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 คํานํา  

อาศัยอํานาจตามความในหมวด ๖ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และ

ท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ (ฉบับท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๕๓ และ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๖๒ และกฎกระทรวง

การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ท่ีกําหนดใหสถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพใหหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาใหคําปรึกษา 

ชวยเหลือและแนะนําสถานศึกษา เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาพัฒนาอยางตอเนื่อง ไดรายงานผล

การประเมินตนเองของสถานศึกษาใหหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาทราบและ 

ใชเปนขอมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก การติดตามตรวจสอบ พรอมขอเสนอแนะ 

ใหแกสถานศึกษาเพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป 
เอกสารรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ ของโรงเรียนนบพิตําวิทยาเลมนี้  

เปนเอกสารงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซ่ึงไดรวบรวม และสรุปผลการดําเนินการ

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษาของโรงเรียน ท่ีสะทอนใหเห็นภาพ

ความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนตามบริบทของโรงเรียน ซ่ึงมีองคประกอบ ๒ สวน ไดแก สวนท่ี ๑ บทสรุปสําหรับ

ผูบริหาร สวนท่ี ๒ รายงานผลการประเมินตนเอง และภาคผนวก โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอผลการ 

จัดการศึกษาในรอบปท่ีผานมา ซ่ึงใชเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

นบพิตําวิทยา และเปนการเตรียมความพรอมในการประเมินคุณภาพภายนอกตอไป 

 

         

             นายอรรถพร  อักษรนํา 

                                                      ผูอํานวยการโรงเรียนนบพิตําวิทยา 
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เรื่อง หนา 

 

คํานํา 

สารบัญ 

ก 

ข 

บทสรุปของผูบริหาร ๑ 

ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ๕ 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                                                    

    มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผูเรียน                                                                  ๖ 

    มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา ๑๑ 

    มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ๑๓ 

การประเมินประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ๑๕ 

ภาคผนวก ๑๗ 
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โรงเรียนนบพิตําวิทยา ไดเนินงานดานการสรางความเขมแข็งของระบบประกันคุณภาพภายใน

อยางตอเนื่องจนถึงปจจุบันโดยไดดําเนินงานตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑   

การประกันคุณภาพของโรงเรียนนบพิตําวิทยา กําหนด ๓ มาตรฐาน ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการซ่ึง

โรงเรียนไดมีการกําหนดเปาหมายของโรงเรียนทุกปการศึกษา มีการวางแผนจัดทําโครงการประจําป ตาม

แผนปฏิบัติการประจําป วางโครงการตามมาตรฐานและประเด็นสําคัญตามเปาหมายท่ีโรงเรียนวางไว แยก

ผูรับผิดชอบและดําเนินกิจกรรมตามกลุมบริหารงาน มีหัวหนาโครงการ และผูรับผิดชอบกิจกรรมท่ีสอดคลอง

และตอบรับมาตรฐานทุกประเด็นพิจารณา ซ่ึงปรากฏผล ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน 

๑. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยรวม :  อยูในระดับ ดีเลิศ  

ผลการดําเนินงาน การจัดการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยูในระดับ 

ดีเลิศ จากการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปการศึกษา ๒๕๖๔ ซ่ึงมาตรฐานสถานศึกษาสอดคลองตาม

มาตรฐานระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๖๑ ของกระทรวงศึกษาธิการท้ัง ๓ มาตรฐาน คือ 

 คุณภาพผูเรียน แบงออกเปน ๒ ดาน ไดแก ๑) ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ  ๒) ดาน

คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุงเนนใหนักเรียนมีความสามารถใน 

การอาน การเขียน การสื่อสาร การคิดคํานวณ รวมท้ังการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

ทุกกลุมสาระการเรียนรู มีความสามารถในการวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสราง

นวัตกรรม การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู  ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติท่ีดีตองานอาชีพ  

สําหรับดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนมุงเนนใหผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ี

สถานศึกษากําหนด และมีสุขภาวะทางรางกายและสังคม ความภูมิใจในทองถ่ิน และความเปนไทยการ

ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ประเด็นภาพความสําเร็จดานคุณภาพผูเรียน

สถานศึกษามีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและไดกําหนดเปนเปาหมายทางการเรียนโดยใชขอมูลฐาน 

๓ ปยอนหลังเปนเปาหมายคุณภาพนักเรียนใหพัฒนาสูงข้ึน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติ  

เนนทักษะในการอาน การเขียน และการคิดคํานวณ สงเสริมผูเรียนใหพัฒนาเต็มศักยภาพ  จัดแหลงเรียนรู

ภายในใหเหมาะสม มีสื่อดานเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  จัดกิจกรรมใหผูเรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีความ

กลาแสดงออก และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข เนนทักษะการทํางานรวมกัน ทําใหนักเรียนมี

ทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณเปนไปตามเกณฑท่ีโรงเรียนกําหนดในแต

ระดับชั้น จากการประเมินนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๖ ผลการอานออกเขียนไดอยูในระดับ ดี ข้ึนไป 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 



๒ 

 

นักเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนก แยกแยะ ใครครวญไตรตรอง พิจารณาอยางรอบคอบโดยใชเหตุผล

ประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหาอยางมีเหตุผล มีความสามารถใน

การรวบรวมความรูไดท้ังดวยตนเองและการทํางานเปนทีม เชื่อมโยงองคความรู และประสบการณมาใชใน

การสรางสรรคสิ่งใหม ๆ จากการเรียนรูโดย โครงการ/กิจกรรมรักการอาน  นักเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ิน 

เห็นคุณคาของความเปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีไทยรวมท้ังภูมิปญญาไทยเขารวม

กิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด รอยละ ๑๐๐  

มีผลการอานคิด วิเคราะหและเขียนผานเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด กําหนดมาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน

ตามหลักการท่ีวา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ 

สติปญญา ความรู และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี

ความสุข 

 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

 ดานกระบวนการบริหารและการจัดการเพ่ือใหบรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพ

ของสถานศึกษา ในโรงเรียนนบพิตําวิทยา ตลอดจนการดําเนินการวิเคราะหสภาพปญหาและผล 

การจัดการศึกษาท่ีผานมา โดยใชขอมูลฐานในการกําหนดเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจอยางชัดเจน   

ในดําเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุมเปาหมาย  

เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา ดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความ

เชี่ยวชาญ  ทางดานวิชาชีพ  ตามความตองการของครูและสถานศึกษา จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและ

สังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการ

บริหารจัดการและการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนนบพิตําวิทยา โดยประเมินภาพความสําเร็จ

ดังนี้ โรงเรียนมีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีโรงเรียนกําหนดชัดเจน   สอดคลองกับบริบทของโรงเรียน  

สอดคลองกับบริบทของโรงเรียน ความตองการของชุมชน ทองถ่ิน วัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติ  

นโยบายของรัฐบาลและของตนสังกัด  รวมท้ังทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมมีระบบการบริหารจัดการ

คุณภาพอยางเปนระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยนําแผนไปปฏิบัติ ติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผล และปรับปรุง  พัฒนางานอยางตอเนื่อง  มีการบริหารอัตรากําลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และ

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  นําขอมูลมาใชในการพัฒนาบุคลากร  และผูเก่ียวของทุก

ฝายมีสวนในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาและรวมกันรับผิดชอบตอการจัดการศึกษามีการบริหารจัดการ

เก่ียวกับงานวิชาการ  พัฒนาหลักสูตร  กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน  เชื่อมโยงวิถี

ชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย  รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุมท่ีเรียนแบบควบรวมและ

กลุมเรียนรวมดวย มีการสงเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความตองการและจัดใหมีชุมชนการ

เรียนรูทางวิชาชีพ  มาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียนจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ  ภายใน

และภายนอกหองเรียน และสภาพแวดลอมทางสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูของผูเรียนอยางมีคุณภาพ  มี

ความปลอดภัยจัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสม



๓ 

 

กับสภาพของโรงเรียน  จัดหา พัฒนาและบริการดานเทคโนโลยี  สารสนเทศ  จัดใหมีหองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอรเพ่ือใชในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูอยางเหมาะสม 

 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

 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  

มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือใหเด็กรักการเรียนรูและเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข ครูรวม

แลกเปลี่ยนเรียนรูและนําขอมูลมารวมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรูและสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม 

แผนการจัดการเรียนรู อีกท้ังปรับโครงสรางรายวิชา หนวยการเรียนรูลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู สัดสวนคะแนน

แตละหนวย กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีสอดคลองกับหนวยการเรียนรู สนับสนุนใหครูจัดการเรียน

การสอนท่ีสรางโอกาสใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวม ไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวยตนเอง จัดการ

เรียนการสอนท่ีเนนทักษะการคิด เชน จัดการเรียนรูดวยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหนาท่ีใหนักเรียนจัดปาย

