
ด าเนินงาน 
ก าหนดแนวทางวางแผน ใน
การจัดกิจกรรม พร้อมศึกษา
ข้อเสนอแนะในปีที่แล้วเพ่ือ
ด าเนินกิจกรรมให้ดีขึ้น 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
ดี 
ปานกลาง 
ก าลังพัฒนา 



๔๖ 

 

 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

กระบวนการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 

-จัดโครงการวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาเห็นได้จาก
คะแนนคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์จากการเข้าร่วม
โครงการและกิจกรรม 

ร้ อ ย ล ะ ๘ ๕ ข อ ง 
นักเรียนมีส่วนร่วม
ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์
วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ
ประเพณีรวมทั้ ง
ภูมิปัญญาไทย  
 

ร้ อ ย ล ะ ๙ ๐ ข อ ง 
นักเรียนมีส่วนร่วมใน
ก า ร อ นุ รั ก ษ์
วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ
ประเพณีรวมทั้งภูมิ
ปัญญาไทย  
 

สูงกว่า
เป้าหมาย 
เป็นไปตาม

เป้าหมาย 
ต่ ากว่า

เป้าหมาย 

-โรงเรียนได้ส ารวจวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนาในรอบปี 
-แต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการใน
การด าเนินงาน 
-ก าหนดแนวทางวางแผนใน
การจัดกิจกรรม พร้อมศึกษา
ข้อเสนอแนะในปีที่แล้วเพ่ือ
ด าเนินกิจกรรมให้ดีขึ้น 
-จัดโครงการวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาเห็นได้จาก
คะแนนคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์จากการเข้าร่วม
โครงการและกิจกรรม 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
ดี 
ปานกลาง 
ก าลังพัฒนา 

 
ประเด็นพิจารณา ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาพิจารณาย่อยที่ ๓) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
ค าอธิบาย: ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม ประเพณี 
ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุปผลการ

ด าเนินงาน 
กระบวนการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ ๘๕
ยอมรับและอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้าน เพศ 
วัย เชื้อชาติ ศาสนา 
ภาษาวัฒนธรรม 
ประเพณี 
 

ผู้เรียนร้อยละ ๘๕.๓๒ 
ยอมรับและอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในด้าน 
เพศ วัย เชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม ประเพณี 
 

สูงกว่า
เป้าหมาย 
เป็นไปตาม

เป้าหมาย 
ต่ ากว่า

เป้าหมาย 
 

โรงเรียนส ารวจข้อมูลนักเรียนเป็น
รายบุคคล จัดประชุมครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือจัดหา
โครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้
ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างระหว่างบุคคลมีการ 
ก าหนดแผนการจัดท าโครงการ/
กิจกรรม แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานผู้เรียนทุกคนเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมรด. กิจกรรม
วันส าคัญทางศาสนาพุทธ 
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี 

ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
ดี 
ปานกลาง 
ก าลังพัฒนา 



๔๗ 

 

 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

กระบวนการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 

โรงเรียนมีการวัดและประเมินผล
การด าเนินงานเพ่ือหาแนวทาง
พัฒนาในปีต่อไป 

 
ประเด็นพิจารณา: ๔ ผู้เรียนมีสุขภาวะร่างกายและจิตสังคม 
ค าอธิบาย:ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต อารมณ์ สังคมและแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วง
วัย สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 
ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุปผลการ

ด าเนินงาน 
กระบวนการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้เรียนมี
สุขภาวะทาง
กายระดับดี
ขึ้นไป 

รอ้ยละ ๘๕ ของผู้เรียนมี
สุขภาวะทางกายระดับดี
ขึ้นไป 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 

