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การนําเสนอผลการประเมินตนเองตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  

 

 

โรงเรียนนบพิตําวิทยาจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปท่ี ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ จํานวน ๔๙๔  คน ครูผูสอน ๓๑ คน จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพของ
ตนเอง (SAR) ปการศึกษา ๒๕๖๒ เสนอตอหนวยงานตนสังกัด และหนวยงานอ่ืน ๆ ผลการประเมินตนเองใน
ภาพรวม อยูในระดับ ดีเลิศ มีผลการดําเนินงาน ดังตอไปนี้         
 โรงเรียนกําหนดมาตรฐานการศึกษาจํานวน 3 มาตรฐาน ประกอบดวย มาตรฐานท่ี 1 ดานคุณภาพ
ผูเรียน มาตรฐานท่ี ๒ ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานท่ี 3 ดานกระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ สําหรับมาตรฐานท่ี  ดานคุณภาพผูเรียน แบงออกเปน ๒ ดาน ไดแก ๑) ดาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ  ๒) ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
มุงเนนใหนักเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร การคิดคํานวณ รวมท้ังการมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุมสาระการเรียนรู มีความสามารถในการวิเคราะห คิดอยางมี
วิจารณญาณ มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมี
ความรู  ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติท่ีดีตองานอาชีพ  สําหรับดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนมุงเนนให
ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด และมีสุขภาวะทางรางกายและสังคม ความ
ภูมิใจในทองถ่ิน และความเปนไทยการยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย  
 ประเด็นภาพความสําเร็จดานคุณภาพผูเรียนสถานศึกษามีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ไดกําหนดเปนเปาหมายทางการเรียนโดยใชขอมูลฐาน ๓ ปยอนหลังเปนเปาหมายคุณภาพนักเรียนใหพัฒนา
สูงข้ึน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติ เนนทักษะในการอาน การเขียน และการคิดคํานวณ 
สงเสริมผูเรียนใหพัฒนาเต็มศักยภาพ  จัดแหลงเรียนรูภายในใหเหมาะสม มีสื่อดานเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  จัด
กิจกรรมใหผูเรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีความกลาแสดงออก และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมี
ความสุข เนนทักษะการทํางานรวมกัน ทําใหนักเรียนมีทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คํานวณเปนไปตามเกณฑท่ีโรงเรียนกําหนดในแตระดับชั้น จากการประเมินนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๖ 
ผลการอานออกเขียนไดอยูในระดับ ดี ข้ึนไป นักเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนก แยกแยะ ใครครวญ
ไตรตรอง พิจารณาอยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแกปญหาอยางมีเหตุผล มีความสามารถในการรวบรวมความรูไดท้ังดวยตนเองและการทํางานเปนทีม 
เชื่อมโยงองคความรู และประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ จากการเรียนรูโดย โครงการ/
กิจกรรมรักการอาน  นักเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ิน เห็นคุณคาของความเปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมท้ังภูมิปญญาไทยเขารวมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง

สวนที่  ๑ บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
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ประสงคตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด รอยละ ๑๐๐ มีผลการอานคิด วิเคราะหและเขียนผานเกณฑท่ี
สถานศึกษากําหนด กําหนดมาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนตามท่ีวา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนา
คนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมใน
การดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข   
 ดานกระบวนการบริหารและการจัดการเพ่ือใหบรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา ในโรงเรียนนบพิตําวิทยา  การดําเนินการวิเคราะหสภาพปญหา   ผลการจัดการศึกษาท่ีผาน
มา  โดยใชขอมูลฐานในการกําหนดเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจอยางชัดเจน  ในดําเนินการพัฒนาวิชาการ
ท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุมเปาหมาย  เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดทํา
แผนพัฒนา คุณภาพจัดการศึกษา ดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ  ทางดานวิชาชีพ  
ตามความตองการของครูและสถานศึกษา   จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการ
เรียนรูอยางมีคุณภาพ   และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู
ท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนนบพิตําวิทยา  โดยประเมินภาพความสําเร็จดังนี้ โรงเรียนมีเปาหมาย
วิสัยทัศนและพันธกิจท่ีโรงเรียนกําหนดชัดเจน   สอดคลองกับบริบทของโรงเรียน  สอดคลองกับบริบทของ
โรงเรียน  ความตองการของชุมชน  ทองถ่ิน  วัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติ  นโยบายของรัฐบาล
และของตนสังกัด  รวมท้ังทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอยางเปนระบบ  
วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยนําแผนไปปฏิบัติ   ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และ
ปรับปรุง  พัฒนางานอยางตอเนื่อง  มีการบริหารอัตรากําลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  นําขอมูลมาใชในการพัฒนาบุคลากร  และผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนใน
การวางแผน  ปรับปรุง  พัฒนาและรวมกันรับผิดชอบตอการจัดการศึกษามีการบริหารจัดการเก่ียวกับงาน
วิชาการ  พัฒนาหลักสูตร  กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน  เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและ
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย  รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุมท่ีเรียนแบบควบรวมและกลุมเรียนรวม
ดวย มีการสงเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความตองการและจัดใหมีชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ  มาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียนจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ  ภายในและ
ภายนอกหองเรียน และสภาพแวดลอมทางสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูของผูเรียนอยางมีคุณภาพ  มี
ความปลอดภัยจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสม
กับสภาพของโรงเรียน  จัดหา พัฒนาและบริการดานเทคโนโลยี  สารสนเทศ  จัดใหมีหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรเพ่ือใชในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูอยางเหมาะสม  
       ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 
อยางหลากหลาย มุงสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติ (Active learning)  ใหผูเรียนผาน
กระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือนําไปสูการเรียนรูท่ีลึกซ้ึงและคงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา  ใหนักเรียนมีสวนรวม ครูรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล ดําเนินการตรวจสอบและประเมินผูเรียน
อยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน รวมท้ังรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู และนําผลท่ีไดมาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู ครูมีแผนการจัดการเรียนรูท่ีสามารถนําไปใชจัดกิจกรรมไดจริง ครูใชสื่อ และแหลงเรียนรู มี
การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือใหเด็กรักการเรียนรูและเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข ครูรวม
แลกเปลี่ยนเรียนรูและนําขอมูลมารวมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรูและสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม 
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แผนการจัดการเรียนรู อีกท้ังปรับโครงสรางรายวิชา หนวยการเรียนรูลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู สัดสวนคะแนน
แตละหนวย กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีสอดคลองกับหนวยการเรียนรู สนับสนุนใหครูจัดการเรียน
การสอนท่ีสรางโอกาสใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวม ไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวยตนเอง จัดการ
เรียนการสอนท่ีเนนทักษะการคิด เชน จัดการเรียนรูดวยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหนาท่ีใหนักเรียนจัดปาย
นิเทศ และบรรยากาศตามสถานท่ีตาง ๆท้ังภายในหองเรียนและนอกหองเรียน ครูใชสื่อการเรียนการสอน 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปญญาทองถ่ิน มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนท่ีใชครูทุก
คนทํางานวิจัยในชั้นเรียน ปการศึกษาละ  ๑ เรื่อง  โดยกําหนดประเด็นภาพความสําเร็จดานกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนี้  ครูจัดการเรียนรูใหนักเรียนผานกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง  ใหนักเรียนนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได  มีแผนการจัดการเรียนรู และจัดกิจกรรมสําหรับ
นักเรียนท่ีตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ ใหนักเรียนไดฝกทักษะ ไดแสดงความคิดเห็น ไดแสดงออก เปนผู
สามารถสรุปองคความรู นําเสนอผลงาน และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ครูใชสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหลงเรียนรู รวมท้ังนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดการเรียนรู นักเรียนไดแสวงหา
ความรูดวยตนเองจากสื่อท่ีหลากหลาย ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เนนการมีปฏิสัมพันธ ระหวาง
เด็ก  กับครู  ครูกับเด็ก เด็กกับเด็ก เด็กรักการเรียนรู และสามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุข ครูรวมกัน
ออกแบบการวัดผลประเมินผลเพ่ือตรวจสอบ และประเมินผูเรียนอยางมีข้ันตอน ใชเครื่องมือ วิธีการวัดและ
ประเมินผลท่ีเหมาะสม พรอมท้ังนําผลไปใชพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ครูผูสอนรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณ  (PLC)  เปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ  และนําไปปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรียนรู   
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ตอนที่ ๑  ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่  ๒ รายงานผลการประเมินตนเอง 

ผูบริหารโรงเรียนนบพิตําวิทยา คือ นายประพฤติ วงศชนะ 

เบอรโทรศัพท ๐๘๙- ๙๗๑๘๗๙๑ 

ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 

• ผูบริหาร        จํานวน ๑  คน 

• ครูประจําการ    จํานวน ๒๙ คน 

• ครูอัตราจาง      จํานวน ๒ คน 

• ลูกจางประจํา    จํานวน ๑ คน 

• เจาหนาท่ีธุรการ จํานวน ๑ คน 

• ลูกจางชั่วคราว  จํานวน ๑ คน 

ขอมูลนักเรียน 

(ขอมูล ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ จาก ระบบ

จัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคล : DMC) 

• มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน  ๓๔๐  คน 

• มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน ๑๕๔ คน 
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ตอนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา 
 

 

มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพผูเรียน 

๑. ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 

๒. วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 
    ๒.๑ วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา 

โรงเรียนนบพิตําวิทยาสงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการ
ดําเนินงาน/กิจกรรมอยางหลากหลาย ไดแก งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) เพ่ือใหครูใชเปนกรอบในการ
จัดการเรียนการสอน การพัฒนาผูเรียน สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมายท่ีวา “การจัดการ
ศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม 
จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผู อ่ืนไดอยางมีความสุข ซ่ึงสอดรับกับ
จุดมุงหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ท่ีไดมุงพัฒนาใหผูเรียนเปนคนดี 
มีปญญา มีความสุข ดังนั้นโรงเรียนนบพิตําวิทยาจึงกําหนดมาตรฐานการศึกษาดานคุณภาพผูเรียนจํานวน ๒ 
ดาน ไดแก ๑) ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ  ๒) ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน   

ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุงเนนใหนักเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน ภาษาไทย การ
สนทนา นําเสนอผลงาน ผานกิจกรรมรักการอาน กิจกรรมวันสุนทรภู คายรักการอาน การใชภาษาอังกฤษ
แนะนําตนเอง สถานศึกษาและสนทนาอยางงาย ผานกิจกรรมวันคริสตมาส การเรียนการสอนกลุมสาระ
ภาษาอังกฤษ มีความสามารถในการคิดคํานวณเพ่ือนําไปใชในชีวิตประจําวัน เชน การการซ้ือขาย จาก
กิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง  คารอยละจากการนําเสนอโครงงานของนักเรียน เปนตน การใชภาษาใน
การสื่อสารเปนมัคคุเทศก นําชมแหลงเรียนรูในทองถ่ินจากการจัดการเรียนการสอนในวิชามัคคุเทศน มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหาใน
ชีวิตประจําวัน มีผลงานหรือนวัตกรรมหรือผลงานประดิษฐ อธิบายหลักการข้ันตอนการทํางานและปญหา
อุปสรรคไดอยางดี สามารถสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต และใชสื่อ Social Network ในชีวิตประจําวันได
อยางดี รวมท้ังการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา แตละกลุมสาระการเรียนรู
ประกอบดวย กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ซ่ึงมีผลการเรียนในระดับ ๓ (ดี) ข้ึนไป คิดเปนรอยละ ๓๖.๐๖ 
จาก เกณฑมาตรฐานโรงเรียน รอยละ ๔๒.๐๐  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ซ่ึงมีผลการเรียนในระดับ ๓ 
(ดี) ข้ึนไป คิดเปนรอยละ ๒๕.๒๓ จาก เกณฑมาตรฐานโรงเรียน รอยละ ๒๘.๐๐ กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ซ่ึงมีผลการเรียนในระดับ ๓ (ดี) ข้ึนไป คิดเปนรอยละ ๓๙.๐๒ จาก เกณฑมาตรฐานโรงเรียน 
รอยละ ๔๐.๐๐ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซ่ึงมีผลการเรยีนในระดับ ๓ (ดี) ข้ึน
ไป คิดเปนรอยละ ๕๖.๙๖ จาก เกณฑมาตรฐานโรงเรียน รอยละ  ๖๓.00 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและ
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พลศึกษา ซ่ึงมีผลการเรียนในระดับ ๓ (ดี) ข้ึนไป คิดเปนรอยละ ๙๑.๖๖ จาก เกณฑมาตรฐานโรงเรียน รอย
ละ ๙๐.00 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ซ่ึงมีผลการเรียนในระดับ ๓ (ดี) ข้ึนไป คิดเปนรอยละ ๗๓.๗๐ จาก 
เกณฑมาตรฐานโรงเรียน รอยละ ๗๑.00 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ ซ่ึงมีผลการเรียนในระดับ ๓ (ดี)  
ข้ึนไป คิดเปนรอยละ ๖๕.๙๐ จาก เกณฑมาตรฐานโรงเรียน รอยละ ๖๖.00 และกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ ซ่ึงมีผลการเรียนในระดับ ๓ (ดี)  ข้ึนไป คิดเปนรอยละ ๒๒.๗๑  จาก เกณฑมาตรฐานโรงเรียน 
รอยละ ๒๒.00 และผลการเรียนรวมทุกกลุมสาระการเรียนรู ซ่ึงมีผลการเรียนในระดับ ๓ (ดี) ข้ึนไป คิดเปน
รอยละ  ๕๔.๖๗ จาก เกณฑมาตรฐานโรงเรียน รอยละ ๕๖.00 ผลการทดสอบระดับชาติ ม.3  ปการศึกษา 
๒๕๖๒ เพ่ิมข้ึน ในกลุมสาระภาษาตางประเทศ รอยละ ๒.๐๕ และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ เพ่ิมข้ึน ในกลุมสาระ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รอยละ ๓.๒๔ เพ่ิมข้ึนในกลุมสาระภาษาตางประเทศ รอยละ ๓.๑๕  ใน
ภาพรวมชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ เพ่ิมข้ึน ๐.๘๓  และผูเรียนรอยละ ๙๐ มีความรูและทักษะพ้ืนฐานอาชีพได
อยางนอยคนละ  1 อยาง ผานกิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมชุมนุม การจัดการเรียนการสอน
รายวิชาสาระเพ่ิมตามความถนัดของผูเรียน 

ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ผูเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะการเปน
ผูนํา มีจิตอาสา ผานกิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมหนาเสาธงตอนเชา ทุกคนมีความภูมิใจในทองถ่ินและ
ความเปนไทย โดยการรวมโครงการอนุรักษสิ่งแวดลอมของชุมชน การปลูกปา ปลูกหญาแผกจากโครงการ
ตางๆ ท่ีหนวยงานในชุมชนขอความรวมมือ มีสวนรวมในกิจกรรมประเพณีของทองถ่ิน เชน กิจกรรมวันสารท
เดือนสิบ กิจกรรมแหเทียนพรรษา เปนตน ผูเรียนรอยละ ๘๐ มีรางกายแข็งแรงไมยุงเก่ียวกับยาเสพติดและมี
สุขภาพจิตดี สามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข และมีน้ําหนัก สวนสูงตามเกณฑ 
 