นิเทศ และบรรยากาศตามสถานท่ีตาง ๆท้ังภายในหองเรียนและนอกหองเรียน ครูใชสื่อการเรียนการสอน 

นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปญญาทองถ่ิน มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนท่ีใช 

ครูทุกคนทํางานวิจัยในชั้นเรียน ปการศึกษาละ  ๑ เรื่อง  โดยกําหนดประเด็นภาพความสําเร็จดานกระบวน

การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนี้  ครูจัดการเรียนรูใหนักเรียนผานกระบวนการคิดและ

ปฏิบัติจริง  ใหนักเรียนนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได  มีแผนการจัดการเรียนรู และจัดกิจกรรม

สําหรับนักเรียนท่ีตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ ใหนักเรียนไดฝกทักษะ ไดแสดงความคิดเห็น  

ไดแสดงออก เปนผูสามารถสรุปองคความรู นําเสนอผลงาน และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ครูใชสื่อ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู รวมท้ังนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดการเรียนรู นักเรียนได

แสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อท่ีหลากหลาย ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เนนการมีปฏิสัมพันธ 

ระหวางเด็กกับครู  ครูกับเด็ก เด็กกับเด็ก เด็กรักการเรียนรู และสามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุข ครู

รวมกันออกแบบการวัดผลประเมินผลเพ่ือตรวจสอบ และประเมินผูเรียนอยางมีข้ันตอน ใชเครื่องมือ วิธีการ

วัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม พรอมท้ังนําผลไปใชพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ครูผูสอนรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและ

ประสบการณ  (PLC)  เปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ  และนําไปปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรียนรู 

๒. หลักฐานสนับสนุน 

๒.๑ แผนการจัดการเรียนรูของครู 

๒.๒ วิจัยในชั้นเรียนของครู 

๒.๓ รายงานผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลาการทางการศึกษา (PSAR) 



๔ 

 

๒.๔ สื่อ นวัตกรรมการสอน 

๒.๕ รายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

 ๓.  กลยุทธสถานศึกษา (Strategy) 

• กลยุทธท่ี ๑ พัฒนาคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสู
มาตรฐานสากล 

• กลยุทธท่ี ๒ สรางโอกาสใหผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ
ท่ัวถึงอยางเต็มศักยภาพ  

• กลยุทธท่ี ๓ ปลูกฝงมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคดวย “ศาสตร
พระราชา” 

• กลยุทธท่ี ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 

• กลยุทธท่ี ๕ พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 

      จุดเนนสถานศึกษา 

1. ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสูมาตรฐานสากลและมีความเปน
เลิศทางวิชาการ 

2. ผูเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบในระดับตางๆ ท่ีสูงข้ึน 
3. ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค ดวย“ศาสตรพระราชา” 
4. ครูเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีจิตวิญญาณความเปนครู มีความแมนยําทางวิชาการ 

และมีทักษะการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลายตอบสนองผูเรียนเปนรายบุคคล เปนผู
สรางสรรคนวตักรรม และมีทักษะในการใชเทคโนโลยี 

5. โรงเรียนมีระบบการบริการจัดการใหมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
      คานิยมองคกร (Core Value)  

  NPT SMART Model  

      คําขวัญ 

  รูหนาท่ี  มีวิชา  พัฒนาชุมชน 
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ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา โรงเรียนนบพิตําวิทยา 

รหัสโรงเรียน ๑๐๘๐๒๑๐๘๔๖ 

ตั้งอยูท่ี ๒๖๑ หมูท่ี ๑ ตําบลนบพิตํา 

อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศณีธรรมราช 

 

   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายอรรถพร  อักษรนํา ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนนบพิตําวิทยา   

เบอรโทรศัพท ๐๘๗ - ๒๘๑๙๙๒๓ 

ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 

• ผูบริหาร        จํานวน ๒  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 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จาก  

ระบบจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคล : DMC) 

• จํานวนนักเรียนรวม    ๕๔๒  คน 

• มัธยมศึกษาตอนตน    ๓๖๗  คน 

• มัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๗๕  คน 

นายราชัน สุทธิธรรม ตําแหนง รองผูอํานวยการโรงเรียนนบพิตําวิทยา  

เบอรโทรศัพท ๐๖๒ - ๕๐๙๒๐๑๘ 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๔  : ดีเลิศ  



๖ 

 

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

 

 

มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพผูเรียน 

๑. ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 

๒. กระบวนการพัฒนา 

 กระบวนการการประเมินตนเอง การดําเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา ในแตละประเด็น

พิจารณา ในมาตรฐานท่ี ๑  

 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

  ๑. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ ดําเนินการโดยผาน

โครงการพัฒนาทักษะการอาน การเขียน การสื่อสารภาษาไทย, โครงการพัฒนาทักษะการอาน การเขียน 

การสื่อสารภาษาอังกฤษ, โครงการพัฒนาความสามารถในการคิดคํานวณ, กิจกรรมการจัดการเรียนรูในกลุม

สาระการเรียนรูภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ และกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

รวบรวมขอมูลจากรายงานโครงการ, แผนจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ

คณิตศาสตร 

  ๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และแกปญหา ดําเนินการโดยผานโครงการพัฒนาการคิดพิชิตเปาหมาย, กิจกรรมการจัดการเรียนรู

ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวบรวมขอมูลจากรายงานโครงการ และแผนการจัดการ

เรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

  ๓. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ดําเนินการโดยผาน โครงการนักเรียน ๑ คน ๑

นวัตกรรม, การจัดการเรียนรูผานโครงงานของทุกกลุมสาระการเรียนรู รวบรวมขอมูลจากรายงานโครงการ, 

แผนจัดการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู 

  ๔. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดําเนินการโดยผาน 

โครงการพัฒนางานเทคโนโลยีและสารสนเทศสูการเรียนการสอน, การจัดการเรียนรูของทุกกลุมสาระการ

เรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู รวบรวมขอมูลจากรายงานโครงการ, แผนจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู 

  ๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

   ๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดําเนินการโดยผาน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน รวบรวมขอมูลจากรายงานโครงการ 



๗ 

 

   ๕.๒ ผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ ม.๓ ดําเนินการโดยผาน โครงการพัฒนาผล

การทดสอบระดับชาติ รวบรวมขอมูลจากรายงานโครงการและผลการสอบระดับชาติ 

   ๕.๓ ผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ ม.๖ ดําเนินการโดยผาน โครงการพัฒนาผล

การทดสอบระดับชาติ รวบรวมขอมูลจากรายงานโครงการและผลการสอบระดับชาติ 

  ๖. มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ ดําเนินการโดยผาน โครงการสานตอ

ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาอาชีพ รวบรวมขอมูลจากรายงานโครงการ 

 

 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

  ๑. มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด ดําเนินการโดยผาน โครงการ

คุณธรรมนําชีวิตเสริมสรางวินัยในตนเอง กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมนอกหลักสูตรตางๆ รวบรวมขอมูล

จากรายงานโครงการ 

  ๒. มีความภูมิใจในทองถ่ิน และความเปนไทย ดําเนินการโดยผาน โครงการอนุรักษ

วัฒนธรรมไทยใสใจสิ่งแวดลอม กิจกรรมรวมจากหนวยงานภายนอก เชน โครงการไทยรักษปา เปนตน 

รวบรวมขอมูลจากรายงานโครงการ 

  ๓. ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ดําเนินการโดยผาน โครงการ

อนุรักษวัฒนธรรมไทยใสใจสิ่งแวดลอม โครงการเสริมสรางสุขภาพ สุนทรียภาพ การทํากิจกรรมรวมกันใน

โรงเรียน กิจกรรมหนาเสาธง เปนตน รวบรวมขอมูลจากรายงานโครงการ 

  ๔. มีสุขภาพวะทางรางกาย และจิตสังคม  ดําเนินการโดยผาน โครงการเสริมสรางสุขภาพ 

สุนทรียภาพ กิจกรรมกีฬาตานยาเสพติด เปนตน รวบรวมขอมูลจากรายงานโครงการ 

ผลการดําเนินงาน ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ 

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 

มีความรู มีความสุข ดังนั้น โรงเรียนนบพิตําวิทยาจึงกําหนดมาตรฐานการศึกษาดานคุณภาพผูเรียนจํานวน ๒ 

ดาน ไดแก ๑) ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ  ๒) ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน   

ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มุงเนนใหนักเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน ภาษาไทย 

การสนทนา นําเสนอผลงาน ผานกิจกรรมรักการอาน กิจกรรมวันสุนทรภู คายรักการอาน การใช



๘ 

 

ภาษาอังกฤษแนะนําตนเอง สถานศึกษาและสนทนาอยางงาย ผานกิจกรรมวันคริสตมาส มีผลการประเมิน

รอยละ ๙๕ การเรียนการสอนกลุมสาระภาษาอังกฤษ มีความสามารถในการคิดคํานวณเพ่ือนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันกิจกรรมตางๆ จากโครงงานในการการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ซ่ึงมีผลการประเมินรอยละ ๙๕ การใชภาษาในการสื่อสารเปนมัคคุเทศก นําชมแหลงเรียนรูในทองถ่ินจาก

