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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 
 
ชื่อโรงเรียน        โนนเพ็กวิทยาคม                                                                                       . 
ที่อยู่               เลขที่ ๑๒๖ หมู่ 5 ต.หนองค้า  อ.พยุห์  จ.ศรีสะเกษ  33,230                                  . 
สังกัด   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒๘  โทรศัพท ์ 081-3802-395  โทรสาร       -      . 
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ 
จํานวนนักเรียนทั้งหมด      206     คน  จําแนกเป็น  ระดับชั้น ม.ต้น        136     คน  
      และระดับชั้น ม.ปลาย       70     คน 
 
๑. มาตรฐานการศึกษา : ระดับคุณภาพการศึกษา ระดับ       ดีเลิศ         . 
  
๒. หลักฐานสนับสนุน 
 
มาตรฐานที่  ๑  ด้านคุณภาพของผู้เรียน  :         ดีเลิศ          . 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  ผู้เรียนมีความรูความเข้าใจ  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  มีทักษะการทํางาน   
และมีความสามารถทํางานร่วมกันเป็นทีมตามทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑  โดยมีความสามารถในการอ่าน   
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  ประเมินค่า  สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับตนเองในชีวิตประจําวันเพ่ือการดํารงชีวิต 
มีทักษะชีวิตที่ดีข้ึน ไดแก การมีสุขนิสัยที่ดี การดูแลสุขภาพ ออกกําลังกายสม่ําเสมอ รักการออกกําลังกาย  
มีน้ําหนัก สวนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ มีสุขภาพดี ปลอดจากปัญหาสารเสพติดสิ่งมอมเมา  
เกมคอมพิวเตอร์ ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ เข้าร่วมกิจกรรมทําให้มีสุนทรียภาพและ
ลักษณะนิสัยทางด้านกีฬา กิจกรรมทักษะด้านทัศน์ศิลปและนาฏศิลป ดนตรีไทย กลาแสดงออกเห็นคุณค่าตนเอง 
มีมนุษยสัมพันธ์ สามัคคี มีจิตสาธารณะ ให้เกียรติบุคคลอ่ืน นักเรียนมีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เข้าร่วม 
การแข่งขันในระดับต่างๆ และร่วมแสดงความชื่นชมความสําเร็จของนักเรียนที่มีผลงานจากการแข่งขันจนไดรับ
รางวัล โดยดําเนินงานเป็นระบบตามวงจรคุณภาพ (PDCA) กําหนดผู้รับผิดชอบ ทําให้ดําเนินงานไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีความกตัญญู เอ้ืออาทรต่อผู้มีพระคุณ 
ยอมรับความคิดเห็นและความแตกต่างของพหุวัฒนธรรม สามารถนําความรูและประสบการณไปใช้ในชีวิต 
ประจําวันได เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ตระหนักและเห็นคุณค่าในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ผู้เรียนสามารถ 
คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์และตัดสินใจแกปัญหาไดอย่างมีเหตุผล ผู้เรียนสามารถแกปัญหาที่เกิดข้ึนได 
อย่างมีเหตุผล และสามารถสร้างสรรค์ผลงานจากการศึกษาค้นคว้า  การนําเสนอความคิดไดอย่างมีระบบและ
สร้างสรรค ์ สามารถสร้างเป็นนวัตกรรมได ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากสิ่งที่ไดเรียนรู นําเสนอความคิด 
ด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเองด้วยการนําเสนอภาระงาน ทํางานและภาระงานในรายวิชาต่างๆ ในรูปแบบ 
ที่หลากหลาย เช่น รูปเล่มรายงาน mind mapping นิทานการ์ตูน หนังสั้น วีดิโอ การ์ตูนหน้าเดียว เป็นต้น 
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มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ :         ดีเลิศ         . 
 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม ไดดําเนินการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลจากสารสนเทศที่เก่ียวข้องร่วมกัน
ทบทวนผลการดําเนินงานทีผ่่านมา โดยพิจารณาจากรายงานผลการดําเนินงานของกลุ่มบริหารงาน กลุ่มงานและ
กลุม่สาระการเรียนรู โดยใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT วิเคราะห์มาตรฐานโรงเรียน มาตรฐานสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สภาพแวดล้อมภายใน ด้านการบริการและผลผลิต โครงสร้างองคก์ร 
และการจัดการ โครงสร้างภายใน วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ด้านสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ 
การเมือง เพื่อวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค กําหนดความท้าทาย ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ์ ทิศทางในการดําเนินงาน 
และกรอบเวลา เพ่ือใช้ประกอบในการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ แล้วจัดทําแผนกลยุทธ์
เพ่ือพัฒนาการศึกษา โดยกําหนดกรอบกลยุทธ์ของโรงเรียน ซึ่งประกอบดวย ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
(KPI) เป้าหมายและโครงการ นําร่างแผนกลยุทธ์ทีผ่่านกระบวนการกลั่นกรองโดยตัวแทนครูและบุคลากร 
ผู้ปกครอง และชุมชน เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม 
ผู้อํานวยการโรงเรียนประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา จากกระบวนการดังกล่าวทําให้ได้มาซึ่งแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม ปงบประมาณ 2562-2565 เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 
เพ่ือยึดเป็นแนวทางไปสูการปฏิบัติงานประจําและงานกลยุทธ์ มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล
การดําเนินงาน และสรุปผลและประเมินผลการดําเนินงาน นําไปวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงพัฒนา ให้บรรลุตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ที่ไดกําหนดไว 
 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ :         ดีเลิศ         . 
 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม  มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  โดยครูผู้สอนจะ
กําหนดเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านความรู ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ซึ่งในการกําหนดเป้าหมายดังกล่าวนั้นจะให้ผู้เรียนมสี่วนร่วมพิจารณา ครผูู้สอนมีกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนทุกคนไดอย่างเต็มศักยภาพ โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได ผู้เรียนไดเรียนรูโดยเชื่อมโยงการบูรณาการสาระการเรียนรูและ
ทักษะด้านต่างๆ  มีการแสดงออก นําเสนอผลงาน การแสดงความคิดเห็น คิดเป็น ทําเป็น ด้วยการใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรูของผู้เรียนไดเป็น
อย่างดี 
 ด้านชุมชนโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนไดบูรณาการการจัดการเรียน 
การสอนโดยใช้ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้  โดยให้ผู้เรียนจัดทําเป็นโครงการสํารวจต่างๆ ในแหล่ง
ชุมชนที่นักเรียนพักอาศัยหรือชุมชนใกล้เคียง มีการจัดให้ผู้เรียนไปเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณตรงกับ
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการทําสาธารณะประโยชนในชุมชน อีกทั้งมีการส่งเสริมการเรียนรูโดยใช้
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของกลุ่มสาระการเรียนรูและระดับชั้นต่างๆ รวมทั้งทางโรงเรียนได้ส่งเสริมและสนับสนุน
เชิญชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน  อาทเิช่น  นิมนต์พระสงฆ์มาให้ความรูทางด้านคุณธรรม
จริยธรรม อบรมพัฒนาจิตใจ การทําบุญตักบาตรเนื่องในวันสําคัญทางศาสนา จากการส่งเสริมและสนับสนุนให้
ชุมชน ทองถิ่น มีส่วนร่วมเป็นแหล่งเรียนรู้  ทําให้ผู้เรียนไดรับประสบการณจริงและเกิดองคค์วามรูความเข้าใจ
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถนําไปใช้พัฒนาตนเองจนไดรับรางวัลการแข่งขันประเภทต่างๆ 
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 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม  มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนย่างเป็นระบบ โดยครูผู้สอนมีการประเมิน
คุณภาพของผู้เรียนจากสภาพจริง มีข้ันตอนการตรวจสอบและมีการประเมินที่หลากหลายอย่างเป็นระบบ  
ครูผู้สอนใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและการประเมินผลที่เหมาะสม สอดคลองกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู 
ตามแผนการจัดการเรียนรู ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลจากการจัดการเรียนการสอน 
ให้ผู้เรียนสามารถนําไปใช้ในการพัฒนาตนเอง  
 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม  มีการจัดทําโครงการนิเทศภายใน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการนิเทศ 
ตรวจแผนการจัดการเรียนรู เพ่ือให้สอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา และสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พทุธศักราช 2542 
 