โรงเรียนได้น าข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับคุณภาพของนักเรียน
และปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงานปีการศึกษาที่ผ่านมา 
มาวิเคราะห์ และวางแผนการ
ด าเนินงานโครงการ กิจกรรม 
เช่นมีการส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุข
ภาวะทางร่างกายได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน โดยมีการนิเทศ 
ติดตามให้ครูหรือผู้รับผิดชอบ
ด าเนินงานตามแผนอย่าง
ต่อเนื่องส่งผลให้ได้รับการคง
สภาพโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ระดับทองและร้อยละ ๘๕ ของ
ผู้เรียนมีสุขภาวะทางกายท่ีดีขึ้น 
นักเรียนมีความรู้ที่ได้ไปพัฒนา
สุขภาพร่างกายของตนเองให้
แข็งแรงดีขึ้น นักเรียนสามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้บุคคล
ภายในโรงเรียนและภายนอกได้มี
ความรู้  
  

ยอดเยี่ยม 

ดีเลิศ 

ดี 

ปานกลาง 

ก าลัง
พัฒนา 

ร้อยละ ๘๕ 
ของผู้เรียนมี
ความรู้ในการ
จัดการ   กับ

ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมี
ความรู้ในการจัดการ   กับ
สุขภาวะทางจิตและ
อารมณ์ของตนเองระดับดี

สูงกว่า
เป้าหมาย 

เป็นไปตาม

 โรงเรียนได้น าข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับสุขภาวะทางจิตและ
อารมณ์ของนักเรียนและปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงานในปี

ยอดเยี่ยม 

 ดีเลิศ 



๔๘ 

 

 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

กระบวนการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 

สุขภาวะทาง
จิตและ
อารมณ์ของ
ตนเองระดับดี
ขึ้นไป 

ขึ้นไป 
 
   

เป้าหมาย 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 

การศึกษาท่ีผ่านมามาวิเคราะห์และ
วางแผนด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีการ
นิเทศติดตามให้ครูหรือผู้รับผิดชอบ
ด าเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในจัดการ
กับสุขภาวะทางจิตและอารมณ์ 
สามารถน าไปขยายผลให้กับชุมชน
และผู้ปกครองได้ในการประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันของบุคคลทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียนเป็นที่
ยอมรับและให้ความสนใจเป็นอย่าง
มากส่งผลให้ได้รับการคงสภาพ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง   

ดี 

ปานกลาง 

ก าลัง
พัฒนา 
 
 
 
 
 

ร้อยละ ๘๐  
ของผู้เรียนมี
ความรู้และ
เจตคติที่ดีใน
การจัดการ 
การมีสุขภาวะ
ทางสังคม 
ระดับดีข้ึนไป 

-ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนมี
ความรู้และเจตคติท่ีดีใน
การจัดการ การมีสุขภาวะ
ทางสังคม 
ระดับดีข้ึนไป 
 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 

 โรงเรียนได้น าข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับสุขภาวะทางสังคมของ
นักเรียนและปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงานในปีการศึกษาท่ีผ่านมา
มาวิเคราะห์และวางแผน
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโดยมีการนิเทศ
ติดตามให้ครูหรือผู้รับผิดชอบ
ด าเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง 
จัดท ารายงานผลการด าเนิน
กิจกรรม ส่งผลให้ได้รับการคง
สภาพโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ระดับทองและส่งเสริมผู้เรียนให้มี
สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ และการ
จัดกิจกรรมที่หลากหลายส่งผลให้
ผู้เรียนอยู่ร่วมในสังคมอย่างมี
ความสุขไม่ท าความเดือดร้อนให้กับ
ผู้อื่นแสดงออกอย่างเหมาะสมใน
แต่ละช่วงวัย เข้าใจผู้อื่น ไม่ขัดแย้ง
กับผู้อ่ืน 

ยอดเยี่ยม 

 ดีเลิศ 

ดี 

ปานกลาง 

 ก าลัง
พัฒนา 



๔๙ 

 

 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

กระบวนการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ ๘๕  
ของผู้เรียน
แสดงออก
อย่าง
เหมาะสมใน
แต่ละช่วงวัย 
อยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างมี
ความสุข
ระดับดีข้ึน
ไป  

ร้อยละ ๘๕  ของผู้เรียน
แสดงออกอย่างเหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัย อยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างมีความสุขระดับ
ดีขึ้นไป  
 