การจัดการเรียนการสอนในวิชามัคคุเทศก มีผลการประเมินรอยละ ๙๕  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห 

คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหาในชีวิตประจําวัน มีผลงานหรือ

นวัตกรรมหรือผลงานประดิษฐ อธิบายหลักการข้ันตอนการทํางานและปญหาอุปสรรคไดอยางดี สามารถ

สืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต และใชสื่อ Social Network ในชีวิตประจําวันไดอยางดี เนื่องจากอยูในชวง

สถานการณโรคระบาดโควิด ๑๙ จึงไมสามารถจัดกิจกรรมไดอยางเต็มท่ี และบางกิจกรรมตองงด หรือจัด

แบบออนไลน รวมท้ังการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา แตละกลุมสาระการเรียนรู

ประกอบดวย  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เกรดเฉลี่ยของแตละกลุมสาระการเรียนรู ปการศึกษา ๒๕๖๔ ตามท่ี

ทางโรงเรียนไดกําหนดระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุมสาระการเรียนรูไว ดังนี้ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

กําหนดคาเปาหมายไวรอยละ ๖๐  ข้ึนไป มีผลคะแนนเฉลี่ยรอยละ ๖๔.๑๘ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

กําหนดคาเปาหมายไวรอยละ ๕๐ ข้ึนไป มีผลคะแนนเฉลี่ยรอยละ ๕๘.๕๖ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี  กําหนดคาเปาหมายไวรอยละ ๖๐ ข้ึนไป มีผลคะแนนเฉลี่ยรอยละ ๖๖.๕๘ กลุมสาระการ

เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  กําหนดคาเปาหมายไวรอยละ ๖๐ ข้ึนไป มีผลคะแนนเฉลี่ยรอยละ 

๗๔.๖๙ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา กําหนดคาเปาหมายไวรอยละ ๗๐ ข้ึนไป มีผลคะแนน

เฉลี่ยรอยละ ๘๒.๑๓ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ กําหนดคาเปาหมายไวรอยละ ๗๐ ข้ึนไป มีผลคะแนนเฉลี่ย

รอยละ ๘๒.๓๘  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ กําหนดคาเปาหมายไวรอยละ ๗๐ ข้ึนไป มีผลคะแนน

เฉลี่ยรอยละ ๗๒.๓๐ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ กําหนดคาเปาหมายไวรอยละ ๕๐ ข้ึนไป มีผล

คะแนนเฉลี่ยรอยละ ๖๗.๓๗ รวมทุกกลุมสาระการเรียนรู กําหนดคาเปาหมายไวรอยละ ๖๐ ข้ึนไป มีผล

คะแนนเฉลี่ยรอยละ ๗๐.๘๖ สรุปไดวาทุกกลุมสาระการเรียนรูมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาเปาหมายท่ีกําหนด  

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ปการศึกษา 

๒๕๖๔  เฉลี่ยระดับโรงเรียน ๓๓.๕๙ ต่ํากวาปการศึกษา ๒๕๖๓ เปน ๒.๔๘ เม่ือแยกเปนรายกลุมสาระการ

เรียนรู พบวาท้ัง ๔ กลุมสาระการเรียนรู มีคาคะแนนเฉลี่ย ๓๓.๕๙ ต่ํากวาระดับชาติ ๑.๔๕ เม่ือเปรียบเทียบ

ผลตางกับปการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียนพบวา มีพัฒนาสูงข้ึนเพียง ๑ กลุมสาระการเรียนรูท่ีสูงกวา

ระดับประเทศ คือ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คะแนนเฉลี่ย ๕๔.๓๖ และระดับประเทศ ๕๑.๑๙ สูงกวา 

๓.๑๗ สวนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ป

การศึกษา ๒๕๖๔  ท้ัง ๕ กลุมสาระการเรียนรู พบวาในภาพรวมมีคาคะแนนเฉลี่ย ๒๙.๙๗ เปรียบเทียบ

ผลตางกับปการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียนพบวา มีกลุมสาระการเรียนรูท่ีพัฒนาข้ึน ๑ กลุมสาระการเรียนรู 

คือ ภาษาไทย คะแนนเฉลี่ย ๔๘.๙๗ พัฒนาข้ึน ๒.๖๕ และเปรียบเทียบกับระดับประเทศ สูงกวา

ระดับประเทศ ๒.๐๔ 



๙ 

 

  และผูเรียนรอยละ ๙๐ มีความรูและทักษะพ้ืนฐานอาชีพไดอยางนอยคนละ  ๑ อยาง ผานกิจกรรม

ชุมนุม, การจัดการเรียนการสอนรายวิชาสาระเพ่ิมตามความถนัดของผูเรียน เนื่องจากอยูในสถานการณการ

แพรระบาดของโรคโควิด ๑๙ ทําใหกิจกรรมบางกิจกรรมตองงด หรือทําไมไดเต็มท่ีหรือทําผานออนไลน 

 

ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ผูเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะการเปน

ผูนํา มีจิตอาสา ผานกิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมหนาเสาธงตอนเชา ทุกคนมีความภูมิใจในทองถ่ินและ

ความเปนไทย โดยการรวมโครงการอนุรักษสิ่งแวดลอมของชุมชน การปลูกปา จากโครงการตางๆ ท่ี

หนวยงานในชุมชนขอความรวมมือ เชน โครงการไทยรักษปา เปนตน มีสวนรวมในกิจกรรมประเพณีของ

ทองถ่ิน เชน กิจกรรมวันสารทเดือนสิบ กิจกรรมแหเทียนพรรษา เปนตน เนื่องจากอยูในสถานการณการแพร

ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ทําใหกิจกรรมบางกิจกรรมตองงด หรือทําไมไดเต็มท่ีหรือทําผานออนไลน ผูเรียน

รอยละ ๙๐ มีรางกายแข็งแรงไมยุงเก่ียวกับยาเสพติดและมีสุขภาพจิตดี สามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางมี

ความสุข และมีน้ําหนัก สวนสูงตามเกณฑ 

ประเด็นภาพความสําเร็จดานคุณภาพผูเรียนท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง ไดแก  โครงการ/

กิจกรรมคายรักการอาน กิจกรรมบันทึกการอาน(ยอดนักอาน) กิจกรรมวันสุนทรภู กิจกรรมภาษาไทย- 

วันละคํา กิจกรรม English Camp กิจกรรมวันคริสตมาส นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมในการจัดการเรียนการ

สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ (Active Learning) กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน การเรียนรูแบบสะเต็ม-

ศึกษา คายบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูตางๆ การจัดการเรียนรูโดย DLIT/DLTV และยังมีกิจกรรมสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย เชน คายคุณธรรม จริยธรรม สําหรับนักเรียนเขาใหม กิจกรรมประเพณี

และวัฒนธรรมในชุมชน เชน กิจกรรมแหเทียนพรรษา แหผาข้ึนธาตุ เปนตน การรวมกิจกรรมอนุรักษ

สิ่งแวดลอม ลูกเสือ/นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา รวมกิจกรรมปลูกตนไม การจัดการเรียนการสอนลูกเสือ การ

ปองกันอุบัติภัยจากหนวยงานภายนอกมาใหความรวมมือในการจัดความรู เนื่องจากอยูในสถานการณการ

แพรระบาดของโรคโควิด ๑๙ ทําใหกิจกรรมบางกิจกรรมตองงด หรือทําไมไดเต็มท่ีหรือทําผานออนไลน 

ประเด็นพิจารณาท่ีกลาวมาท้ังหมดประเมินผลจากรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมของ

ครูผูรับผิดชอบซ่ึงแสดงผลสอดคลองกับเปาหมายของโรงเรียนท่ีกําหนดไว 

๓. แผนพัฒนาคุณภาพ เพ่ือยกระดับใหสูงข้ึน 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

๑. สถานศึกษามีการวิ เคราะหผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและไดกําหนดเปนเปาหมายทางการ

เรียนโดยใชขอมูลฐาน ๓ ปยอนหลังเปนเปาหมาย

คุณภาพนักเรียนใหพัฒนาสูงข้ึน จัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนเนนการปฏิบัติ เนนทักษะในการอาน 

๑. การวิเคราะหและการสรางนวัตกรรม

นักเรียน 

๒. ขาดการดูแลเอาใจใสจากผูปกครอง 

เนื่องจากสวนใหญผูปกครองทํางานนอกบาน 

 



๑๐ 

 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

การเขียน และการคิดคํานวณ สงเสริมผูเรียนให

พัฒนาเต็มศักยภาพ มีการจัดแหลงเรียนรูภายในได

อยางเหมาะสม มีสื่อดานเทคโนโลยี ท่ี ทันสมัย  

ผูเรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิต ดี กลาแสดงออก 

และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 

๒. สิ่งแวดลอมและบรรยากาศของโรงเรียนนา

อยูนาเรียนสะอาด สดชื่น รมรื่น สวยงาม และ

บรรยากาศเก้ือตอการเรียนการสอน สอดคลอง

กับอัตลักษณและเอกลักษณของโรงเรียน 

 

แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหสูงข้ึน 

 ๑) พัฒนาใหนักเรียนมีทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณสูงกวาเกณฑท่ี

โรงเรียนกําหนดในแตระดับชั้น  

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

เหมาะสมในแตละชวงวัย 

๙) พัฒนาและสงเสริมหองเรียนโครงการสงเสริมและพัฒนาผูมีความสามารถดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยี (SMTP) 



๑๑ 

 

มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑. ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 

๒. กระบวนการพัฒนา 

 กระบวนการการประเมินตนเอง การดําเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา ในแตละประเด็น

พิจารณา ในมาตรฐานท่ี ๒  

 ๒.๑ มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดท่ีชัดเจน ดําเนินการโดยผานโครงการ

บริหารจัดการกระบวนการทํางานสูระบบคุณภาพ 

 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดําเนินการโดยผานโครงการบริหารจัดการ

กระบวนการทํางานสูระบบคุณภาพ 

 ๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุมเปาหมาย ดําเนินการโดยผานโครงการบริหารจัดการกระบวนการทํางานสูระบบคุณภาพ 

 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดําเนินการโดยผานโครงการเสริมสราง

บุคลากรในการพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางวิชาชีพ 

 ๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ดําเนินการ

โดยผานโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี 

 ๒.๖ จัดเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ดําเนินการโดย

ผานโครงการจัดระบบขอมูลและสารสนเทศ 

ผลการดําเนินงาน ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ 

 โรงเรียนนบพิตําวิทยา กําหนดใหมีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีโรงเรียนนบพิตําวิทยากําหนด

ชัดเจน สอดคลองกับบริบทของโรงเรียนนบพิตําวิทยา ความตองการชุมชน นโยบายของรัฐบาล แผนการ

ศึกษาแหงชาติ เปนไปไดในการปฏิบัติ ทันตอการเปลี่ยนแปลง ระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนนบพิ

ตําวิทยาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ สงผลตอคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนบพิตําวิทยา โดย

ความรวมมือของผูเก่ียวของทุกฝาย  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน ตามหลักสูตร

สถานศึกษาโรงเรียนนบพิตําวิทยา และทุกกลุมเปาหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง  พัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาทุกคนใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความตองการของครู และโรงเรียนนบพิตําวิทยา 

และจัดใหมีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือ

ตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ

บริหารจัดการและจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนนบพิตําวิทยา โรงเรียนใชนวัตกรรม NPT 

SMART Model ในการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุกป 



๑๒ 

 

โดยความรวมมือของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง โรงเรียนสนับสนุนใหครูและ

บุคลากรทางการศึกษาไดรับการอบรมตามความตองการสอดคลองกับการปฏิบัติอยางนอย ๒๐ ชั่วโมง/ป

การศึกษา โรงเรียนมีสภาพแวดลอมท่ี สะอาด สดชื่น รมรื่น สวยงาม และมีบรรยากาศเอ้ือตอการเรียนรู มีท่ี

พักผอนเพียงพอสําหรับนักเรียน โรงเรียนมีหองสมุด หองปฏิบัติการเพียงพอ  

ประเด็นภาพความสําเร็จดานกระบวนการบริหารและการจัดการ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ไดแก การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะกลาง ๔ ป (๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) จัดทําแผนปฏิบัติการ

ประจําป การประชุมประจําเดือนเพ่ือสรุปงานแตละกลุมบริหารงาน และวางแผนในการทํางานตอไป สงเสริม

ใหครูพัฒนาตัวเองในการฝกอบรมพัฒนาตนเองภาคเรียนละ ๒๐ ชั่วโมง รวมถึงการจัดโครงการศึกษาดูงานป

ละ ๑ ครั้ง จัดใหมีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ของกลุมสาระการเรียนรูและกลุมงาน จัดระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศอยางเพียงพอจัดสภาพแวดลอมโรงเรียนใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพและ

ปลอดภัย ใชระบบ PDCA ในการบริหารจัดการ ท้ังการมีสวนรวมทุกภาคสวน จัดทําและปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษาโดยความรวมมือทุกฝาย มีหองสมุด แหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอก หองปฏิบัติการและจัด

เวทีทางวิชาการใหนักเรียนทุกคนไดนําเสนอผลงานโดยจัดงานวันวิชาการโรงเรียนปละ ๑ ครั้ง เพ่ือใหได

แลกเปลี่ยนเรียนรูกันท้ังในโรงเรียนและชุมชน  

ประเด็นพิจารณาท่ีกลาวมาท้ังหมดประเมินผลจากรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมของ

ครูผูรับผิดชอบซ่ึงแสดงผลสอดคลองกับเปาหมายของโรงเรียนท่ีกําหนดไว 

๓. แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหสูงข้ึน 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

       การบริหารจดัการเปนระบบตามวงจร

คุณภาพ PDCA 

๑. การติดตอประสานงานและการมีสวนรวม

ของชุมชน 

 

แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหสูงข้ึน 

๑) โรงเรียนจัดทําโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ดังนี้ 

๑.๑) โครงการการบริหารจัดการกระบวนการทํางานสูระบบคุณภาพ  

๑.๒) โครงการการพัฒนาหลักสูตร 

๑.๓) โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูในสถานศึกษา 

๒)  โครงการพัฒนาครูพัฒนาครูสูครูมืออาชีพ 

๓)  โครงการจัดสภาพแวดลอมใหเปนแหลงเรียนรู  

๔)  จัดหาสื่อเทคโนโลยีใหเพียงพอกับนักเรียน 

๕)  สรางความรวมมือกับชุมชน สังคมรอบดาน 



๑๓ 

 

มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสาํคัญ 

๑. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

๒. กระบวนการพัฒนา 

 กระบวนการการประเมินตนเอง การดําเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา ในแตละประเด็น

พิจารณา ในมาตรฐานท่ี ๓  

 ๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตจริงได 

ดําเนินการโดยผานโครงการโครงการพัฒนาครูมืออาชีพ 

 ๓.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ดําเนินการโดยผานโครงการ

จัดระบบขอมูลสารสนเทศ 

 ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดําเนินการโดยผานโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี 

กิจกรรมหองเรยีนคุณภาพ 

 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน ดําเนินการโดยผาน

โครงการพัฒนาครูมืออาชีพ 

 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใชขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

ดําเนินการโดยผานโครงการเสริมสรางบุคลากรในการพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางวิชาชีพ โครงการ

ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
  

ผลการดําเนินงาน ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ 

โรงเรียนนบพิตําวิทยาจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู 

ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนบพิตําวิทยา มีแผนการจัดการเรียนรูท่ีสามารถนําไปจัดกิจกรรมได

จริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตจริงได มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรูและมีการเผยแพร  ใชสื่อ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู รวมท้ังภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเอ้ือตอการเรียนรู โดยสงเสริมใหผูเรียนได

แสวงหาความรูดวยตนเอง ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ มีข้ันตอนโดยใชเครื่องมือและ

วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายตามศักยภาพของผูเรียน ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน และนําผลมา

พัฒนาผูเรียน มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักท่ีจะเรียนรู และเรียนรูกันอยางมีความสุข  มีชุมชน

แหงการเรียนรูทางวิชาชีพระหวางครูเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู  ครูทุกคนจัดการเรียนรูท่ีให

นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห และคิดสรางสรรคโดยการปฏิบัติจริงผานการทําเปนโครงงาน/

กิจกรรม/การฝกปฏิบัติในสถานการณจริง และนักเรียนขยายความคิด นําไปใชในชีวิตจริงได ครูทุกคนในแต

ละกลุมสาระการเรียนรูใชเทคนิคการสอนอยางนอย ๒ รูปแบบ ครูทุกคนมีขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล และ



๑๔ 

 

นําไปวิเคราะหวางแผนพัฒนาการเรียนการสอน ครูและนักเรียนรวมกันกําหนดแนวทางการเรียนรูและการ

ปฏิบัติตนในหองเรียน ครูทุกคนมีแผนการวัดและประเมินผลนักเรียนชัดเจนตลอดปการศึกษา (มีการกําหนด

สัดสวนคะแนน จํานวนชิ้นงาน และพฤติกรรมนักเรียน ชัดเจน) มีการวิเคราะหผลการเรียนรูของนักเรียน 

และนําผลมาพัฒนาใหนักเรียนบรรลุผลตามตัวชี้วัดของหลักสูตร  

ประเด็นภาพความสําเร็จดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ที่สนับสนุนผล

การประเมินตนเอง ไดแกหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมชุมนุม ใหนักเรียนเลือก

ตามความถนัดและความสนใจผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การบันทึกการใชสื่อ เทคโนโลยีและ

แหลงเรียนรู เอกสารการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียนมีการ

บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยครูมีวิจัยชั้นเรียนและนําผลไปแกไขปญหาจริง ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู

และใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรูโดยจัดประชุม PLC เพ่ือแลกเปลี่ยน

เรียนรูภายในกลุมสาระและตางกลุมสาระการเรียนรู จัดระบบการนิเทศภายในโรงเรียนโดยผูอํานวยการ

โรงเรียนและหัวหนากลุมบริหารงาน หัวหนากลุมสาระการเรียนรู โดยจัดการนิเทศเปนกลุมสาระการเรียนรู

และนิเทศรายบุคคล  

๓. แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหสูงข้ึน 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

๑. การทํางานเปนทีม 

๒. การมีสวนรวม 

๓. ความสามัคคี 

๑. ครยูังขาดทักษะในการทําวิจัย 

๒. การพัฒนาและเผยแพรผลงานของครูและ

บุคลากร 

 

 

แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหสูงข้ึน 

๑)  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 

๒) โครงการจัดการเรียนรูแบบโครงงานท่ีเนนชิ้นงานนวัตกรรม 

๓) โครงการพัฒนาการใชสื่อ เทคโนโลยี สูหองเรียน  

๔) โครงการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูและนําไปใชจริง 

๕) กิจกรรมสําหรับนักเรียนท่ีตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ/นักเรียนเรียนรวมใหนักเรียนมี

ความรูสูงข้ึนตามระดับชั้น 

๖) โครงการสงเสริมใหครูพัฒนาตนเอง 

 

 

 



๑๕ 

 

การประเมินประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 

แบบบันทึกการวิเคราะหประสิทธิภาพ และโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  
ปการศึกษา 2564 

ชื่อสถานศึกษา.โรงเรียนนบพิตําวิทยา..สังกัด...สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช... 
 

คําชี้แจง ใหสถานศึกษา ทําเครื่องหมาย  ในชองท่ีสอดคลองกับสภาพบริบทของสถานศึกษา 
 

1. ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
1) ความพรอมดานปจจัยนําเขา (Input) 

รายการ แนวการพิจารณา 
ระดับ 

ความพรอม 

ดานกายภาพ 

1) การจัดหองเรียนตอ
ระดับช้ัน 
 

  มีการจัดหองเรียน ครบตามระดับช้ันท่ีเปดสอน 3  มาก 

  มีการจัดหองเรียน แบบคละช้ัน 2 ระดับช้ัน                                                                                        2  ปานกลาง 
  มีการจัดหองเรียน แบบคละช้ันมากกวา 2 ระดับช้ัน                                                                                         1   นอย 

2) หองปฏิบัติการ/หองพิเศษ / 
แหลงเรียนรูในโรงเรียน 

  มีหองปฏิบัติการ/หองพิเศษ/แหลงเรียนรูเพียงพอและ
พรอมใชงาน                                                                                        

3  มาก 

  มีหองปฏิบัติการ/หองพิเศษ/แหลงเรียนรูเพียงพอแตไม
พรอมใชงาน หรือมีไมเพียงพอแตพรอมใชงาน                                                                                        

2  ปานกลาง 

  มีหองปฏิบัติการ/หองพิเศษ/แหลงเรียนรูไมเพียงพอ 
และไมพรอมใชงาน                                                                                            

1   นอย 

3) สื่อเทคโนโลยีประกอบ 
การเรยีนการสอน 

  มีสื่อเทคโนโลยสีงเสริมการเรยีนรูอยางหลากหลาย และ
ครบทุกกลุมสาระการเรียนรู                                                                                     

3  มาก 

  มีสื่อเทคโนโลยสีงเสริมการเรียนรูอยางหลากหลาย แต
ไมครบทุกกลุมสาระการเรียนรู                                                                                     

2  ปานกลาง 

  มีสื่อเทคโนโลยสีงเสริมการเรยีนรูไมหลากหลาย และไม
ครบทุกกลุมสาระการเรียนรู                                                                                                                                  

1   นอย 

ดานบุคลากร 

1) ผูบริหารสถานศึกษา   มีผูอํานวยการสถานศึกษา                                                                                          3  มาก 

  มีผูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา                                                                                         2  ปานกลาง 
  ไมมีผูอํานวยการ/ผูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ

สถานศึกษา  
1   นอย 

2) จํานวนครู    มีจํานวนครคูรบทุกระดบัช้ัน และทุกรายวิชา                                                                                    3  มาก 

  มีจํานวนครูครบทุกระดับช้ันแตไมครบทุกรายวิชา หรือมี
ครูไมครบทุกระดับช้ันแตครบทุกรายวิชา 

2  ปานกลาง 

  มีจํานวนครูไมครบทุกระดับช้ัน และไมครบทุกรายวิชา                                                                                          1   นอย 
3)  จํานวนช่ัวโมงเฉลี่ยการพัฒนา

ตนเองของครูระดับการศึกษา
ข้ั น พ้ื น ฐ าน  ท้ั งหมด ใน 
ปการศึกษาท่ีผานมา 

  มีช่ัวโมงเฉลี่ยตั้งแต 20 ช่ัวโมงข้ึนไป                                                                                                                                                                                                                                                                    3  มาก 

  ช่ัวโมงเฉลี่ยระหวาง 10 - 19 ช่ัวโมง                                                                                                                                                                                2  ปานกลาง 
  มีช่ัวโมงเฉลี่ยนอยกวา 10 ช่ัวโมง                                                                                          1   นอย 



๑๖ 

 

รายการ แนวการพิจารณา 
ระดับ 

ความพรอม 
4)  จํานวนช่ัวโมงเฉลี่ยการเขา

รวมกิจกรรม PLC ของครู
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ท้ั งหมด ในป ก า รศึ กษา 
ท่ีผานมา 

  มีช่ัวโมงเฉลี่ยตั้งแต 50 ช่ัวโมงข้ึนไป                                                                                                                                                                                3  มาก 

  มีช่ัวโมงเฉลี่ยระหวาง 25 - 49 ช่ัวโมง                                                                                                                                                                                2  ปานกลาง 
  มีช่ัวโมงเฉลี่ยนอยกวา 25 ช่ัวโมง                                                                                          1   นอย 

6)  บุคลากรสนับสนุน   มีบุคลากรสนับสนุนงานวิชาการ และธุรการ                                                                                        3  มาก 

  มีบุคลากรสนับสนุนงานวิชาการ หรือธุรการ  2  ปานกลาง 
  ไมมีบุคลากรสนับสนุน                                     1   นอย 

7) ของบุคลากรเก่ียวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ในปการศึกษาท่ีผานมา 

  มีการประชุม/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่องการ
ประกันคณุภาพฯ กับครูทุกคน                                                                                     

3  มาก 

  มีการประชุม/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่องการประกัน
คุณภาพฯ กับครูท่ีรับผิดชอบงานประกันคณุภาพการศึกษา 

2  ปานกลาง 

  ไมมีการประชุม/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่องการ
ประกันคณุภาพฯ     

1   นอย 

ดานการสนับสนุนจากภายนอก 

1) การมสีวนรวมของผูปกครอง   ผูปกครองรอยละ 80 ข้ึนไป เขารวมประชุมหรือกิจกรรม
ของสถานศกึษา  

3  มาก 

  ผูปกครองรอยละ 50 - 79 เขารวมประชุมหรือกิจกรรม
ของสถานศึกษา  

2  ปานกลาง 

  ผูปกครองนอยกวารอยละ 50 เขารวมประชุมหรือ
กิจกรรมของสถานศึกษา  

1   นอย 

2) การมี ส วนร วมของคณะ 
กรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

  คณะกรรมการสถานศึกษาเขารวมประชุมกับ
สถานศึกษา อยางนอย 4 ครั้งตอป 

3  มาก 

  คณะกรรมการสถานศึกษาเขารวมประชุมกับสถานศึกษา 
2-3 ครั้งตอป 

2  ปานกลาง 

  คณะกรรมการสถานศึกษาเขารวมประชุมกับสถานศึกษา 
นอยกวา 2 ครั้งตอป                                     

1   นอย 
 

3) การสนับสนุนจากหนวยงาน /
องคกรท่ีเก่ียวของ  

  ไดรับการสนับสนุนเพียงพอ และสงผลตอการพัฒนา
สถานศึกษา 

3  มาก 

  ไดรับการสนับสนุนเพียงพอ แตไมสงผลตอการพัฒนา
สถานศึกษาหรือ ไดรับการสนับสนุนไมเพียงพอ แตสงผล
ตอการพัฒนาสถานศึกษา 

2  ปานกลาง 

  ไดรับการสนับสนุนไมเพียงพอ และไมสงผลตอการ
พัฒนาสถานศึกษา                                      

1   นอย 

สรุประดับความพรอม 
 

มีความพรอมอยูในระดับมาก ....11... รายการ 
มีความพรอมอยูในระดับปานกลาง ....๑.... รายการ 

มีความพรอมอยูในระดับนอย ....-...... รายการ 



๑๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
- ประกาศกําหนดเปาหมายมาตรฐานของสถานศึกษา 
- รางวัล เกียรติบัตร นวัตกรรม ท่ีเปนแบบอยาง ท้ัง 3 มาตรฐาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๑๘ 

 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนนบพิตําวิทยา 
เรื่อง  กําหนดเปาหมายความสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ปการศึกษา ๒๕๖๔ 
...................................................... 