๓. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น  
 ๓.๑  แผนพัฒนาล าดับที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล  เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  
  ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  1) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2) โครงการพัฒนาคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
  3) โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่านและการคิด 
  4) โครงการน้อมนําศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
  5) โครงการสวนพฤกษศาสตร์ 
  6) โครงการส่งเสริมศักยภาพตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และความเป็นเลิศทางวิชาการ 
  7) โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
  8) โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามศักยภาพ และบริบทของสถานศึกษา
  9) โครงการห้องเรียนภาษาต่างประเทศเพ่ือพัฒนาคุณทักษะการสื่อสาร 
  10) โครงการห้องเรียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
  11) โครงการห้องเรียนเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 
  12) โครงการห้องเรียนคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
  13) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ค่านิยมหลัก 12 ประการ
  14) โครงการพัฒนาระบบบริหารกิจการนักเรียน 
  15) โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ยั่งยืน 
  16) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 ๓.๒ แผนพัฒนาล าดับที่ ๒ พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  17)  โครงการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา 
  18) โครงการส่งเสริมศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 
  19) โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 
 ๓.๓  แผนพัฒนาล าดับที่ ๓ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
  เป็นส าคัญตามมาตรฐานสากล 
  20) โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
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 ๓.4 แผนพัฒนาล าดับที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล 
  เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม 
  21) โครงการพัฒนาผู้นําการเปลี่ยนแปลงเพ่ือรองรับการกระจายอํานาจบริหารจัดการ 
   โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) 
  22)  โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  23) โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
  24) โครงการองค์กรคุณธรรม 
 ๓.5 แผนพัฒนาล าดับที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  ที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  25)  โครงการโรงเรียนศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง 
  26) โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  27) โครงการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และภาคีเครือข่ายเพ่ือการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
   การศึกษา 
  28) โครงการสถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี 
  29) โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน 
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้อง 
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา ๔๘ ให้สถานศึกษา 
มีการจัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี   
 ดังนั้นโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม  จึงได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและ 
คณะครู ตลอดได้แนวปฏิบัติ พร้อมทั้งได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล ผลงาน ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรม  
ตามสาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษา การจัดท ารายงาน 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะกรรมการสถานศึกษา ได้ให้ความเห็นชอบ
และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
                           (นายบุญเทียน  สีดาว) 
          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                           โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม 
                                                      วัน   9   เดือน   เมษายน   พ.ศ.  ๒๕๖๓    . 
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ค าน า 

 
 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ได้ให้ความส าคัญการน าผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และ
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยก าหนดให้
สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการประกาศก าหนดฯ  ตลอดทั้งเพ่ีอรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 ดังนั้น โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม  จึงได้ด าเนินการตามหลักการของกฎหมายที่เก่ียวข้องทุกปีการศึกษา
และได้จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเอง  ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๒ เสนอต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง  วัตถุประสงค์  
เพ่ือเป็นฐานข้อมูลส าหรับสถานศึกษาน าไปจัดท าแผนปฏิบัติการในปีต่อไปและเป็นฐานข้อมูลส าหรับเขตพ้ืนที่
น าไปใช้ประโยชน์ รายงานหน่วยงานต้นสังกัด และประเมินผล และตรวจสอบ คุณภาพภายในสถานศึกษา และ
เป็นฐานข้อมูลส าหรับใช้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) ตามล าดับต่อไป 

 ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูทุกท่านไว้  ณ   โอกาสนี้ที่ให้ความร่วมมือ   
 ในการจัดท ารายงานครั้งนี้  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี 

 
 

 
       (นายฐาปนพงศ์  ริมหนองอ่าง) 
                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม 
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ส่วนที่  ๑  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 
๑.๑  ข้อมูลทั่วไป 

 
ชื่อโรงเรียน        โนนเพ็กวิทยาคม                                                                                       . 
ที่อยู่               เลขที่ ๑๒๖ หมู่ 5 ต.หนองค้า  อ.พยุห์  จ.ศรีสะเกษ  33,230                                  . 
สังกัด   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒๘  โทรศัพท์  081-3802-395  โทรสาร       -      . 
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ 
ชื่อ – สกุล ผู้บริหารโรงเรียน 
 ๑)  นายฐาปนพงศ์  ริมหนองอ่าง  ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการโรงเรียน 
 ๒)  นางสาวสินทวี  บุญสมศรี ตําแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียน 
 ๓)  นายสมศักดิ์  บุญมา ตําแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียน 
 ๔)  นางวิรัลพัชร  เลิศจิราพัฒน์ ตําแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียน 
 ๕)  นางสาวนครินทร์  คําผง ตําแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียน 

 
๑.๒  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

 จ านวนบุคลากร  (ข้อมูล  ณ  วันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๓) 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าที่

อ่ืนๆ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 1 16 3 1 3 

 
๑.๓  ข้อมูลนักเรียน 

 จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖๒  รวม   206   คน  (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๓) 

ระดับชั้นเรียน  ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวมทั้งสิ้น 
จ านวนห้อง  2 2 2 1 1 1 9 

เพศ 
ชาย 27 16 27 13 9 7 99 
หญิง 24 25 17 10 19 12 107 

รวม  51 41 44 23 28 19 206 
เฉลี่ยต่อห้อง  25.5 20.5 22 23 28 19 9 
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ส่วนที่  ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

๑. มาตรฐานการศึกษา   
  
 ตามระดบัคุณภาพการศึกษา  ระดับ  ๑ POOR (กําลังพัฒนา) 
      ระดับ  ๒ FAIR  (ปานกลาง) 
      ระดับ  ๓ GOOD (ดี) 
      ระดับ  ๔  GREAT (ดีเลิศ) 
      ระดับ  ๕ EXCELLENT (ยอดเยี่ยม) 
๒. หลักฐานสนับสนุน 
 
มาตรฐานที่  ๑  ด้านคุณภาพของผู้เรียน  :          ดีเลิศ          .
  