   ๒. ๒ ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความสําเร็จดานคุณภาพผูเรียนท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง ไดแก  โครงการ/
กิจกรรมคายรักการอาน กิจกรรมบันทึกการอาน(ยอดนักอาน) กิจกรรมวันสุนทรภู กิจกรรมภาษาไทยวันละ
คํา กิจกรรม English Camp กิจกรรมวันคริสมาสต นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญ (Active Learning) กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน การเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา คาย
บูรณาการกลุมสาระการเรียนรูตางๆ การจัดการเรียนรูโดย DLIT/DLTV และยังมีกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ระเบียบวินัย เชน คายคุณธรรม จริยธรรม สําหรับนักเรียนเขาใหม การเขารวมอบรมมารยาทไทย
ของสภาวัฒนธรรมอําเภอนบพิตํา กิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชน เชน กิจกรรมแหเทียนพรรษา 
แหผาข้ึนธาตุ เปนตน การรวมกิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม คายลูกเสือพิทักษปา รวมกิจกรรมปลูกตนไม ปลูก
หญาแฝก การจัดการเรียนการสอนลูกเสือ การอยูคายพักแรมลูกเสือ คายลูกเสือยาเสพติด การปองกัน
อุบัติภัยจากหนวยงานภายนอกมาใหความรวมมือในการจัดความรู 
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๓. จุดเดน  จุดท่ีควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหสูงข้ึน 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 
สถานศึกษามีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและได กําหนดเปนเปาหมาย
ทางการเรียนโดยใชขอมูลฐาน ๓ ปยอนหลังเปน
เปาหมายคุณภาพนักเรียนใหพัฒนาสูงข้ึน จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติ เนน
ทักษะในการอาน การเขียน และการคิดคํานวณ 
สงเสริมผูเรียนใหพัฒนาเต็มศักยภาพ มีการจัด
แหลงเรียนรูภายในไดอยางเหมาะสม มีสื่อดาน
เทคโนโลยี ท่ีทันสมัย  ผู เรียนมี สุขภาพกาย 
สุขภาพจิต ดี กลาแสดงออก และสามารถอยู
รวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 
 

เนื่องจากบริบทของชุมชนบริเวณโรงเรยีนเปน
ชุมชนท่ีมีประชากรเขามาอาศัยทํามาหากิน
หลากหลายสถานท่ี สวนใหญไมใชคนในพ้ืนท่ี หรือไป
ทํางานตางสถานท่ีเยอะ ตองท้ิงบุตรหลานไวกับปูยาตา
ยายหรือญาติ หรืออยูตามลําพัง หรือครอบครัวหยา
ราง แยกกันอยู ทําใหนักเรียนสวนใหญมีพ้ืนฐานของ
ครอบครัวตางกัน มีพฤติกรรมท่ีแตกตางกัน ขาดการ
อบรมเลี้ยงดูและการดูแลของผูปกครอง สงผลใหไม
สนใจในการศึกษาท่ีโรงเรียนเทาท่ีควร และบางสวนมี
เศรษฐกิจคอนขางดี ทําใหไมเห็นคุณคาของการศึกษา 

 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหสูงข้ึน 

 ๑) พัฒนาใหนักเรียนมีทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณเปนไปตามเกณฑ
ท่ีโรงเรียนกําหนดในแตระดับชั้น  

๒) พัฒนาใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนก แยกแยะ ใครครวญไตรตรอง พิจารณาอยาง
รอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหาอยางมี
เหตุผล   

๓) พัฒนาใหนักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดท้ังดวยตนเองและการทํางานเปนทีม 
เชื่อมโยงองคความรู และประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ 

๔) พัฒนาใหนักเรียน มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
ตนเอง และสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน อยางสรางสรรค และมีคุณธรรม  

๕) พัฒนาใหนักเรียน มีความกาวหนาในการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในดาน
ความรู ความเขาใจ ทักษะ  กระบวนการตาง ๆ รวมท้ัง 

๖) พัฒนาใหนักเรียนมีความกาวหนาในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู ทักษะพ้ืนฐานในการ
จัดการเจตคติท่ีดีพรอมท่ีจะศึกษาตอในระดับชั้นท่ีสูงข้ึน มีพฤติกรรมเปนผูท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพใน
กฎกติกา  

๗) พัฒนาใหนักเรียนมีคานิยมและจิตสํานึกตามท่ีสถานศึกษามีความภูมิใจในทองถ่ิน เห็นคุณคาของ
ความเปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีไทยรวมท้ังภูมิปญญาไทย     

๘) พัฒนาใหนักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ และสังคม แสดงออกอยาง
เห ม า ะ ส ม ใน แ ต ล ะ ช ว ง ว ัย  
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มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑. ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 