  โดยท่ีมีการประกาศ ใชกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีกําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษา
ไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายใหปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพท้ังภายในและ
ภายนอกของทุกระดับกอนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบตอไป และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให
ใชมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนย
การศึกษาพิเศษ  เม่ือวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  จําเปนตองปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให
สอดคลองกัน จึงใหยกเลิกประกาศโรงเรียนนบพิตําวิทยา เรื่องการใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา 
๙ (๓) ไดกําหนดการจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลักสําคัญขอหนึ่ง คือ มีการ
กําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา ๔๘ 
ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการ
ประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํา
รายงานประจําปเสนอตอ หนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสู
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนยการศึกษาพิเศษ ประกอบกับมติ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนนบพิตําวิทยา ในการประชุมครั้งท่ี ๑ /๒๕๖๔  เม่ือวันท่ี ๑๕  
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนนบพิตําวิทยาจึงประกาศกําหนดเปาหมายความสําเร็จตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใชเปนหลักในการเทียบเคียง สําหรับการสงเสริมและกํากับดูแลใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษาใหบรรลุ
ความสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนด ตามเอกสารท่ีแนบทายประกาศฉบับนี้ 
 
  ประกาศ ณ  วันท่ี ๑๖ เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 

(นายอรรถพร  อักษรนํา) 
ผูอํานวยการโรงเรียนนบพิตําวิทยา 

(นายสมเจตน  ก๋ังเซง) 
ประธานคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนนบพิตําวิทยา 



๑๙ 

 

เปาหมายความสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน แนบทายประกาศโรงเรียนนบพิตําวิทยา 

เร่ือง กําหนดเปาหมายความสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ฉบับลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

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

มาตรฐาน เปาหมาย 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผูเรียน ดีเลิศ 

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 

      ๓. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม  

๓.๑ ผูเรียนรอยละ ๘๒ มีผลงานจากการทําโครงงาน/ผลงานประดิษฐใหม และสามารถอธิบาย

หลักการ แนวคิด ข้ันตอนการทํางาน และปญหาอุปสรรคของการทํางานได 



๒๐ 

 

      ๔. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

๔.๑ ผูเรียนรอยละ ๘๐ สามารถสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ตได 

๔.๒ ผูเรียนรอยละ ๖๐สามารถนําความรูไปสรางสรรคผลงานได 

๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๑) ผูเรียนไดคะแนนเฉลี่ยในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ๖๐ คะแนนข้ึนไป 

๒) ผูเรียนไดคะแนนเฉลี่ยในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ๕๐คะแนนข้ึนไป 

๓) ผูเรียนไดคะแนนเฉลี่ยในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๖๐ คะแนนข้ึนไป 

๔) ผูเรียนไดคะแนนเฉลี่ยในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๖๐ 

คะแนนข้ึนไป 

๕) ผูเรียนไดคะแนนเฉลี่ยในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ๗๐ คะแนนข้ึนไป 

๖) ผูเรียนไดคะแนนเฉลี่ยในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ๗๐ คะแนนข้ึนไป 

๗) ผูเรียนไดคะแนนเฉลี่ยในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ ๗๐ คะแนนข้ึนไป 

๘) ผูเรียนไดคะแนนเฉลี่ยในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ๕๐ คะแนนข้ึนไป 

๙) ผูเรียนไดคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระการเรียนรู ๖๐ คะแนนข้ึนไป 

๕.๒ ผลการทดสอบระดับชาติ ม.๓  

๑) คะแนนเฉลี่ยทุกกลุมสาระเพ่ิมข้ึนรอยละ ๒ 

๕.๓ ผลการทดสอบระดับชาติ ม. ๖   

๑) คะแนนเฉลี่ยทุกกลุมสาระเพ่ิมข้ึนรอยละ ๒ 

       ๖. มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

๖.๑ ผูเรียนรอยละ ๙๐ มีความรูและทักษะพ้ืนฐานอาชีพอยางนอย ๑ อยาง  

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

๑. มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

๑.๑ ผูเรียนรอยละ ๘๐ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ระดับ ดีเยี่ยม 

๒. มีความภูมิใจในทองถิ่น และความเปนไทย 

๒.๑ ผูเรียนรอยละ ๙๐ รวมโครงการอนุรักษสิ่งแวดลอมของชุมชน 

๒.๒ ผูเรียนรอยละ ๙๐ มีความภูมิใจในทองถ่ิน เห็นคุณคาของความเปนไทย มีสวนรวมในการ

อนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาไทย 

     ๑) ผูเรียนรวมกิจกรรมบุญสารทเดือนสิบ 

     ๒) ผูเรียนรวมกิจกรรมแหเทียนพรรษา 

     ๓) ผูเรียนรวมกิจกรรมใหทานไฟและวันปใหม 

     ๔) ผูเรียนรวมกิจกรรมกับชุมชน 



๒๑ 

 

๓. ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย  

 ๓.๑ ผูเรียนรอยละ ๙๐ อยูรวมกันอยางมีความสุขบนความแตกตางทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ ภาษา 

ประเพณี และความคิดเห็นท่ีแตกตาง 

๔. มีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

๔.๑ ผูเรียนรอยละ ๗๐ มีรางกายแข็งแรงจากการทดสอบสมรรถภาพ 

๔.๒ ผูเรียนรอยละ ๘๐  ไมยุงเก่ียวของกับยาเสพติด และแกปญหาโดยไมใชความรุนแรง 
๔.๓ ผูเรียนรอยละ ๘๐ ทํากิจกรรมรวมกับชุมชนสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข ไมมีความ

ขัดแยง 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ (ระดับ ดีเลศิ) 

๒.๑ มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดท่ีชัดเจน   

๑) มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีโรงเรียนนบพิตําวิทยากําหนดชัดเจน สอดคลองกับบริบท

ของโรงเรียนนบพิตําวิทยา ความตองการชุมชน นโยบายของรัฐบาล แผนการศึกษาแหงชาติ เปนไปไดในการ

ปฏิบัติ ทันตอการเปลี่ยนแปลง 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

๑) ระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนนบพิตําวิทยาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ สงผลตอ

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนบพิตําวิทยา โดยความรวมมือของผูเก่ียวของทุกฝาย           

๒) โรงเรียนใช NPT SMART Moel และวงจรคุณภาพ 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  

      ๒) โรงเรียนนบพิตําวิทยา และจัดใหมีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน (PLC)        

๓) โรงเรียนสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษารอยละ ๘๐ ไดรับการอบรม สัมมนา 

ศึกษาดูงาน ตามความตองการสอดคลองกับการปฏิบัติไมต่ํากวา ๑๒ ชั่วโมง/ปการศึกษา  



๒๒ 

 

       ๔) โรงเรียนกําหนดใหครูรอยละ ๙๐ มีแผนพัฒนาตนเอง( ID PLAN) 

       ๕) โรงเรียนกําหนดใหครูรอยละ ๙๐ มีการรายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (PSAR) ทุก

ภาคเรียน 

 

๒.๕  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

๑) โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

และมีความปลอดภัย  

๒) โรงเรียนมีสภาพแวดลอมท่ีรมรื่น มีท่ีพักผอนท่ีเพียงพอสําหรับนักเรียน  

๓) โรงเรียนมีหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีเพียงพอและปลอดภัย 

๔) โรงเรียนมีหองสมุด หองปฏิบัติการ และจัดเวทีทางวิชาการใหแกนักเรียนทุกคนได

แลกเปลีย่นเรียนรูรวมกัน อยางนอย ๑ ครั้ง / ปการศึกษา 

๕) โรงเรียนมีสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอ และปลอดภัย 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู 

     ๑) โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการอยางเพียงพอ 

     ๒) โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพ

ของโรงเรียนนบพิตําวิทยา  

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (ระดับ ดีเลิศ) 

๓.๑  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตจริง

ได 

     ๑) ครมีูการจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด

ของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนบพิตําวิทยา มีแผนการจัดการเรียนรูท่ีสามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง 

และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตจริงได มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู          

    ๒) ครมีูการจัดการเรียนรูท่ีใหนักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห และคิดสรางสรรคโดยการ

ปฏิบัติจริงผานการทําเปนโครงงาน/กิจกรรม/การฝกปฏิบัติในสถานการณจริง และนักเรียนขยายความคิด 

นําไปใชในชีวิตจริงได  

    ๓) ครใูนแตละกลุมสาระการเรียนรูใชเทคนิคการสอนอยางนอย ๒ รูปแบบ  

    ๔) ครูในกลุมสาระการเรียนรู ผลิตสื่อ อยางนอย ๑ ชิ้น ตอ ๑ ปการศึกษา 

 