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ผู้เรียนเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความรูความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีความสามารถในการอ่าน  
การเขียน การสื่อสาร การคิดคํานวณ คิดวิเคราะห์ สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู และมีความพรอม 
ในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น มีความสามารถในการแสวงหาความรูด้วยตนเองและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับ ดีเลิศ มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ บางรายวิชาสูงกว่าระดับประเทศ  
บางกลุ่มสาระการเรียนรู้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด 
  นอกจากนี้แล้ว สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์
และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล ดังนี้ 
  ๑. ผู้เรียนเรียนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) สามารถกําหนด
เป้าหมายในเรื่องที่ศึกษา สามารถคาดการณผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องที่ศึกษา สามารถแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในขณะ
ศึกษาได้อย่างมีเหตุผล และสามารถสร้างสรรคผ์ลงานจากการศึกษาค้นคว้า การนําเสนอความคิดได้อย่างมีระบบ
และสร้างสรรค์ สามารถสร้างเป็นนวัตกรรมได 
  ๒. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม สามารถนําเสนอวิธีคิดและวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเองมาสร้างสรรค์ผลงาน 
ด้วยความภาคภูมิใจ โดยการจัดกิจกรรมในวันสําคัญต่างๆ ดังนี้ 
   1) กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน 
   2) กิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีของไทยและต่างชาติ ไดแก กิจกรรมวันไหวครู
กิจกรรมวันเข้าพรรษา กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันคริสต์มาส กิจกรรมวันตรุษจีน เป็นต้น 
   3) กิจกรรมแข่งขันทักษะของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน 
  ๓. ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากสิ่งที่ไดเรียนรู นําเสนอความคิดด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
ด้วยการนําเสนอภาระงาน ทํางาน และภาระงานในรายวิชาต่างๆ ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น รูปเล่มรายงาน 
Mind mapping นิทานการ์ตูน หนังสั้น วีดิโอ การต์ูนหน้าเดียว และการแสดงในกิจกรรมวันสําคัญต่างๆ เป็นต้น 
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 จากผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นข้างต้น เนื่องด้วย สถานศึกษาได้ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความรู 
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคํานวณ คิดวิเคราะห์
สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู และมีความพรอมในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น มีความสามารถในการแสวงหา
ความรูด้วยตนเองและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
 ๑. ส่งเสริมให้ผู้เรียนไดเรียนรูการคิดเชิงระบบ เรียนรูด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และสามารถสร้าง
นวัตกรรมได โดยเปิดรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) เป็นรายวิชาเพ่ิมเติม 
ทัง้ในระดับมัธยมศึกษาปีที ่๒ และมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ประกอบด้วยรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู
(Research and Knowledge Formation : IS1) รายวิชาการสื่อสารและการนําเสนอ (Communication and 
Presentation : IS๒) และกิจกรรมการนําองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม  
(Social Service Activity : IS๓) 
 ๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนไดแสดงความสามารถจากการคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล เช่น
ส่งเสริมให้ผู้เรียนไดแสดงความรู ความสามารถโดยจัดกิจกรรมวันสําคัญต่างๆ กิจกรรมการแข่งขันทักษะของแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 
 ๓. ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือมอบหมายภาระงานที่ผู้เรียน
สามารถสรุปความคิดจากสิ่งที่ไดเรียนรู แล้วนําเสนอด้วยความคิดด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
 สถานศึกษาไดดําเนินการจัดกิจกรรม / โครงการส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรูและทักษะที่จําเป็น
ตามหลักสูตร จึงจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาท่ียึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑  
เป็นแนวทางในการจัดทําหลักสูตรและนํามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  โดยคณะครูได้ร่วมกันศึกษาวิเคราะห์ 
และพัฒนาหลักสูตร ส่งเสริมสนับสนุนให้ครจูัดทําแผนการเรียนรูและจัดกระบวนการเรียนรูทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
ครบทุกรายวิชา วัดและประเมินผลด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย สอดคลองกับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้หรือผลการเรียนรู้ 
เน้นการประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและพฤติกรรมในชั้นเรียน มีครูครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ครูมีความรู
ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานวิทยฐานะ 
 มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ และมีศักยภาพสูความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล โดยมีการพัฒนา
หลักสูตรสําหรับห้องเรียนปกติและหลักสูตรห้องเรียนเพ่ิมเติมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ไดแก โครงการ
ห้องเรียนส่งเสริม STEM จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน) 
  ในการนี้  พบว่ายังมีจุดที่ควรพัฒนา ดังนี้ 
  ๑. ควรจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียนและการสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศที่ ๒ เพ่ิมเติม และทักษะการคิดคํานวณอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา 
ให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น 
 ๒. ควรส่งเสริมและพัฒนาความสามารถผู้เรียนในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถ
ในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดและการแก้ปัญหาตามสถานการณได้อย่างเหมาะสม ส่งเสริมการมีทักษะ 
ในการทํางาน มีความสามารถในการทํางานเป็นทีม 
  ๓. ควรพัฒนาครูในการจัดการเรียนรูทีส่่งเสริมกระบวนการคิด ส่งเสริมครใูห้จัดการเรียนรูด้วยวิธีโครงงาน 
(Project Base Learning) 
 ๔. ควรวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปการศึกษา ๒๕๖2 กําหนดเป้าหมายและแนวทาง
พัฒนา จัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย  (ม.๓, ม.๖) ส่งเสริม สนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงาน รวมทั้ง
กําหนดเป้าหมายและแนวทางพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู จัดกิจกรรมให้กับผู้เรียน 
ส่งเสริม สนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
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 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ผู้เรียนมีความรูความเข้าใจ มีทักษะการทํางานและมีความสามารถทํางานร่วมกันเป็นทีมตาม 
การเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีความสามารถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้กับตนเองในชีวิตประจําวันเพ่ือการดํารงชีวิต มีทักษะชีวิตที่ดีขึ้น ไดแก การมีสุขนิสัยที่ดี การดูแล
สุขภาพ ออกกําลังกายสม่ําเสมอ รักการออกกําลังกาย มีน้ําหนัก สวนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  
มีสุขภาพดี ปลอดจากปัญหาสารเสพติดสิ่งมอมเมา เกม ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาหาทางเพศ  
เข้าร่วมกิจกรรมทําให้มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยทางด้านกีฬา กิจกรรมทักษะด้านทัศนศิลป์และนาฏศิลป์ 
ดนตรีไทย กลาแสดงออกเห็นคุณค่าตนเอง มีมนุษยสัมพันธ์ สามัคคีมีจิตสาธารณะ ให้เกียรติบุคคลอื่น นักเรียน 
มีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ และร่วมแสดงความชื่นชมความสําเร็จของ
นักเรียนที่มีผลงานจากการแข่งขันจนไดรับรางวัล โดยดําเนินงานงานเป็นระบบตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
กําหนดผู้รับผิดชอบ ทําให้ดําเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จนทําให้เกิดผล ดังนี้ 
  1. สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างชัดเจน โดยเน้นความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภายนอก เป็นสําคัญปกครองและเป็นสําคัญที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  ทําให้โรงเรียนได้รับ
รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น 
  2. สถานศึกษามีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่การปฏิบัติอย่างชัดเจนและนักเรียนสามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้  จนทําให้โรงเรียนได้รับรางวัล
โรงเรียนศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียงระดับเพชร 
  3. สถานศึกษามีการป้องกันและส่งเสริมให้นักเรียนห่างไกลจากสารเสพติด และอบายมุขที่ชัดเจน 
จนทําให้โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนปลอดอบายมุข  และโรงเรียนสีขาวปลอดสิ่งเสพติดและอบายมุข 
 จากผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นข้างต้น เนื่องด้วยสถานศึกษาได้ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะและค่านิยมตามที่สถานศึกษากําหนด มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความ 
เป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างของพหุวัฒนธรรม เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที ดังนี้ 
 สถานศึกษาพัฒนาด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โดยกําหนดนโยบายวางแนวทางในการ
ปฏิบัติ ได้ดําเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม  ไดแก โครงการโรงเรียนศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง   
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โครงการ 
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยม ๑๒ ประการของคนไทย  ซึ่งประกอบด้วย 
กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมประกวดมารยาทไทย กิจกรรมทําบุญตักบาตรวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา กิจกรรมไหวครู กิจกรรมวันพ่อ-วันแม่แห่งชาติ ฯลฯ กิจกรรมดังกล่าวข้างต้นเป็นกิจกรรมที่ช่วย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรูทางด้านคุณธรรม จริยธรรม กลอมเกลาผู้เรียนให้มีจิตใจเอ้ืออาทรต่อเป็นสําคัญอ่ืน 
กตัญญูกตเวทีต่อเป็นสําคัญมีพระคุณ ปลูกฝังความเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ 
 สถานศึกษาจัดทําโครงการส่งเสริมศักยภาพและความสามารถตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา โครงการบริหารกิจการนักเรียน โครงการสร้างความสัมพันธ์ชุมชน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม 
ที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน ภาษาอังกฤษ กิจกรรมค่ายภาษาจีน ภาษาเขมร 
กิจกรรมวันตรุษจีน  กิจกรรม Christmas Day กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ กิจกรรมการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมไทย กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ฯลฯ สถานศึกษาไดดํ้าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างของ 
พหุวัฒนธรรมเพื่อให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมได 
 