๒. วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 
    ๒.๑ วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา 
 เพ่ือใหบรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในโรงเรียนนบพิตํา
วิทยา  กําหนดใหมีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีโรงเรียนนบพิตําวิทยากําหนดชัดเจน สอดคลองกับบริบท
ของโรงเรียนนบพิตําวิทยา ความตองการชุมชน นโยบายของรัฐบาล แผนการศึกษาแหงชาติ เปนไปไดในการ
ปฏิบัติ ทันตอการเปลี่ยนแปลง ระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนนบพิตําวิทยาท่ีชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ สงผลตอคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนบพิตําวิทยา โดยความรวมมือของ
ผูเก่ียวของทุกฝาย  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน ตามหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนนบพิตําวิทยา และทุกกลุมเปาหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
คนใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความตองการของครู และโรงเรียนนบพิตําวิทยา และจัดใหมี
ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการ
จัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนนบพิตําวิทยา โรงเรียนใช PDCA ในการบริหารจัด
การศึกษา โรงเรียนมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุกป โดยความรวมมือของโรงเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง โรงเรียนสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการอบรม
ตามความตองการสอดคลองกับการปฏิบัติอยางนอย 20 ชั่วโมง/ปการศึกษา โรงเรียนมีสภาพแวดลอมท่ีรม
รื่น มีท่ีพักผอนท่ีเพียงพอสําหรบันักเรียน โรงเรียนมีหองสมุด หองปฏิบัติการ  
   
    ๒.๒  ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความสําเร็จดานกระบวนการบริหารและการจัดการ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
ไดแก การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะกลาง ๔ ป จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป การประชุม
ประจําเดือนเพ่ือสรุปงานแตละกลุมบริหารงาน และวางแผนในการทํางานตอไป สงเสริมใหครูพัฒนาตัวเอง
ในการฝกอบรมพัฒนาตนเองภาคเรียนละ ๒๐ ชั่วโมง รวมถึงการจัดโครงการศึกษาดูงานปละ ๑ ครั้ง จัดใหมี
ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ของกลุมสาระการเรียนรูและกลุมงาน จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางเพียงพอจัดสภาพแวดลอมโรงเรียนใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพและปลอดภัย ใชระบบ 
PDCA ในการบริหารจัดการ ท้ังการมีสวนรวมทุกภาคสวน จัดทําและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโดยความ
รวมมือทุกฝายมีหองสมุด แหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอก หองปฏิบัติการและ จัดเวทีทางวิชาการให
นักเรียนทุกคนไดนําเสนอผลงานโดยจัดงานวันวิชาการโรงเรียนปละ ๑ ครั้ง เพ่ือใหไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกันท้ัง
ในโรงเรียนและชุมชน  
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๓. จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหสูงข้ึน 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 
           โรงเรียนมีเปาหมาย  วิสัยทัศน  พันธกิจ ท่ี
กําหนดไวชัดเจน  สอดคลองกับบริบทของโรงเรียน
ตามความตองการของชุมชน  วัตถุประสงคของ
แผนการจัดการศึกษาของชาติ  นโยบายของรัฐบาล
และตนสังกัด  ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม  
พัฒนางานวิชาการเนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน  
ตามหลักสูตรสถานศึกษา และสงเสริมสนับสนุน
พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญตรงตาม
ความตองการ  ใหเปนชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ  
มาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน 
 

โรงเรียนควรสรางความรวมมือกับชุมชน สังคม ให
มากข้ึน  

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหสูงข้ึน 

1) มีโครงการการบริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร  
2) กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน 
3) โครงการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวม 
4)  โครงการพัฒนาครูพัฒนาครูสูครูมืออาชีพ 
5)  โครงการจัดสภาพแวดลอมใหเปนแหลงเรียนรู  
6)  จัดหาสื่อเทคโนโลยีใหเพียงพอกับนักเรียน 
๗)  สรางความรวมมือกับชุมชน สังคมรอบดาน 
 

มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสาํคัญ 

๑. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

๒. วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 

๒.๑ วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา 
โรงเรียนนบพิตําวิทยาจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู 

ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนบพิตําวิทยา มีแผนการจัดการเรียนรูท่ีสามารถนําไปจัดกิจกรรมได
จริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตจริงได มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรูและมีการเผยแพร  ใชสื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู รวมท้ังภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเอ้ือตอการเรียนรู โดยสงเสริมใหผูเรียนได
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แสวงหาความรูดวยตนเอง ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ มีข้ันตอนโดยใชเครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายตามศักยภาพของผูเรียน ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน และนําผลมา
พัฒนาผูเรียน มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักท่ีจะเรียนรู และเรียนรูกันอยางมีความสุข  มีชุมชน
แหงการเรียนรูทางวิชาชีพระหวางครูเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู  ครูทุกคนจัดการเรียนรูท่ีให
นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห และคิดสรางสรรคโดยการปฏิบัติจริงผานการทําเปนโครงงาน/
กิจกรรม/การฝกปฏบิัติในสถานการณจริง และนักเรียนขยายความคิด นําไปใชในชีวิตจริงได ครูทุกคนในแต
ละกลุมสาระการเรียนรูใชเทคนิคการสอนอยางนอย 2 รูปแบบ ครูทุกคนมีขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล และ
นําไปวิเคราะหวางแผนพัฒนาการเรียนการสอน ครูและนักเรียนรวมกันกําหนดแนวทางการเรียนรูและการ
ปฏิบตัิตนในหองเรียน ครูทุกคนมีแผนการวัดและประเมินผลนักเรียนชัดเจนตลอดปการศึกษา (มีการกําหนด
สัดสวนคะแนน จํานวนชิ้นงาน และพฤติกรรมนักเรียน ชัดเจน) มีการวิเคราะหผลการเรียนรูของนักเรียน 
และนําผลมาพัฒนาใหนักเรียนบรรลุผลตามตัวชี้วัดของหลักสูตร  