 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 

โรงเรียนได้น าข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับการแสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย อยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข ของ
นักเรียนและปัญหาอุปสรรคใน
การด าเนินงานในปีการศึกษาที่
ผ่านมามาวิเคราะห์และวางแผน
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม
จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมผลงานนักเรียน
สู่  อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ
ผู้เรียน รวมทั้งมีการให้วิทยากร
จากภายนอกที่มีความรู้มาให้
ความรู้ สร้างความตระหนักให้
นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการ
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมี
ความสุขให้ดียิ่งขึ้น 

 

ยอดเยี่ยม 

 ดีเลิศ 

ดี 

ปานกลาง 

ก าลัง
พัฒนา 

 
มาตรฐานที่ ๒ : กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณา 2.1: เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
ค าอธิบาย: สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจไว้อย่างชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด
รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

กระบวนการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 

สถานศึกษามีการ
ก าหนดเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ และพันธ
กิจ ไว้อย่างชัดเจน
สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา  
ความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่น  
วัตถุประสงค์ของ

สถานศึกษามีการ
ก าหนดเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ และพันธ
กิจ ไว้อย่างชัดเจน
สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา  
ความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่น  
วัตถุประสงค์ของ

บรรลุตาม
เป้าหมาย 
ไม่บรรลุตาม

เป้าหมาย 
 

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ
บริหารและจัดการโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานยึด
หลักการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องโดยด าเนินการ
ตามกรอบพันธกิจซึ่งจะ
น าไปสู่เป้าประสงค์และ
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนโดยมี
กระบวนการด าเนินงาน

ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
ดี 
ปานกลาง 
ก าลังพัฒนา 



๕๐ 

 

 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

กระบวนการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 

แผนการศึกษา
แห่งชาติ  นโยบาย
ของรัฐบาลและของ
ต้นสังกัดรวมทั้งทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม 

แผนการศึกษา
แห่งชาติ  นโยบาย
ของรัฐบาลและของ
ต้นสังกัดรวมทั้งทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม 
 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ของโรงเรียน ดังต่อไปนี้ 
-ประชุมวิเคราะห์สภาพจริง
ของสถานศึกษา จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ( 
SWOT Analysis)  
-ส ารวจความต้องการของ
ชุมชนโดยประชุมผู้ปกครอง 
ให้แสดงความคิดเห็น 
-สรุป รายงานผลการจัดท า
วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
-ผ่านการเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
- แผนพัฒนาการศึกษา  
- แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา 

 
มาตรฐานที่ ๒ : กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณา2.2: มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ค าอธิบาย: สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

กระบวนการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 

๑. สถานศึกษา
ก าหนดแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

๑. สถานศึกษามี
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ดังนี้ 
  - แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  
  - แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี
งบประมาณ  

บรรลุตาม
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย 

 

 

โรงเรียนศึกษาแผนพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติ 
นโยบายและทิศทางการ
พัฒนาประเทศ นโยบาย
และทิศทางการพัฒนากลุ่ม
จังหวัด จังหวัดและอ าเภอ 
นโยบายและทิศทางการ
พัฒนาท้องถิ่น นโยบาย

ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
ดี 
ปานกลาง 
ก าลังพัฒนา 



๕๑ 

 

 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

กระบวนการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 

  - แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 

การพัฒนาการศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น  สถานศึกษาได้
ส ารวจความต้องการของ
ชุมชน ผู้ปกครอง ผู้เรียน
และได้ด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยมีค าสั่ง
แต่งตั้งให้บุคลากรใน
โรงเรียน และผู้เกี่ยวข้อง 
ร่วมกันจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดย
ความเห็นชอบของคณะ
กรรมสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

๒. สถานศึกษาน า
แผนไปปฏิบัติเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

๑. สถานศึกษาน า
แผนไปปฏิบัติเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดย
มอบหมายให้ครู
ผู้รับผิดชอบ ด าเนิน
โครงการตามแผนที่
ก าหนด 

บรรลุตาม
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย 

 

 

สถานศึกษาศึกษาข้อมูล
และวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและ
น าไปใช้พัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา ผ่าน
โครงการ/กิจกรรม ซึ่งมี
การแต่งตั้งให้ครูดูแล
รับผิดชอบในแต่ละ
โครงการ/กิจกรรม 