๓.๒  ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

     ๑) ครมีูการ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู รวมท้ังภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเอ้ือตอ

การเรียนรู โดยสงเสริมใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง  



๒๓ 

 

๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

       ๑) คร ูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักท่ีจะเรียนรู และเรียนรูกันอยางมีความสุข         

       ๒) ครูรวมกับนักเรียนกําหนดแนวทางการเรียนรูและการปฏิบัติตนในหองเรียน  

๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

      ๑) ครมีูการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ มีข้ันตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการ

วัดและประเมินผลท่ีหลากหลายตามศักยภาพของผูเรียน ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน และนําผลมาพัฒนา

ผูเรียน 

      ๒) ครมีูขอมูลนักเรียนเปนรายบคุคล และนําไปวิเคราะหวางแผนพัฒนาการเรียนการสอน  

      ๓) ครมีูแผนการวัดและประเมินผลนักเรียนชัดเจนตลอดปการศึกษา (มีการกําหนดสัดสวน

คะแนน จํานวนชิ้นงาน และพฤติกรรมนักเรียน ชัดเจน) มีการวิเคราะหผลการเรียนรูของนักเรียน และนําผล

มาพัฒนาใหนักเรียนบรรลุผลตามตัวชี้วัดของหลักสูตร  

      ๔) ครูมีงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาหรือแกปญหานักเรียน อยางนอย ๑ ชิ้น ตอ ๑ ปการศึกษา 

๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

     ๑) ครมีูชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพระหวางครูเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔ 

 

แบบรายงานนวัตกรรมโมเดลการบริหารและจัดการระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน ประจําปการศึกษา 2564  

วัตถุประสงค เพ่ือเผยแพรนวัตกรรมโมเดลการบริหารและการจัดการระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 ท่ีสามารถนําไป เปนตนแบบในการพัฒนาสถานศึกษาและพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ช่ือสถานศึกษา  โรงเรียนนบพิตําวิทยา    สหวิทยาเขต ทาศาลา-พรหมคีรี-นบพิตํา 

ช่ือโมเดล การบริหารโรงเรียนนบพิตําวิทยาสูความเปนเลิศดวย NPT SMART Model 

ผูอํานวยการสถานศึกษา  นายอรรถพร  อักษรนํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NPT SMART Model เปนรูปแบบการบริหารเพื่อใหเกิดกระบวนการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนนบพิตําวิทยา โรงเรียนนบพิตําวิทยา ดังนี้ 

N คือ Need based หมายถึง ความตองการของนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน 

P คือ Pacification หมายถึง การมีสวนรวมของทุกภาคสวน ไดแก ครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน 

และหนวยงานตางๆ ในการรวมคิด รวมทํา รวมแกไขปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนระหวางการปฏิบัติงาน       รวม

รับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย และรวมภาคภูมิในในความสําเร็จของโรงเรียน 

T คือTeamwork หมายถึง สรางทีมงาน โดยการดําเนินการในทุกข้ันตอนจะตั้งอยูบนความรวมมือ 

รวมแรงรวมใจของทีมงาน ชุมชนท่ีเขมแข็ง 



๒๕ 

 

S คือ Stragy หมายถึง กําหนดกลยุทธการดําเนินงานท่ีครอบคลุมทุกดานทุกภารกิจของงาน 

M คือ Management หมายถึง ทุกกระบวนการในการดําเนินการจะยึดหลักธรรมาภิบาล 

A คือ Achievement หมายถึง มุงผลสัมฤทธิ์และผลงานท่ีหลากหลายครอบคลุมทุกดาน 

R คือ Reflection หมายถึง รวมสะทอนกลับปญหาจากผูมีสวนไดเสีย ท้ังนักเรียน ชุมชนและ

บุคลากรในโรงเรียนเพ่ือท่ีจะปรับปรุงแกปญหาใหพัฒนาดียิ่งข้ึน 

T คือ Technology หมายถึง สรางสรรคผลงานและการบริหารจัดการท่ีล้ําหนาดวยเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย 

 

โดยใชรวมกับหลักบริหาร PDCA ดังนี้ 

 1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 

1) ศึกษาสภาพปจจุบัน และความตองการของนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน (N-Need 

based) ท้ังบริบทปจจัยภายนอก และปจจัยภายใน 

    2) ประชุมสรางความเขาใจผูเก่ียวของเพ่ือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานโดยเนนการมี 

สวนรวม (P-Pacification) ในทุกข้ันตอน คือ การมีสวนรวมของทุกภาคสวน ไดแก ครู นักเรียน ผูปกครอง 

ชุมชน และหนวยงานตางๆ ในการรวมคิด รวมทํา รวมแกไขปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนระหวางการปฏิบัติงาน       

รวมรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย และรวมภาคภูมิในในความสําเร็จของโรงเรียน  

3) สรางทีมงาน โดยการดําเนินการในทุกข้ันตอนจะตั้งอยูบนความรวมมือ รวมแรงรวมใจ

ของทีมงาน ชุมชนท่ีเขมแข็ง (T-Teamwork) 

4) กําหนดกลยุทธการดําเนินงานท่ีครอบคลุมทุกดานทุกภารกิจของงาน (S-Stragy) 

5) จัดทําแผนงาน /โครงการ /กิจกรรม และกําหนดปฏิทินในการปฏิบัติงาน 

6) จัดหาแหลงเรียนรู/สื่อ/เทคโนโลยี เพ่ือการเรียนรู   

2. ข้ันดําเนินการ (DO) 

1) ประชุมสรางความเขาใจผูเก่ียวของเพ่ือกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน 

2) จัดกิจกรรมประชุม อบรมพัฒนาครูเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน และกิจกรรมเสรมิประสบการณ 

ใหกับนักเรียน เพ่ือพัฒนาความรู ความสามารถ และทักษะ ตามความถนัดและสนใจไดอยางเต็มศักยภาพ

ของผูเรียนแตละบุคคล 

4) เผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมทุกกิจกรรมผานหลากหลายชองทางและทุก

กลุมเปาหมาย ไดแก ปายประชาสัมพันธ สารประชาสัมพันธ การประชุมผูปกครอง FACEBOOK เพจ

โรงเรียนนบพิตําวิทยา LINE เปนตน 

โดยทุกกระบวนการในการดําเนินการจะยึดหลักธรรมาภิบาล (M-Management) และมุง

ผลสัมฤทธิ์และผลงานท่ีหลากหลายครอบคลุมทุกดาน (A-Achievement) ดังนี้  



๒๖ 

 

1) หลักนิติธรรม มีการพิจารณาวินิจฉัยปญหา ตัดสินใจ และสั่งการ ดวยความถูกตองตาม

กฎหมายบานเมือง และกฎระเบียบขอบังคับ ระเบียบ วินัยขาราชการและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ตลอดจน

นโยบายของผูบังคับบัญชาหนวยเหนือ  

2) หลักคุณธรรม มีการวินิจฉัย สั่งการ และปฏิบัติตอขาราชการครูและบุคคลากรทางการ

ศึกษาดวยความชอบธรรม บนพ้ืนฐานแหงหลักธรรม หลักการ เหตุผล และขอมูลท่ีถูกตอง เชื่อถือได และ

ตรงประเด็นดวยความเท่ียงธรรม  

3) หลักความโปรงใส บริหารจัดการดวยความบริสุทธิ์ใจ โปรงใส ใชระบบสารสนเทศ

สามารถตรวจสอบได  

4) หลักการมีสวนรวม ใหผูท่ีมีสวนไดสวนเสียกับการจัดการศึกษา ท้ังครู นักเรียน 

ผูปกครอง ตลอดท้ังชุมชนมีสวนรวมดําเนินการจัดการศึกษาในโครงการและกิจกรรมของสถานศึกษาท่ีจัดข้ึน

ตลอดปการศึกษา  

5) หลักความรับผิดชอบ กําหนดใหผูท่ีมีสวนรวมในการดําเนินการจัดการศึกษาไดตระหนัก

ถึงความรับผิดชอบรวมกันในผลของการจัดการศึกษาท่ีมีผลผลิต คือ ตัวผูเรียนท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค

ท่ีแตกตางกัน  

6) หลักความคุมคา บริหารโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินการกับ

ทรัพยากรทางการศึกษาอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนางาน (Check)  

1) นิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล 

 - จัดระบบนิเทศภายในท่ีเขมแข็ง สังเกตการณการรวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือเปนแนวทางพิจารณาในการปรับปรุงการจัดกิจกรรม 

เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพตอนักเรียนอยางสูงสุด 

- สรุปผลการดําเนินการ และรวมสะทอนกลับปญหาจากผูมีสวนไดเสีย ท้ังนักเรียน 

ชุมชนและบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือท่ีจะปรับปรุงแกปญหาใหพัฒนาดียิ่งข้ึน (R-Reflection) 