http://www.nvc-korat.ac.th/nvc/index.php?viewpage=1000
http://www.nvc-korat.ac.th/nvc/index.php?viewpage=1000
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 สถานศึกษาจัดทําโครงการตรวจสุขภาพประจําปี  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  โครงการสถานศึกษา
ปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้เรียน กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในและ
ภายนอก กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสูความเป็นเลิศกีฬาตะกร้อ  ฟุตซอล  บาสเกตบอล 
มวยไทยและมวยสากล ฯลฯ สถานศึกษาได้ดําเนินการเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีน้ําหนัก สวนสูง และพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายให้เจริญเติบโตตามเกณฑ์ 
 ในการนี้  พบว่ายังมีจุดที่ควรพัฒนา  ดังนี้ 
  1. สร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นความสําคญัของการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
  2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
  3. สร้างความตระหนักและส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู 
  4. สร้างความตระหนักและส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแก้ปญัหา 
 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ :          ดีเลิศ          .
  
 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นและยุทธศาสตร์ของโรงเรียนที ่
สอดคลองกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของ
ชุมชน ทองถิ่นและสอดคลองกับวัตถุประสงค์ ตามแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
 มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปี สอดคลองกับการพัฒนาทุกกลุ่มเป้าหมาย  
สอดคลองกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยมีผู้เรียน ครู บุคลากร 
ทางการศึกษาที่เก่ียวข้อง ผู้มีส่วนได้สวนเสีย รับทราบในการพัฒนาและมีส่วนรับผิดชอบ 
 มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและทักษะการจัดการเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี 21  โรงเรียนมีการจัดระบบการเรียนรูและการพัฒนาสําหรับบุคลากรและผู้บริหารโรงเรียน  
โดยวิเคราะห์ความต้องการและความจําเป็น จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครูและ
โครงการส่งเสริมศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานแกบุคลากรให้สามารถ
ทํางานอย่างเป็นระบบ 
 มีกระบวนการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ทันสมัย ปลอดภัย ผ่านการเก็บรวบรวมตรวจสอบ
ให้มีความถูกต้อง แม่นยํา เชื่อถือไดจากคณะปฏิบัติงาน และพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาทั้งในภาวะปกติและภาวะ
ฉุกเฉิน มีระบบเครือข่าย Internet เชื่อมต่อกับภายนอกองคก์ร เพ่ือติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล และระบบ 
LAN / Internet เพ่ือเข้าถึงแหล่งข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียนเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ 
การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สื่อสารผ่านทางการประชุม อบรมสัมมนา ประกาศ คําสั่ง ระเบียบและ 
ข้อปฏิบัติ หนังสือแจ้งเวียนต่างๆ ทาง Website ชองทางสื่อสังคมออนไลน์ (social media) ให้ครูและบุคลากร 
ไดรับรูการดําเนินงาน การตัดสินใจที่สําคัญของเป็นสําคัญอํานวยการและคณะเป็นสําคัญบริหาร ติดตาม 
ความเคลื่อนไหวของโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในโรงเรียนอย่างสม่ําเสมอ และสร้าง 
ความผกูพันกับทุกคนในโรงเรียน 
 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทีเ่อ้ือต่อการเรียนรู้ อาคารสถานที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา สะอาด 
ปลอดภัย และมีการใช้พ้ืนที่ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เช่น สนามบาสเกตบอล สนามวอลเลย์บอล  
สนามฟุตบอล มีการปรับปรุงห้องน้ํานักเรียนให้สะอาดสวยงามและเพียงพอ มีโรงอาหารสะอาดถูกสุขลักษณะ  
มีการตรวจคุณภาพอาหารประจําปี 
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 จากผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นข้างต้น  เนื่องด้วยโรงเรียนโนนเพก็วิทยาคม ไดดําเนินการรวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูลจากสารสนเทศที่เก่ียวข้องร่วมกันทบทวนผลการดําเนินงานทีผ่่านมา โดยพิจารณาจากรายงานผลการ
ดําเนินงานของกลุ่มบริหารงาน กลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู โดยใชห้ลักการวิเคราะห์ SWOT วิเคราะห์
มาตรฐานโรงเรียน มาตรฐานสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สภาพแวดล้อมภายใน 
ด้านการบริการและผลผลิต โครงสร้างองคก์รและการจัดการ โครงสร้างภายใน วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
ด้านสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค กําหนดความท้าทาย  
ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ์ ทิศทางในการดําเนินงาน และกรอบเวลา เพ่ือใช้ประกอบในการทบทวนวิสัยทัศน์  
พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ แล้วจัดทําแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาการศึกษา โดยกําหนดกรอบกลยุทธ์ของ
โรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) เป้าหมายและโครงการ นําร่างแผนกลยุทธ์ 
ทีผ่่านกระบวนการกลั่นกรองโดยตัวแทนครูและบุคลากร ผู้ปกครอง และชุมชน เสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม ผู้อํานวยการโรงเรียนประกาศใช้แผนพัฒนา
การศึกษา จากกระบวนการดังกล่าวทําให้ได้มาซึ่งแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม เพ่ือ
นําไปเปน็กรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ เพื่อยึดเป็นแนวทางไปสูการปฏิบัติงานประจํา
และงานกลยุทธ์ มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และสรุปผลและประเมินผล 
การดําเนินงาน นําไปวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงพัฒนา ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ที่ไดกําหนดไว  
ให้สอดคลองกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการ 
ของชุมชน ทองถิ่นและสอดคลองกับวัตถุประสงค์ ตามแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
  ในการนี้  พบว่ายังมีจุดที่ควรพัฒนา  ดังนี้ 