ยอดเยี่ยม 
ดีเลิศ 
ดี 
ปานกลาง 
ก าลังพัฒนา 

๓. สถานศึกษามี
การติดตาม
ตรวจสอบ 
ประเมินผลและ
ปรับปรุงพัฒนางาน 

๑. สถานศึกษามี
การติดตาม
ตรวจสอบ 
ประเมินผลและ
ปรับปรุงพัฒนางาน
ตามแบบประเมิน
และรายงานผลการ
ติดตามแล้วน าเสนอ
ต่อผู้บริหารและ
คณะครูในที่ประชุม
เพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงต่อไป 

บรรลุตาม
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย 

 

 

สถานศึกษาข้อมูลบุคลากร
ที่มีความเหมาะสมเพ่ือ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ 
ติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินโครงการ ที่ครู
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

ยอดเยี่ยม 
ดีเลิศ 
ดี 
ปานกลาง 
ก าลังพัฒนา 



๕๒ 

 

 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

กระบวนการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 

๔. สถานศึกษามี
การบริหาร
อัตราก าลัง 
ทรัพยากรทางการ
ศึกษา 

๑. สถานศึกษามี
การบริหาร
อัตราก าลัง 
ทรัพยากรทางการ
ศึกษา  

บรรลุตาม
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย 

 

 

ฝ่ายบริหารส ารวจ
อัตราก าลังและทรัพยากร
ทางการศึกษาสนองความ
ต้องการของสถานศึกษา 
จัดท ารายงานสรุปผลการ
ส ารวจอัตราก าลังและ
ทรัพยากร เพ่ือจัดสรร
อัตราก าลังและทรัพยากร
ให้เหมาะสมกับ
สถานศึกษาโดยผ่านความ
เห็นชอบของผู้บริหาร 
หัวหน้าฝ่ายและคณะครูทุก
คน 

ยอดเยี่ยม 
ดีเลิศ 
ดี 
ปานกลาง 
ก าลังพัฒนา 

๕. สถานศึกษามี
ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

สถานศึกษามีระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
 
 

บรรลุตาม
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย 

 

 

สถานศึกษาส ารวจข้อมูล
นักเรียนเป็นรายบุคคล
พร้อมทั้งศึกษาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนแล้วมี
การวางระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยได้รับ
ความร่วมมือจาก
ผู้ปกครอง ชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ดังนี้ 
๑. สถานศึกษาจัดท าระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ดังนี้ 
  ๑) จัดท าฐานข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล 
  ๒). จัดท าระบบคัดกรอง
นักเรียน 
  ๓). ส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียน 
  ๔). ด าเนินการแก้ไข
ปรับปรุงปัญหานักเรียน 
  ๕). ส่งต่อนักเรียน 

ยอดเยี่ยม 
ดีเลิศ 
ดี 
ปานกลาง 
ก าลังพัฒนา 



๕๓ 

 

 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

กระบวนการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 

๖. สถานศึกษามี
ระบบนิเทศภายใน 

สถานศึกษามีระบบ
นิเทศภายใน  

บรรลุตาม
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย 

 

 

ฝ่ายวิชาการวางแผนการ
นิเทศภายใน แต่งตั้ง
คณะกรรมการนิเทศ
ภายใน ด าเนินการนิเทศ
ตามปฏิทินที่ก าหนด และ
สรุปผลการด าเนินงานดัง
เห็นได้จากรายงาน
โครงการ/กิจกรรมนิเทศ
ภายใน 

ยอดเยี่ยม 
ดีเลิศ 
ดี 
ปานกลาง 
ก าลังพัฒนา 

๗. สถานศึกษามี
การระดมการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
การศึกษา 

สถานศึกษามีการ
ระดมการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา
การศึกษา  

บรรลุตาม
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย 

 

 

สถานศึกษาได้รับความ
ร่วมมือจากผู้ปกครอง 
ชุมชน คณะกรรมการ
สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
ให้การสนับสนุนการศึกษา  
ดังเห็นได้จากรายงานผล
การด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