2) นําผลการประเมินการจัดกิจกรรมมาทําเปนขอมูลสารสนเทศ เพ่ือทบทวนและการนิเทศ

กํากับติดตาม 

4. ข้ันสรุปและรายงาน (Act) 

         มีการทบทวนการจัดกิจกรรมทุกข้ันตอน กําหนดมาตรฐานการดําเนินงานและปรับปรุงใหดี

ยิ่งข้ึนและพัฒนาอยางตอเนื่อง ตลอดจนสรางสรรคผลงานและการบริหารจัดการท่ีล้ําหนาดวยเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย (T- Technology) สงผลใหการดําเนินงานของโรงเรียนมีความราบรื่น การบริหารจัดการเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 



๒๗ 

 

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายกลุมสาระการเรียนรู 

กลุมสาระ ภาคเรียน  ระดับผลการเรียน รอยละ 

  ปการศึกษา 2564 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0,ร  > 2.5 

ภาษาไทย 

ภาคเรยีนท่ี 1 21.50 11.73 13.38 11.43 12.78 9.47 16.24 3.46 58.04 

ภาคเรยีนท่ี 2 34.84 11.72 11.41 12.34 7.81 7.97 12.81 1.09 70.31 

รอยละ(เฉลี่ยท้ังป) 28.17 11.73 12.40 11.89 10.30 8.72 14.53 2.28 64.18 

คณิตศาสตร 

ภาคเรยีนท่ี 1 19.63 9.12 10.97 10.05 11.13 12.36 19.47 7.26 49.77 

ภาคเรยีนท่ี 2 30.41 9.55 13.69 13.69 7.80 8.44 14.33 2.07 67.34 

รอยละ(เฉลี่ยท้ังป) 25.02 9.34 12.33 11.87 9.47 10.40 16.90 4.67 58.56 

วิทยาศาสตร 

ภาคเรยีนท่ี 1 25.42 11.90 12.10 8.94 9.89 10.63 16.81 4.37 58.36 

ภาคเรยีนท่ี 2 30.96 14.79 16.71 12.33 10.68 7.40 3.74 3.38 74.79 

รอยละ(เฉลี่ยท้ังป) 28.19 13.35 14.41 10.64 10.29 9.02 10.28 3.88 66.58 

สังคมฯ 

ภาคเรยีนท่ี 1 37.22 11.58 10.06 7.66 8.28 8.37 11.22 5.70 66.52 

ภาคเรยีนท่ี 2 44.70 14.19 13.55 10.41 5.90 6.18 3.50 1.57 82.85 

รอยละ(เฉลี่ยท้ังป) 40.96 12.89 11.81 9.04 7.09 7.28 7.36 3.64 74.69 

สุขศึกษาฯ 

ภาคเรยีนท่ี 1 41.90 9.92 12.05 11.25 10.01 6.64 7.00 1.24 75.12 

ภาคเรยีนท่ี 2 61.31 9.58 13.69 4.56 3.74 1.28 5.66 0.18 89.14 

รอยละ(เฉลี่ยท้ังป) 51.61 9.75 12.87 7.91 6.88 3.96 6.33 0.71 82.13 

ศิลปะ 

ภาคเรยีนท่ี 1 42.06 12.89 13.51 7.98 6.60 3.53 11.82 1.61 76.44 

ภาคเรยีนท่ี 2 50.76 12.09 14.64 10.82 2.70 3.82 3.42 1.75 88.31 

รอยละ(เฉลี่ยท้ังป) 46.41 12.49 14.08 9.40 4.65 3.68 7.62 1.68 82.38 

การงานอาชีพ 

ภาคเรยีนท่ี 1 41.15 7.08 16.52 6.19 4.72 4.42 17.40 2.36 70.94 

ภาคเรยีนท่ี 2 44.81 12.36 9.56 6.92 8.57 6.59 6.10 5.11 73.65 

รอยละ(เฉลี่ยท้ังป) 42.98 9.72 13.04 6.56 6.65 5.51 11.75 3.74 72.30 

ภาษาตางประเทศ 

ภาคเรยีนท่ี 1 16.71 12.88 13.78 15.43 13.78 12.12 11.73 3.57 58.80 

ภาคเรยีนท่ี 2 30.72 16.58 16.32 12.72 10.41 7.84 4.50 0.90 76.34 

รอยละ(เฉลี่ยท้ังป) 23.72 14.73 15.05 14.08 12.10 9.98 8.12 2.24 67.57 

มาตรฐานสากล 

ภาคเรยีนท่ี 1 38.42 5.65 7.34 7.91 11.86 16.95 5.65 6.21 59.32 

ภาคเรยีนท่ี 2 28.32 10.98 18.50 12.72 16.76 8.67 2.89 1.16 70.52 

รอยละ(เฉลี่ยท้ังป) 33.37 8.32 12.92 10.32 14.31 12.81 4.27 3.69 64.92 

รวมท้ังโรงเรียน รอยละ(เฉลี่ยท้ังป) 36.20 11.34 13.28 10.05 8.98 7.86 9.30 3.00 70.86 



๒๘ 

 

ผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับชาติ ( O-Net) 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓  ปการศึกษา ๒๕๖๓ และปการศึกษา ๒๕๖๔ 

วิชา 

ปการศึกษา ผลการ

เปรียบเทียบระดับ

โรงเรียน  ๒๕๖๔/

๒๕๖๓ 

ผลการเปรยีบเทียบ

ระดับประเทศ  

๒๕๖๔/๒๕๖๓ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ระดับ

โรงเรียน 

ระดับ 

ประเทศ 

เปรียบ 

เทียบ 

ระดับ

โรงเรียน 

ระดับ 

ประเทศ 

เปรียบ

เทียบ 

 ไทย(๙๑) ๕๙.๕๐ ๕๔.๒๙ ๕.๒๑ ๕๔.๓๖ ๕๑.๑๙ ๓.๑๗ -๕.๑๔ ลดลง -๓.๑ ลดลง 

 คณิต(๙๔) ๒๓.๘๕ ๒๕.๔๖ -๑.๖๑ ๒๒.๒๖ ๒๔.๔๗ -๒.๒๑ -๑.๕๙ ลดลง -๐.๙๙ ลดลง 

 วิทย(๙๕) ๓๒.๑๑ ๒๙.๘๙ ๒.๒๒ ๓๐.๒๔ ๓๑.๔๕ -๑.๒๑ -๑.๘๗ ลดลง ๑.๕๖ เพ่ิมข้ึน 

 อังกฤษ(๙๓) ๒๘.๘๒ ๓๔.๓๘ -๕.๕๖ ๒๗.๕๑ ๓๑.๑๑ -๓.๖ -๑.๓๑ ลดลง -๓.๒๗ ลดลง 

สรุป ๓๖.๐๗ ๓๖.๐๑ ๐.๐๖ ๓๓.๕๙ ๓๔.๕๖ -๐.๙๖ -๒.๔๘   -๑.๔๕   

 
 
 
 

ผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับชาติ ( O-Net) 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖  ปการศึกษา ๒๕๖๓ และปการศึกษา ๒๕๖๔ 

วิชา 

ปการศึกษา ผลการ

เปรียบเทียบระดับ

โรงเรียน  ๒๕๖๔/

๒๕๖๓ 

ผลการ

เปรียบเทียบ

ระดับประเทศ  

๒๕๖๔/๒๕๖๓ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ระดับ

โรงเรียน 

ระดับ 

ประเทศ 

เปรียบ 

เทียบ 

ระดับ

โรงเรียน 

ระดับ 

ประเทศ 

เปรียบเ

ทียบ 

ไทย(๐๑) ๔๖.๓๒ ๔๔.๓๖ ๑.๙๖ ๔๘.๙๗ ๔๖.๔ ๒.๕๗ ๒.๖๕ เพ่ิมข้ึน ๒.๐๔ เพ่ิมข้ึน 

คณิต(๐๔) ๑๙.๘๗ ๒๖.๐๔ -๖.๑๗ ๑๗.๕ ๒๑.๒๘ -๓.๗๘ -๒.๓๗ ลดลง -๔.๗๖ ลดลง 

วิทย(๐๕) ๓๑.๘๓ ๓๒.๖๘ -๐.๘๕ ๒๗.๗๖ ๒๘.๖๕ -๐.๘๙ -๔.๐๗ ลดลง -๔.๐๓ ลดลง 

อังกฤษ(๐๓) ๒๒.๕๐ ๒๙.๙๔ -๗.๔๔ ๑๙.๒๙ ๒๕.๕๖ -๖.๒๗ -๓.๒๑ ลดลง -๔.๓๘ ลดลง 

สังคม(๐๒) ๓๖.๘๖ ๓๕.๙๓ ๐.๙๓ ๓๖.๓๒ ๓๖.๘๗ -๐.๕๕ -๐.๕๔ ลดลง ๐.๙๔ ลดลง 

สรุป ๓๑.๔๘ ๓๓.๗๙ -๒.๓๑ ๒๙.๙๗ ๓๑.๗๕ -๒.๐๙ -๑.๕๑   -๒.๐๔   
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