  1. กระตุ้นให้ครูและบุคลากรทุกคนเกิดความตระหนักในการร่วมกันพัฒนาสถานศึกษา สร้างความ
เข้มแข็ง ความสามัคคี และความรักศรัทธาในองค์กร การสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานอย่างจริงใจและ
ต่อเนื่อง 
  ๒. สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูและบุคลากร ได้นําวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศของตนเอง ของโรงเรียน 
มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร 
  ๓. สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เข้มแข็ง 
โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
  ๔. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องครบถ้วน ทันสมัย เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา จัดหาทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ซ่อมแซม
ห้องเรียน และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้น่าอยู่ 
  5. การประเมินและติดตามงานยังไม่เป็นระบบที่ชัดเจน ครับถ้วน ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน 
สะดวกต่อการนําไปใช้งาน 
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มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ :         ดีเลิศ          .
 
 โรงเรียนสามารถจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ 
ในการดําเนินชีวิต อยู่ใน  ระดับดีเลิศ 
 โรงเรียนสามารถจัดการเรียนรู้ผ่านการใช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ 
การเรียนรู้อยู่ใน  ระดับดีเลิศ 
 โรงเรียนสามารถส่งเสริมให้ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก อยู่ใน  ระดับดีเลิศ 
 โรงเรียนสามารถตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนําผลมาพัฒนาผู้เรียนอยู่ใน ระดับดี 
 โรงเรียนสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้อยู่ใน ระดับดี 
 
  จากผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นข้างต้น   เนื่องด้วยโรงเรียนโนนเพก็วิทยาคมได้ดําเนินการ  ดังนี้ 
 1) โรงเรียนมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยครูผู้สอนจะกําหนดเป้าหมาย
คุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งในการกําหนด
เป้าหมายดังกล่าวนั้นจะให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมพิจารณา 
 2) โรงเรียนไดจ้ัดให้มีหลักสูตรหลากหลายตามความต้องการของผู้เรียนและชุมชน ส่งเสริมให้ครูจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยให้ครูผู้สอนจัดทํา Id-Plan ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน
ให้เกิดคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนตามวงจร PDCA ซึ่งส่งผลให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ โดยครูศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
เพ่ือนําข้อมูลไปใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล ครูเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้มสี่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง กําหนดเนื้อหาสาระ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ 
ความถนัด ความสนใจของผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์สังเคราะห์ได้  
ยึดการปฏิบัติจริง ด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออก การนําเสนอผลงาน โครงงาน การแสดงความคิดเห็น คิดเป็น ทําเป็น รักการอ่าน
และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  
 3) โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สามารถประเมินความรู้ของผู้เรียนอย่าง 
เป็นระบบ โดยประเมินจากสภาพจริง โดยใช้เครื่องมือประเมินผลและวิธีวัดผลที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล แล้วให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน เพ่ือนําไปใช้ในการพัฒนาตนเอง ทั้งนี้ยังมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนโดยใช้กระบวนการ Coaching / PLC เพ่ือนําไปใช้ในการปรับปรุงและ 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
 4) โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนทุกคนได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้ ผู้เรียนไดเรียนรูโดยเชื่อมโยงการบูรณาการสาระการเรียนรูและทักษะด้านต่างๆ มีการแสดงออก 
นําเสนอผลงาน การแสดงความคิดเห็น คิดเป็น ทําเป็น ด้วยการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ 
ที่หลากหลายมีการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรูของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 
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 5) โรงเรียนได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนไดบูรณาการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชน  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนจัดทําเป็นโครงการสํารวจด้านต่างๆ ในแหล่งชุมชนที่นักเรียน 
พักอาศัยหรือชุมชนใกล้เคียง  
 6) โรงเรียนมีการจัดให้ผู้เรียนไปเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณตรงกับแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  
มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการทําสาธารณะประโยชน์ในชุมชน อีกทั้งมีการส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ 
นอกสถานที่ของกลุ่มสาระการเรียนรูและระดับชั้นต่างๆ รวมทั้งทางโรงเรียนได้ส่งเสริมและสนับสนุนเชิญชุมชน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน อาทิเช่น นิมนต์พระสงฆ์มาให้ความรู้ทางด้านคุณธรรมจริยธรรม อบรม
พัฒนาจิตใจ การทําบุญตักบาตรเนื่องในวันสําคัญทางศาสนา จากการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน ทองถิ่น  
มีส่วนร่วมเป็นแหล่งเรียนรู้ ทําให้ผู้เรียนไดรับประสบการณจริงและเกิดองค์ความรู้ความเข้าใจอย่างเป็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพ สามารถนําไปใช้พัฒนาตนเองจนไดรับรางวัลการแข่งขันประเภทต่างๆ 
 7) โรงเรียนมีการจัดทําโครงการนิเทศภายใน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการนิเทศ ตรวจแผน 
การจัดการเรียนรู เพ่ือให้สอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา ป 2558 - 2564 และสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 
 