ยอดเยี่ยม 
ดีเลิศ 
ดี 
ปานกลาง 
ก าลังพัฒนา 

 
มาตรฐานที่ ๒ : กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณา ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ ทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
ประเด็นพิจารณาพิจารณาย่อยที่ ๓) สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมาย
รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย 
ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุปผลการ

ด าเนินงาน 
กระบวนการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 

๑. สถานศึกษา
มีหลักสูตรที่เน้น
คุณภาพผู้ เรียน
รอบด้านและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 

สถานศึกษามี
หลักสูตรที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

บรรลุตาม
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย 

 

 

ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ห ลั ก สู ต ร ที่
หลากหลาย ตอบสนองความ
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ผู้ เ รี ย น  มี ก า ร
ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้ เรี ยนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมายเชื่อมโยง กับชีวิต
จริง และมีการประเมินการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๔ 

ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
ดี 
ปานกลาง 
ก าลังพัฒนา 



๕๔ 

 

 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

กระบวนการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 

- โครงการพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญสู่ประชาคมอาเซียน 
- แต่งตั้ งคณะกรรมการจัดท า
หลักสูตร 
- แต่งตั้ งค าสั่ งคณะกรรมการ
ประเมินการใช้หลักสูตร 
- มี ก า ร น า ข้ อ เ ส น อแ น ะม า
วางแผนในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

๒. สถานศึกษา
มี ก า ร จั ด
กิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เน้น
คุณภาพผู้ เรียน
รอบด้าน ตาม
ห ลั ก สู ต ร
ส ถ า น ศึ ก ษ า
เชื่อมโยงวิถีชีวิต
จ ริ ง  แ ล ะ
ครอบคลุมทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย 
 
 

สถานศึกษามีการจัด
กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม
ห ลั ก สู ต ร ที่ เ น้ น
คุณภาพผู้ เรียนรอบ
ด้าน ตามหลักสูตร
สถานศึกษาเชื่อมโยง
วิ ถี ชี วิ ต จ ริ ง  แ ล ะ
ค ร อ บ ค ลุ ม ทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย 

บรรลุตาม
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย 

 

 

สถานศึกษามีการจัดท ากิจกรรม/
โครงการที่ส่งเสริมหลักสูตรที่เน้น
คุ ณ ภ า พ ผู้ เ รี ย น ร อ บ ด้ า น 
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น 
โคร งการปรั บปรุ งหลั กสู ต ร
สถานศึกษา  
ส่ง เสริมการเรียนรู้การใช้สื่ อ
เ ทค โ น โ ลยี  ห้ อ งสมุ ด มี ชี วิ ต 
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องโร
บอท โดยมีการจัดท า 
- ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการ
จัดท าหลักสูตร 
- แต่งตั้ งค าสั่ งคณะกรรมการ
ประเมินการใช้หลักสูตรมีการน า
ข้อเสนอแนะมาวางแผนในการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม 
ดีเลิศ 
ดี 
ปานกลาง 
ก าลังพัฒนา 

๓. สถานศึกษา
มี ก า ร
ด า เ นิ น ง า น
พัฒนาวิชาการท่ี
เ น้ น คุ ณ ภ า พ
ผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลั ก สู ต ร
สถานศึกษาและ
ทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย 

สถานศึ กษามี ก า ร
ด า เนิ น งาน พัฒนา
วิ ช า ก า ร ที่ เ น้ น
คุณภาพผู้ เรียนรอบ
ด้ านตามหลั กสู ต ร
สถานศึกษาและทุก
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย 
เชื่อมโยงกับชีวิจจริง
และเป็นแบบอย่างได้ 
 

บรรลุตาม
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย 

 

 

สถานศึกษาด าเนินการพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาทุก
กลุ่ม เป้าหมาย เชื่อมโยงวิถีกับ
ชีวิตจริง ด าเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม และเป็นแบบอย่างได้
โ ด ย จั ด ส ภ า พแ วด ล้ อม ท า ง
กายภาพและสั ง คมที่ ดี แ ล ะ
กระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึง
ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนา

ยอดเยี่ยม 
ดีเลิศ 
ดี 
ปานกลาง 
ก าลังพัฒนา 



๕๕ 

 

 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

กระบวนการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 

เชื่อมโยงกับชีวิ
จจริ งและเป็น
แบบอย่างได ้

 งานวิ ชาการด้ านงาน พัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ  
ศึกษาวิเคราะห์นโยบายรัฐบาล
ข้อมูลสารสนเทศของท้องถิ่น
ข้อมูลพ้ืนฐาน ศึกษาวิเคราะห์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 และ
ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560  
มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
โดยครูที่ปฏิบัติหน้าที่หลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน และงานทะเบียน 
เ พ่ือร่วมพิจารณา โครงสร้าง
หลักสูตร โดยมีผู้บริหารร่วมเป็น
คณะกรรมการด าเนินงานด้วย
ความเห็นชอบ  

 
มาตรฐานที่ ๒ : กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณา ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ประเด็นพิจารณาพิจารณาย่อยท่ี ๔) สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาครู  บุคลากร  ให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ  และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

กระบวนการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 

สถานศึกษาจัด
กิจกรรมส่งเสริม  
สนับสนุน  พัฒนาครู  
บุคลากร  ให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

สถานศึกษาจัด
กิจกรรมส่งเสริม  
สนับสนุน  พัฒนา
ครู  บุคลากร  ให้มี
ความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ  ภาคเรียน
ละ ๑ ครั้ง 

บรรลุตาม
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย 

 

สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริม  
สนับสนุน  พัฒนาครู  บุคลากร  
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
เช่น โครงการพัฒนาบุคลากร 
โครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา  

ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
ดี 
ปานกลาง 
ก าลัง

พัฒนา 

สถานศึกษาจัด
กิจกรรมให้มีชุมชน
การเรียนรู้ทาง
วิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนางานและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน

สถานศึกษาจัด
กิจกรรมให้มีชุมชน
การเรียนรู้ทาง
วิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนางานและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน

บรรลุตาม
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยกลุ่ม
สาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้จัดกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางาน
และการเรียนรู้ของผู้เรียน(PLC) 
โดยมีครูกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ 

ยอดเยี่ยม 
ดีเลิศ 
ดี 
ปานกลาง 
ก าลังพัฒนา 



๕๖ 

 

 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

กระบวนการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 

(PLC) อย่างน้อยภาค
เรียนละ ๑ ครั้ง 

(PLC) อย่างน้อย
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

 ภาษาไทย และคณิตศาสตร์เข้า
ร่วมสังเกตการจัดกิจกรรม 

 
มาตรฐานที่ ๒ : กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.5   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
ค าอธิบาย   สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  และสภาพแวดล้อมทาง
สังคม  ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุปผลการ

ด าเนินงาน 
กระบวนการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 

สถานศึกษามี
สภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

สถานศึกษามี
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

บรรลุตาม
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุ
ตามเป้าหมาย 

 

มีการวางแผนการจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ให้โรงเรียนปลอดภัย น่าดู น่าอยู่ น่า
เรียน โดยได้จัดท ากิจกรรมปรับปรุง
ซ่อมแซมห้องเรียน อาคารเรียน  
อาคารประกอบ และหอประชุม 
พัฒนาอาคารสถานที่ ให้มั่นคงและ 
แข็งแรง มีสิ่งอ านวยความสะดวกใน
การเรียนรู้ เช่น สื่อวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ เพียงพอต่อผู้เรียนและอยู่ใน
สภาพใช้การได้ดี  
เห็นได้จากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม-โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายใน
โรงเรียน 
-กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
ดี 
ปานกลาง 

 ก าลังพัฒนา 
 

สถานศึกษามีการ
จัดระบบ
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการ
บริหาร จัดการ
สถานศึกษา 

สถานศึกษามีการ
จัดระบบสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการ
บริหาร จัดการ
สถานศึกษา 

บรรลุตาม
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุ
ตามเป้าหมาย 

 

สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน โดยผู้เรียนสามารถเข้าถึง
สารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เห็นได้
จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
-จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์และจัดหาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
ดี 
ปานกลาง 
ก าลังพัฒนา 
อ. สุมาลี 



๕๗ 

 

 

-กิจกรรมพัฒนาแผนงานและระบบ
สารสนเทศ 

สถานศึกษามีการ
พัฒนาและ
ซ่อมแซมวัสดุ
ส านักงานอยู่
ตลอดเวลา 

สถานศึกษามีการ
พัฒนาและซ่อมแซม
วัสดุส านักงานอยู่
ตลอดเวลา 

บรรลุตาม
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุ
ตามเป้าหมาย 

 

สถานศึกษามีการพัฒนาและ
ซ่อมแซมวัสดุส านักงานอยู่
ตลอดเวลา มีการส ารวจอาคาร
สถานที่ทุกปี ถ้าหากพบการช ารุด
หรือใช้งานไม่ได้ รีบด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างรวดเร็ว เพื่อ
ความสะดวกและพร้อมใช้งานให้
เป็นปัจจุบัน เห็นได้จากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 
-กิจกรรมค่าบ ารุงและซ่อมแซม
วัสดุ/ครุภัณฑ์ 
-โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพภายในโรงเรียน 

ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
ดี 
ปานกลาง 

 ก าลังพัฒนา 

สถานศึกษามี
ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการที่
สะอาดเรียบร้อย
และปลอดภัย 

สถานศึกษามี
ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการที่
สะอาดเรียบร้อยและ
ปลอดภัย 

บรรลุตาม
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุ
ตามเป้าหมาย 

 

โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมี
ความปลอดภัยโรงเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้ภายในที่เพียงพอ เห็นได้จาก
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
-ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียน 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
ดี 
ปานกลาง 

 ก าลังพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 

 

 

มาตรฐานที่ ๒ : กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณา 2.6 :  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้   
ค าอธิบาย  :  สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา  การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  ที่เหมาะสมต่อสภาพสถานศึกษา 
 
ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุปผลการด าเนินงาน กระบวนการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 

๑. สถานศึกษามี
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือ
สนับสนุนการ
บริหารจัดการ
และการจัดการ
เรียนรู้เว็บไซต์  
ระบบซอร์ฟแวร์ 
อย่างน้อย ๑ 
ระบบ 

สถานศึกษามีระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการและการ
จัดการเรียนรู้
เว็บไซต์  ระบบ
ซอร์ฟแวร์ อย่างน้อย 
๑ ระบบ 
 
 
-  

บรรลุตาม
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย 

 

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์
บริหารจัดการโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานยึดหลักการ
มีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องโดยด าเนินการตาม
กรอบพันธกิจ  ซึ่งจะน าไปสู่
เป้าประสงค์และวิสัยทัศน์
ของโรงเรียน  โดยมีการ
ด าเนินงาน  ตามแผนปฏิบัติ
การของโรงเรียน ดังต่อไปนี้
สถานศึกษามีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับบุคลากรทาง
การศึกษา รวมถึงกลุ่ม
บริหารงานทั้ง ๔ ฝ่าย ที่เอื้อ
ต่อการบริหารจัดการและ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เห็นได้จากสถานศึกษาจัดท า
ค าสั่งแต่งตั้งบุคลากร
รับผิดชอบในการด าเนินงาน
โครงการค่าใช้จ่ายโฮสติ้ง ซึ่ง
มีการจัดหาพ้ืนที่ส าหรับ
จัดท าระบบสารสนเทศ และ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การ
ใช้งานระบบสารสนเทศ  
และน าไปขยายผลในการใช้
จัดการเรียนการสอน
สถานศึกษาจัดหาระบบ
บริหารสารสนเทศและ
เทคโนโลยี จ านวน ๒ ระบบ 
- เว็บไซต์โรงเรียน 
- เฟสบุ๊คโรงเรียน 

 

ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
ดี 
ปานกลาง 
ก าลังพัฒนา 



๕๙ 

 