  
2.2  ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความสําเร็จดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ที่สนับสนุนผล

การประเมินตนเอง ไดแกหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมชุมนุม ใหนักเรียนเลือก
ตามความถนัดและความสนใจผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การบันทึกการใชสื่อ เทคโนโลยีและ
แหลงเรียนรู เอกสารการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียนมีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยครูมีวิจัยชั้นเรียนและนําผลไปแกไขปญหาจริง ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
และใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรูโดยจัดกิจกรรมOpen house ให
นักเรียนนําเสนอผลงาน และครูจัดนิทรรศการแสดงผลงานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษาและชุมชน  
จัดระบบการนิเทศภายในโรงเรียนโดยผูอํานวยการโรงเรียนและหัวหนากลุมบริหารงาน หัวหนากลุมสาระการ
เรียนรู โดยจัดการนิเทศเปนกลุมสาระการเรียนรูและนิเทศรายบุคคล  

 

๓. จุดเดน  จุดท่ีควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหสูงข้ึน 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 
ครูมีความตั้งใจ มุงม่ันในการพัฒนาการ

สอน โดยจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรู ท่ีเนน
ทักษะกระบวนการคิด ไดปฏิบัติจริง มีการใหวิธีการ
และแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย ใหนักเรียนแสวงหา
ความรู จากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
นั ก เ รี ย น มี ส ว น ร ว ม ใ น ก า ร จั ด บ ร ร ย า ก า ศ 
สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  

ควรนําภูมิปญญาทองถ่ินใหเขามามีสวน
รวมในการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรู และการ
ใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียน
นําไปใชพัฒนาตนเอง และตอยอดท่ีบานได 
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แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหสูงข้ึน 
1) โครงการปรับปรุงหลกัสตูรสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
2) โครงการจัดการเรียนรูแบบโครงงานท่ีเนนชิ้นงานนวัตกรรม 
3) โครงการพัฒนาการใชสื่อ เทคโนโลยี สูหองเรียน  
4) โครงการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูและนําไปใชจริง 
5) กิจกรรมสําหรับนักเรียนท่ีตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ/นักเรียนเรียนรวมใหนักเรียนมี

ความรูสูงข้ึนตามระดับชั้น 
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ภาคผนวก 
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ประกาศโรงเรียนนบพิตําวิทยา 
เร่ือง  กําหนดเปาหมายความสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

...................................................... 
  โดยที่มีการประกาศใชกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สองที่กําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยใน
อนาคต ประกอบกับมีนโยบายใหปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุก
ระดับกอนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบตอไป และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ใหใชมาตรฐานการศึกษา 
ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ  เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑  จําเปนตองปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานใหสอดคลองกัน จึงใหยกเลิกประกาศโรงเรียนนบพิ
ตําวิทยา เร่ืองการใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๓ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) 
ไดกําหนดการจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลักสําคัญขอหนึ่ง คือ มีการกําหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา ๔๘ ใหหนวยงานตน
สังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปน
สวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอ 
หนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาและเพื่อรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พงศ. 
๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงศึกษาธกิาร วาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ ประกอบกับมติคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
โรงเรียนนบพิตําวิทยา ในการประชุมคร้ังที่ ๓  เมื่อวันที่  ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนนบพิตําวิทยา จึง
ประกาศกําหนดเปาหมายความสําเร็จตมมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อใชเปนหลักในการ
เทียบเคียง สําหรับการสงเสริมและกํากับดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบ การประเมินผล และ
การประกันคุณภาพทางการศึกษาใหบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด ตามเอกสารที่แนบทายประกาศฉบับ
นี้ 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
      (นายประพฤติ  วงศชนะ) 
              ผูอํานวยการโรงเรียนนบพิตาํวิทยา 
 
      (นายสมเจตน  ก๋ังเซง) 
    ประธานคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนนบพิตาํวิทยา 
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เปาหมายความสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน แนบทายประกาศโรงเรียนนบพิตําวิทยา 

เร่ือง กําหนดเปาหมายความสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ฉบับลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

--------------------------------------------------------- 
 โรงเรียนนบพิตําวิทยา ไดกําหนดเปาหมายความสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๖๑ อยูในระดับ ดีเลิศ ประกอบดวย ๓  มาตรฐาน  ไดแก 

มาตรฐาน เปาหมาย 

มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพผูเรียน ดเีลิศ 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดีเลิศ 

 

โดยแตละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผูเรียน (ระดับ ดีเลิศ) 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
       ๑. มีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสารและการคิดคํานวณ  

๑.๑ ผูเรียนรอยละ ๙๐ มีความสามารถในการอาน เขียนภาษาไทยอยูในระดับ ดี ตามเกณฑ

สถานศึกษา 

๑.๒ ผูเรียนรอยละ ๖๐ มีความสามารถในการสนทนา นําเสนองาน ผลงาน ไดระดับ ดี 

๑.๓ ผูเรียนรอยละ ๗๐ มีความสามารถใชภาษาอังกฤษแนะนําตนเอง สถานศึกษา และสนทนา

อยางงายได 

๑.๔ ผูเรียนรอยละ ๗๐ มีความสามารถคิดคํานวณ เพ่ือนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

๑.๕ ผูเรียนรอยละ ๘๐ ท่ีเรียนรายวิชามัคคุเทศก สามารถใชภาษา ในการเปนมัคคุเทศก นําชม

แหลงเรียนรูในทองถ่ินได 

      ๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

และแกปญหา 

 ๒.๑ ผูเรียนรอยละ ๘๐ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
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      ๓. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม  

๓.๑ ผูเรียนรอยละ ๘๐ มีผลงานจากการทําโครงงาน/ผลงานประดิษฐใหม และสามารถอธิบาย

หลักการ แนวคิด ข้ันตอนการทํางาน และปญหาอุปสรรคของการทํางานได 

 

 

      ๔. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

๔.๑ ผูเรียนรอยละ ๘๐ สามารถสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ตและนําความรูไปสรางสรรคผลงานได 

๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๑) ผูเรียนรอยละ ๔๒ ไดระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย เกรดระดับ 

๓ ข้ึนไป 

๒) ผูเรียนรอยละ ๒๘ ไดระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เกรด

ระดับ ๓ ข้ึนไป 

๓) ผูเรียนรอยละ ๔๐ ไดระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เกรด

ระดับ ๓ ข้ึนไป 

๔) ผูเรียนรอยละ ๖๓ ไดระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม  เกรดระดับ ๓ ข้ึนไป 

๕) ผูเรียนรอยละ ๗๑ ไดระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ เกรดระดับ ๓   

ข้ึนไป 

๖) ผูเรียนรอยละ ๙๐ ไดระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

เกรดระดับ ๓ ข้ึนไป 

๗) ผูเรียนรอยละ ๖๖ ไดระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี เกรดระดับ ๓ ข้ึนไป 

๘) ผูเรียนรอยละ ๒๒ ไดระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

เกรดระดับ ๓ ข้ึนไป 

๙) ผูเรียนรอยละ ๕๖ ไดระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตรสถานศึกษา เกรดระดับ ๓   

ข้ึนไป 
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๕.๒ ผลการทดสอบระดับชาติ ม.๓  

๑) กลุมสาระภาษาไทย เพ่ิมข้ึน รอยละ ๓  

๒) กลุมสาระคณิตศาสตร เพ่ิมข้ึน รอยละ ๓ 

๓) กลุมสาระวิทยาศาสตร เพ่ิมข้ึน รอยละ ๓  

๔) กลุมสาระภาษาตางประเทศ เพ่ิมข้ึน รอยละ ๓ 

๕.๓ ผลการทดสอบระดับชาติ ม. ๖   

๑) กลุมสาระภาษาไทย เพ่ิมข้ึน รอยละ ๓  

๒) กลุมสาระคณิตศาสตร เพ่ิมข้ึน รอยละ ๓ 

๓) กลุมสาระวิทยาศาสตร เพ่ิมข้ึน รอยละ ๓  

๔) กลุมสาระภาษาตางประเทศ เพ่ิมข้ึน รอยละ ๓ 

๕) กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ิมข้ึน รอยละ ๓ 

       ๖. มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

๖.๑ ผูเรียนรอยละ ๙๐ มีความรูและทักษะพ้ืนฐานอาชีพอยางนอย ๑ อยาง  

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

๑. มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

๑.๑ ผูเรียนรอยละ ๘๐ มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผูนํา และมีจิตอาสา 

๒. มีความภูมิใจในทองถิ่น และความเปนไทย 

๒.๑ ผูเรียนรอยละ ๙๐ รวมโครงการอนุรักษสิ่งแวดลอมของชุมชน 

๒.๒ ผูเรียนรอยละ ๙๐ มีความภูมิใจในทองถ่ิน เห็นคุณคาของความเปนไทย มีสวนรวมในการ

อนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาไทย 

     ๑) ผูเรียนรวมกิจกรรมบุญสารทเดือนสิบ 

     ๒) ผูเรียนรวมกิจกรรมแหเทียนพรรษา 

๓. ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย  

 ๓.๑ ผูเรียนรอยละ ๙๐ อยูรวมกันอยางมีความสุขบนความแตกตางทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ ภาษา 

ประเพณี และความคิดเห็นท่ีแตกตาง 

๔. มีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

๔.๑ ผูเรียนรอยละ ๗๐ มีรางกายแข็งแรง ไมเก่ียวของกับยาเสพติด และแกปญหาโดยไมใชความ

รุนแรง 
๔.๒ ผูเรียนรอยละ ๘๐ ทํากิจกรรมรวมกับชุมชนสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข ไมมีความ

ขัดแยง 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ (ระดับ ดีเลิศ) 