  ในการนี้  พบว่ายังมีจุดที่ควรพัฒนา   ดังนี้ 
  1. ควรนําภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ครบทุกรายวิชา 
  2. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรูโดยใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
  4. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง และการทํางานเป็นทีม 
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๓. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น 
 ๓.๑  แผนพัฒนาล าดับที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล  เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  
  ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  1) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2) โครงการพัฒนาคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
  3) โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่านและการคิด 
  4) โครงการน้อมนําศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
  5) โครงการสวนพฤกษศาสตร์ 
  6) โครงการส่งเสริมศักยภาพตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และความเป็นเลิศทางวิชาการ 
  7) โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
  8) โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามศักยภาพ และบริบทของสถานศึกษา
  9) โครงการห้องเรียนภาษาต่างประเทศเพ่ือพัฒนาคุณทักษะการสื่อสาร 
  10) โครงการห้องเรียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
  11) โครงการห้องเรียนเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 
  12) โครงการห้องเรียนคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
  13) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ค่านิยมหลัก 12 ประการ
  14) โครงการพัฒนาระบบบริหารกิจการนักเรียน 
  15) โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ยั่งยืน 
  16) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 ๓.๒ แผนพัฒนาล าดับที่ ๒ พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  17)  โครงการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา 
  18) โครงการส่งเสริมศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 
  19) โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 
 ๓.๓  แผนพัฒนาล าดับที่ ๓ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
  เป็นส าคัญตามมาตรฐานสากล 
  20) โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
 ๓.4 แผนพัฒนาล าดับที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล 
  เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม 
  21) โครงการพัฒนาผู้นําการเปลี่ยนแปลงเพ่ือรองรับการกระจายอํานาจบริหารจัดการ 
   โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) 
  22)  โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  23) โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
  24) โครงการองค์กรคุณธรรม 
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 ๓.5 แผนพัฒนาล าดับที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  ที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  25)  โครงการโรงเรียนศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง 
  26) โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  27) โครงการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และภาคีเครือข่ายเพ่ือการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
   การศึกษา 
  28) โครงการสถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี 
  29) โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน 
 
ข้อเสนอแนะการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามนโยบาย/กลยุทธ์/จุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ (พอสังเขป) 
 1. ด้านนโยบายของรัฐบาลไมมีความแนน่อน ส่งผลให้การดําเนินงานของโรงเรียนต้องปรับเปลี่ยน
บ่อยครั้ง การทํางานไม่เป็นระบบ  และไม่ต่อเนื่อง 
 2. ด้านการพัฒนาอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นระบบที่ยังไมมีมาตรฐาน  หน่วยงานต้นสังกัด
ควรจัดกิจกรรมพัฒนาด้านเทคนิคการสอนของครูให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 ๓. ด้านสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูง ผู้ปกครอง 
มีเวลาในการดูแลบุตรหลานน้อยลง ส่งผลให้นักเรียนให้ความสําคัญกับสื่อเทคโนโลยีที่ไมเหมาะสม ส่งผลกระทบ
ต่อการเรียนและพฤติกรรม 
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ส่วนที่  ๓  
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

  ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/ก าหนดค่าเป้าหมาย/ 
  อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 
  ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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หนังสือให้ความเห็นชอบมาตรฐานการศึกษา และการก าหนดค่าเป้าหมาย 

ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม ครั้งที ่4 / 2562 
เมื่อวันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562  ได้ให้ความเห็นชอบมาตรฐานการศึกษา และการกําหนดค่าเป้าหมาย 
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ให้โรงเรียนนํามาตรฐาน
การศึกษา และการกําหนดค่าเป้าหมายไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม และเผยแพร่
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
 
 
 

(นายบุญเทียน  สีดาว) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม 
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ประกาศโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม 

เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) 
--------------------------------------------------------------------- 

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา                 
ขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาใน 
ทศวรรษทีส่องที่กําหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  
ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับ 
ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบต่อไป จําเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่  
11 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๔8 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ              
พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา 5 มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม  
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ในการประชุม ครั้งที่ 5/๒๕61 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงสําหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด  
และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในการพัฒนาสนับสนุน กํากับดูแล และติดตาม
ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา 
 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม จึงกําหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 3 มาตรฐาน โดยได้กําหนดให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ และสอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียน ชุมชนและท้องถิ่น  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม และจากการมีส่วนร่วม 
ของผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งวัตถุประสงค์ใน การจัดทํามาตรฐานการศึกษาในครั้งนี้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการดําเนินงาน 
การประกันคุณภาพภายใน การดําเนินการ ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเพ่ือรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก ตามเอกสารที่ แนบท้ายประกาศนี้ 
 
  ประกาศ ณ วันที่  1๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
  
 

                                         (นายฐาปนพงศ์  ริมหนองอ่าง) 
                                       ผู้อํานวยการโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖2 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม 

ฉบับลงวันที่ 1๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

มีจ านวน  ๓  มาตรฐาน  คือ 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน   
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 
  ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
   และแก้ปัญหา 
  ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา      
  ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน      
  ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด       
  ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
  ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน     
 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา       
 ๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  และทุกกลุ่มเป้าหมาย       
 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ     
 ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านระบบการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้    
 ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๓.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๓.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้    
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การก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม อ าเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 

 
มาตรฐาน ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ระดับดี 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับดี 
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและ 
          การคิดคํานวณ 

ร้อยละ 6๐ ขึ้นไป 

     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมี 
          วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น   
          และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 6๐ ขึ้นไป 

     ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 6๐ ขึ้นไป 

     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
          และการสื่อสาร 

ร้อยละ 65 ขึ้นไป 

     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 6๐ ขึ้นไป 

     ๖)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 65 ขึ้นไป 

๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับดีเยี่ยม 

     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ร้อยละ 65 ขึ้นไป 

     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 65 ขึ้นไป 

     ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง 
          และหลากหลาย 

ร้อยละ 65 ขึ้นไป 

     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ร้อยละ 65 ขึ้นไป 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดี 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษา 
       กําหนดชัดเจน 

ระดับดี 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับดี 
๒.๓  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
       ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับดี 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับดี 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ 
       การจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ 

ระดับดี 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร 
       จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ระดับดี 
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การก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม อ าเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 

(ต่อ) 
 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
       เป็นส าคัญ 

ระดับดี 

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง   
       และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

จํานวนครู ร้อยละ 6๐ ขึ้นไป 

๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ 
       ต่อการเรียนรู้ 

จํานวนครู ร้อยละ 6๐ ขึ้นไป 

๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก จํานวนครู ร้อยละ 65 ขึ้นไป 

๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ   
       และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน 

จํานวนครู ร้อยละ 6๐ ขึ้นไป 

๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
       เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