 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุปผลการด าเนินงาน กระบวนการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 
๒. สถานศึกษามี
แหล่งเรียนรู้ที่
ให้บริการด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อ
การจัดการ
เรียนรู้ รายงาน
การใช้แหล่ง
เรียนรู้  สรุปสถิติ
การใช้แหล่ง
เรียนรู้  อย่าง
น้อย ๓ ห้องข้ึน
ไป 

สถานศึกษามีแหล่ง
เรียนรู้ที่ให้บริการ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการ
จัดการเรียนรู้ 
รายงานการใช้
แหล่งเรียนรู้  สรุป
สถิติการใช้แหล่ง
เรียนรู้  อย่างน้อย 
๓ ห้องข้ึนไป  

บรรลุตาม
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย 

 

โรงเรียนโคกสูงประชา
สรรพ์ บริหารจัดการโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานยึด
หลักการมีส่วนร่วมของผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องโดย
ด าเนินการตามกรอบพันธ
กิจ  ซึ่งจะน าไปสู่
เป้าประสงค์และวิสัยทัศน์
ของโรงเรียน  โดยมีการ
ส ารวจความต้องการการใช้
แหล่งเรียนรู้ที่ให้บริการ
ด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ  ที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
ทั้งภายในและภายนอก  
เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้
อย่างเหมาะสม 
สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่
ให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ จ านวน ๔ ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการ DLIT  
- ห้องอาเซียน 
- ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ 
- ห้องสมุด 

 

ยอดเยี่ยม 
ดีเลิศ 
ดี 
ปานกลาง 
ก าลังพัฒนา 

๓. สถานศึกษามี
ห้องปฏิบัติการที่
จัดระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือ
การบริหาร
จัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 
สรุปสถิติการใช้
ห้องปฏิบัติการ 

สถานศึกษามี
ห้องปฏิบัติการที่
จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือการ
บริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 
สรุปสถิติการใช้
ห้องปฏิบัติการ 
สรุปการประเมิน
การใช้แหล่งเรียนรู้  

บรรลุตาม
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย 

 

โรงเรียนโคกสูงประชา
สรรพ์ บริหารจัดการโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานยึด
หลักการมีส่วนร่วมของผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องโดย
ด าเนินการตามกรอบพันธ
กิจ  ซึ่งจะน าไปสู่
เป้าประสงค์และวิสัยทัศน์
ของโรงเรียน  โดยมีการ
ด าเนินงาน  ตาม

ยอดเยี่ยม 
ดีเลิศ 
ดี 
ปานกลาง 
ก าลังพัฒนา 



๖๐ 

 

 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน สรุปผลการด าเนินงาน กระบวนการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 
สรุปการประเมิน
การใช้แหล่ง
เรียนรู้  ๓  ห้อง 
ขึ้นไป 

๓  ห้อง ขึ้นไป 
 
-  

แผนปฏิบัติการของ
โรงเรียน เพื่อการบริหาร
จัดการและการจัดการ
เรียนรู้ ซึ่งสถานศึกษามี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับบุคลากรทาง
การศึกษา รวมถึงกลุ่ม
บริหารงานทั้ง ๔ ฝ่าย มี
อุปกรณ์เทคโนโลยีที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ  เช่น 
กระดานอัจฉริยะ และ
เครื่องฉายที่มองเห็นได้
ชัดเจน มีระบบเสียงและ
สัญญาณอินเทอร์เน็ต เห็น
ได้จากโครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน ที่
ใช้ในการจัดการเรียนรู้
อย่างเหมาะสม และบันทึก
สถิติการใช้งาน สรุปผลการ
ด าเนินงานเพื่อพัฒนาการ
ให้บริการและปรับปรุงให้ดี
ยิ่งขึ้นเห็นได้จาก
สถานศึกษาจัดระบบ
สารสนเทศที่ให้บริการ
ผู้เรียน มีการจัดท าสถิติการ
ใช้งาน และประเมินผลการ
ใช้บริการ 
- ห้องปฏิบัติการ DLIT  
- ห้องอาเซียน 
- ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ 
- ห้องสมุด 

 
 
 
 