๒.๑ มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดท่ีชัดเจน   

๑) มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีโรงเรียนนบพิตําวิทยากําหนดชัดเจน สอดคลองกับบริบท

ของโรงเรียนนบพิตําวิทยา ความตองการชุมชน นโยบายของรัฐบาล แผนการศึกษาแหงชาติ เปนไปไดในการ

ปฏิบัติ ทันตอการเปลี่ยนแปลง 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

๑) ระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนนบพิตําวิทยาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ สงผลตอ

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนบพิตําวิทยา โดยความรวมมือของผูเก่ียวของทุกฝาย           

๒) โรงเรียนใช PDCA ในการบริหารจัดการศึกษา  

 

๒.๓  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุมเปาหมาย 

๑) ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน

นบพิตําวิทยา และทุกกลุมเปาหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง  

๒) โรงเรียนมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุกป โดยความรวมมือของโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง  

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

      ๑) โรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษารอยละ ๘๐ ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

ตรงตามความตองการของครู และโรงเรียนนบพิตําวิทยา และจัดใหมีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพเพ่ือ

พัฒนางาน (PLC)        

๒) โรงเรียนสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษารอยละ ๘๐ ไดรับการอบรม สัมมนา 

ศึกษาดูงาน ตามความตองการสอดคลองกับการปฏิบัติไมต่ํากวา ๑๒ ชั่วโมง/ปการศึกษา  

       ๓) โรงเรียนกําหนดใหครูรอยละ ๙๐ มีแผนพัฒนาตนเอง( ID PLAN) 

       ๔) โรงเรียนกําหนดใหครูรอยละ ๙๐ มีการรายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (PSAR) ทุก

ภาคเรียน 

๒.๕  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

๑) โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

และมีความปลอดภัย  

๒) โรงเรียนมีสภาพแวดลอมท่ีรมรื่น มีท่ีพักผอนท่ีเพียงพอสําหรับนักเรียน  
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๓) โรงเรียนมีหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีเพียงพอและปลอดภัย 

๔) โรงเรียนมีหองสมุด หองปฏิบัติการ และจัดเวทีทางวิชาการใหแกนักเรียนทุกคนได

แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน อยางนอย ๑ ครั้ง / ปการศึกษา 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู 

     ๑) โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการอยางเพียงพอ 

     ๒) โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพ

ของโรงเรียนนบพิตําวิทยา  

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (ระดับ ดีเลิศ) 

๓.๑  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตจริง

ได 

     ๑) ครูรอยละ ๘๐ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู 

ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนบพิตําวิทยา มีแผนการจัดการเรียนรูท่ีสามารถนําไปจัดกิจกรรมได

จริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตจริงได มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู          

    ๒) ครรูอยละ ๘๐ จัดการเรียนรูท่ีใหนักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห และคิดสรางสรรคโดย

การปฏิบัติจริงผานการทําเปนโครงงาน/กิจกรรม/การฝกปฏิบัติในสถานการณจริง และนักเรียนขยาย

ความคิด นําไปใชในชีวิตจริงได  

    ๓) ครูรอยละ ๘๐ ในแตละกลุมสาระการเรียนรูใชเทคนิคการสอนอยางนอย ๒ รูปแบบ  

 

๓.๒  ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

     ๑) ครูรอยละ ๘๐ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู รวมท้ังภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเอ้ือ

ตอการเรียนรู โดยสงเสริมใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง  

 

 

๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

       ๑) ครูรอยละ ๘๐ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักท่ีจะเรียนรู และเรียนรูกันอยาง

มีความสุข         

       ๒) ครรูอยละ ๘๐ รวมกับนักเรียนกําหนดแนวทางการเรียนรูและการปฏิบัติตนในหองเรียน  

 

๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 



19 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)ปการศึกษา ๒๕๖๒   

 

 

      ๑) ครูรอยละ ๘๐ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ มีข้ันตอนโดยใชเครื่องมือและ

วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายตามศักยภาพของผูเรียน ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน และนําผลมา

พัฒนาผูเรียน 

      ๒) ครูรอยละ ๘๐ มีขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล และนําไปวิเคราะหวางแผนพัฒนาการเรียน

การสอน  

      ๓) ครูรอยละ ๘๐ มีแผนการวัดและประเมินผลนักเรียนชัดเจนตลอดปการศึกษา (มีการกําหนด

สัดสวนคะแนน จํานวนชิ้นงาน และพฤติกรรมนักเรียน ชัดเจน) มีการวิเคราะหผลการเรียนรูของนักเรียน 

และนําผลมาพัฒนาใหนักเรียนบรรลุผลตามตัวชี้วัดของหลักสูตร  

๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

     ๑) ครูรอยละ ๘๐ มีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพระหวางครูเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู       
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ภาพกิจกรรม 
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ประชุมหัวหนากลุมบริหารงาน หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

 

ประชุมผูปกครองนักเรียน 

 

ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
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ประชุมกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

ประชุมเครือขายผูปกครอง 
 

ประชุมแมคา คนขับรถรับสง 
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นิเทศกลุมสาระการเรียนรู 

นิเทศการจัดการเรียนการสอนรายบุคคล 
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ภาพประกอบสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
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