จํานวนครู ร้อยละ 6๐ ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Self-Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 
24 

วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์โรงเรยีนโนนเพ็กวิทยาคม 
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ภายในปี 2565  โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม  เป็นโรงเรียนคุณธรรม  

คุณภาพ  มาตรฐานสากล  บนพื้นฐานความพอเพียง” 
 

พันธกิจ (Mission) 
      1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล มีสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
ที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย และรับผิดชอบต่อสังคม 
   2. พัฒนาและส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
 3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ
ตามมาตรฐานสากล สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างยั่งยืน 
 4. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
 5. จัดกระบวนการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ  
เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
 6. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล 
 7. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 8. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสร้างภาคีเครือข่าย เพ่ือสนับสนุน 
การจัดการศึกษา 
 
เป้าประสงค์ (Goals) 
       1. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข มีความรู้ ความสามารถ
ตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม บนพ้ืนฐานความเป็นไทย  
น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดํารงชีวิต 
 2. ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถ 
จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล 
 3. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล ตอบสนอง
ความถนัดและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม 
 4. โรงเรียนพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและนักเรียน
ใช้ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 5. โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ  
ที่เอ้ือต่อการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน 
 6. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล 
 7. โรงเรียนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 8. ชุมชน ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
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จุดเน้นและแนวทางพัฒนาการศึกษา  
(Focus and guidelines for educational development) 
     1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
 2. นักเรียนทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้ใฝ่เรียนแสวงหาความรู้ 
ด้วยตนเอง 
 3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการคิด
วิเคราะห์ แก้ปัญหา) 
 4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลักคนไทย 12 
ประการ ยึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตย รักความเป็นไทย และดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 5. นักเรียนได้รับการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะ เพ่ือพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ 
 6. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนา และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสําคัญ 
จัดการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ 
 7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ การวิจัย  
การสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญกําลังใจในการทํางาน 
 8. การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
แหล่งการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 9. สร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
โรงเรียนและชุมชนกับทุกภาคส่วน 
 
กลยุทธ ์(Strategy) 
 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญตามมาตรฐานสากล 
      4. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม 
 5. พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ 
 
อัตลักษณ์ (Identity) :   “ยิ้มง่าย ไหว้เป็น เห็นทักทาย แต่งกายเรียบร้อย” 
 
เอกลักษณ์ (Uniqueness) : "รักษ์สิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม" 
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ปรัชญา (Philosophy) : “สุวิชาโน ภวํ โหติ” อ่านว่า สุวิชาโน พะวัง โหติ แปลว่า ผูรู้้ดีเป็นผู้เจริญ 
 ผู้รู้ดี ได้แก่ ผู้รู้วิชาในทางใดทางหนึ่ง คือถ้าเป็นผู้รู้ดีในทางโลกก็สามารถที่จะนําความรู้มาประกอบ 
การงานให้เจริญรุ่งเรืองได้ ถ้าเป็นผู้รู้ดีในทางธรรมซึ่งมุ่งท่ีจะ ละบาปบําเพ็ญบุญกุศล คือรู้จักการกระทําความดี 
รู้จักหลีกเลี่ยงความชั่วเพ่ือมุ่งปฏิบัติธรรมก็จะ สามารถบรรลุคุณธรรมขั้นสูงได้ 
  
สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 

 
สีประจ าโรงเรียน 
  น้ าเงิน     ชมพู 
 สีน้ าเงิน หมายถึง   สถาบันพระมหากษัตริย์ที่ปวงชนชาวไทยเทิดไว้สูงสุด เหนือสิ่งอ่ืนใด  
  และหมายถึงความเข้มแข็ง อดทน สุขุม คัมภีรภาพ ความเยือกเย็น 
 สีชมพู  หมายถึง ความอ่อนโยน  มีชีวิตชีวา ความสุภาพเรียบร้อยและความน่ารัก 
 
อักษรย่อโรงเรียน : “ น.พ.ค. ” 
 
ค่านิยมหลกั (Core Values) : “ NPK-SMILE ” 
       N = Network   เครือข่ายสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 P = Professional ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 K = Kindness มีความเมตตากับลูกศิษย์และเพ่ือนร่วมงาน 
       S = Sufficiency ยึดหลักพ้ืนฐานความพอเพียง 
       M =  Moral (德)    คุณธรรมในการทํางานและการอยู่ร่วมกัน 
       I   = Innovation      ใช้นวัตกรรมที่หลากหลาย 
 L  = Laws               ปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎหมาย 
 E  =  Efficiency    ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

วัฒนธรรมองคก์ร (Corporate culture) : “มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน สืบสานสามัคคี มีคุณธรรม” 
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ปณิธาน น.พ.ค. มุง่มั่นสูม่าตรฐานสากล ด้วยคุณภาพ 5Q (5Quality) โดยการพัฒนา  
 5Q (5Quotient) 
คุณภาพ 5Q (5Quality) หมายถึง 
       Q1 .. School Quality “คุณภาพสถานศึกษา” หมายถึง  กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหาร
ที่มีระบบ และมีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 Q2 .. Classroom Quality “คุณภาพห้องเรียน” หมายถึง  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 Q3 .. Directer Quality “คุณภาพผู้บริหาร” หมายถึง  ผู้บริหารมีสมรรถนะของผู้บริหารในศตวรรษ 
ที่ 21 ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 Q4 .. teacher Quality “คุณภาพคร”ู หมายถึง  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะของ
ครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21 ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
       Q5 .. Student Quality “คุณภาพผู้เรียน” หมายถึง  ผู้เรียนมีความสามารถ และทักษะตามหลักสูตร
สถานศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
โดยพัฒนา 5Q หมายถึง  
 IQ หรือ Intelligence Quotient หมายถึง ระดับสติปัญญาหรือระดับเชาวน์ปัญญาของคน 
 EQ หรือ Emotional Quotient หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ์ หรือ เชาวน์อารมณ์ 
 MQ หรือ Moral Quotient หมายถึง ความฉลาดทางจริยธรรม หรือ ระดับสติปัญญา ทางด้านศีลธรรม 
 AQ หรือ Adversity Quotient หมายถึง ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคและแก้ปัญหา 
 SQ หรือ Social Quotient หมายถึง ความฉลาดทางสังคม หรือ ทักษะทางสังคม การใช้ชีวิตอยู่ร่วม 
กับผู้อ่ืน 
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ค าสั่งโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม 

ที่  50 / 2563 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
-------------------------------------- 

 ตามท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และมาตรา 47 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด 
พร้อมทั้งจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการ
ตามแผนที่กําหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ
ดําเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจําทุกปี โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม  
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังนี้ 
 
1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
 ๑. นายฐาปนพงศ์  ริมหนองอ่าง ผู้อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวสินทวี  บุญสมศรี        ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 3. นายสมศักดิ์  บุญมา ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียน กรรมการ 
 4. นางวิรัลพัชร  เลิศจิราพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียน     กรรมการ 
 ๕. นางสาวนครินทร์  คําผง ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 
 ๖. นายเกื้อกูล  กาลพฤกษ์ หัวหน้างานประกันคุณภาพ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
 1) อํานวยความสะดวกในการนิเทศ กํากับ ติดตามผลการประเมินคุณภาพภายใน การจัดทํารายงานผล
การประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) และการจัดทําข้อมูล เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2562 (ช่วงเวลา 1 เม.ย. - 30 ก.ย.62) และ
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2563 (ช่วงเวลา 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63) 
 2) ให้คําปรึกษา ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการนิเทศ กํากับ ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตาม
ระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม 
 3) รับทราบและช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ร่วมกันในการดําเนินงานให้เกดิผลดีแก่ทางราชการ 
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2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 1. นายบุญเทียน  สีดาว ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
 2. นายมงคล  แซ่ซือ รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา รองประธานกรรมการ 
 3. พระครูสุขุมธรรมกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
 4. นายตั๋ง  สุดสงวน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
 5. นายทองไข พรหมประดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 6. นายวรัญญู  จันทร์ลออ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 7. นายกิมเม็ง กฤษฎาการภิญโญ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 8. นายฐาปนพงศ์ ริมหนองอ่าง ผู้อํานวยการโรงเรียน กรรมการ 
 9. นางสาวสินทวี  บุญสมศรี        ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียน กรรมการ 
 10. นายสมศักดิ์  บุญมา ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียน กรรมการ 
 11. นางวิรัลพัชร เลิศจิราพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียน กรรมการ 
 12. นายถิรวรรษวริทธิ์ ชิณวงษ์ คร ู กรรมการ 
 13. นางสาวนครินทร์  คําผง ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
  พิจารณาและประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษา  ตามเอกสารหลักฐาน 
เพ่ือประกอบการจัดทํารายงานประจําปีของสถานศึกษา  ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 มีนาคม 2563  
 
3. คณะกรรมการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   ผู้รับผิดชอบ 
   (1) นางสุภาพ  สุทธิสน ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
   (2) นางกมลพรรณ  คําขันธ์ ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
   (3) นางวรรณา  สาระ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
   (4) นางนิภา  จันทร์ละออ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
   (5) นายอลงกรณ์  อาษา ครู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   ผู้รับผิดชอบ 
   (1) ว่าที่ร้อยเอกไพรัตน์  ทองละมุล  ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
   (2) นางณีรวรรณ์  สีดาว พนักงานราชการ รองประธานกรรมการ 
   (3) นายจรัส  สุขตะ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
   (4) นางสาววารินทร์  อ่อมแก้ว ครูชํานาณการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
   (5) นายอารักษ์  ภูลสวัสดิ์ พนักงานราชการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ประกอบด้วย 
   (1) นายเกื้อกูล  กาลพฤกษ์  ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
   (2) นางสาวธุมา  บัวจันทร์ ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
   (3) นางสาวจารุวรรณ  บุญช่วย คร ู กรรมการ 
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   (4) นางศุภกร  วงศ์ใหญ่ คร ู กรรมการ 
   (5) นางสาวภรภัทร  มักสัน พนักงานราชการ กรรมการและเลขานุการ 
   (6) นางสาวสุนิสา  สีโสดา เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประกอบด้วย 
   (1) นางนิภา  จันทร์ละออ  ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
   (2) นางกมลพรรณ  คําขันธ์ ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
   (3) นางวรรณา  สาระ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
   (4) นางสุภาพ  สุทธิสน ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
   (5) นายอลงกรณ์  อาษา ครู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
  1. จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน และข้อมูลประกอบการพิจารณา เพ่ือประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  
  2. เก็บรวบรวมข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ประกอบการพิจารณาคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2562 ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 27 มีนาคม 2562 และให้ประธานกรรมการแต่ละมาตรฐาน 
เป็นผู้นําเสนอต่อคณะกรรมการในวันที่มีการประเมิน 
 
4. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและวัสดุ  ประกอบด้วย 
  (1) นางสาวจารุวรรณ  บุญช่วย คร ู ประธานกรรมการ 
  (2) นางศุภกร  วงศ์ใหญ่ คร ู กรรมการ 
  (3) นางสาวภรภัทร  มักสัน พนักงานราชการ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  
  เบิกจ่าย และจัดทําหลักฐานการจ่ายเงินทุกรายการ และจัดหาวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพ
ภายใน  ประจําปีการศึกษา 2562 
 

5. คณะกรรมการฝ่ายอาหาร 
  (1) นายสมศักดิ์  บุญมา ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ประธานกรรมการ 
  (2) นางสาวธุมา  บัวจันทร์ ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  (3) นายสมปอง  อินธิมาศ ช่างไม้ 3 กรรมการ 
  (4) นายประพัฒน์  หันแถลง ช่างสี 3  กรรมการ 
  (5) นางสาวสุนิสา  สีโสดา เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  
  จัดเตรียมอาหารว่าง เครื่องดื่ม และบริการอาหาร ในวันที่มีการประเมินคุณภาพภายใน 
 
6. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และบันทึกภาพ ประกอบด้วย 
 (1) นางสาวสินทวี  บุญสมศรี        ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ประธานกรรมการ 
 (2) ว่าที่ร้อยเอกไพรัตน์  ทองละมุล  ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 (3) นางณีรวรรณ์  สีดาว พนักงานราชการ กรรมการ 
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 (4) นายจรัส  สุขตะ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 (5) นางสาววารินทร์  อ่อมแก้ว ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 (6) นายอารักษ์  ภูลสวัสดิ์ พนักงานราชการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
  จัดสถานที่ เครื่องเสียง บันทึกภาพ  ในวันที่มกีารประเมินคุณภาพภายใน 
 
7.  คณะกรรมการรวบรวมผลการประเมิน และจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment  
 Report : SAR) ประกอบด้วย 
  (1) นางสาวนครินทร์  คําผง ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ประธานกรรมการ 
  (2) นายเกื้อกูล  กาลพฤกษ์  ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  (3) นางสาวจารุวรรณ  บุญช่วย คร ู รองประธานกรรมการ 
  (4) นางศุภกร  วงศ์ใหญ่ คร ู กรรมการ 
  (5) นางสาวภรภัทร  มักสัน พนักงานราชการ กรรมการและเลขานุการ 
  (6) นางสาวสุนิสา  สีโสดา เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  ทั้งนี้  ให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ  เอาใจใส่  เต็มความรู้  
ความสามารถ  เพ่ือให้เกิดผลดีต่อทางราชการและส่วนรวม 

            สั่ง  ณ  วันที่  4  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  
                          

 
                 (นายฐาปนพงศ์  ริมหนองอ่าง) 

                ผู้อํานวยการโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม 
 
 
 
 


