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ค าน า 
 
 เอกสาร “รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔” ฉบับนี้จัดท าขึ้น
เพ่ือรายงานผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ในปีการศึกษา๒๕๖๔ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  ที่ก าหนดให้
สถานศึกษาจัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปีส่งหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่แก่สาธารณชน 

เนื้อหาสาระของเอกสารประกอบด้วย ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนเกี่ยวกับผู้บริหารโรงเรียน ครูและ
บุคลากร นักเรียน งบประมาณ อาคารสถานที่ ชุมชน หลักสูตรสถานศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ผลงาน
ดีเด่น ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็น 
ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 

       
 

   
         (นายประวีณ  วีรเสนีย์) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
            วันที่ ๒๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

  
 โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม รหัสสถานศึกษา ๑๐๘๖๑๑๐๒๙๑ ตั้งอยู่หมู่ ๔ ต าบลหงษ์เจริญ อ าเภอท่าแซะ 

จังหวัดชุมพร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  มีบุคลากร สายบริหาร ๑ คน ข้าราชการครู ๑๐ คน ครูอัตราจ้าง ๖ คน 
ลูกจ้างประจ า ๑ คน เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน และมีนักเรียน ๑๘๒ คน โรงเรียนได้ด าเนินงานด้านการสร้างความ
เข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยได้ด าเนินงานตามกฎกระทรวง การประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 
 ๑. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและก าหนดค่าเป้าหมายในการพัฒนา ให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานชาติ และมาตรฐานการศึกษาของต้นสังกัด สภาพบริบท ปัญหา ความต้องการโดยเน้นการมีส่วนร่วม 
 ๒. การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี                
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 ๓. ปฏิบัติงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 ๔. จัดให้มีการก ากับติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ 
อย่างต่อเนื่อง  

๕. จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองน ามาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา/ส่งหน่วยงานต้นสังกัด 
 
ผลการด าเนินงาน 
  

๑. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา: ยอดเยี่ยม 

 มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ยรวม/ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

๒. กระบวนการการพัฒนา 
 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัด
การศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตาม
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรใน
สถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง และศิษย์เก่าเพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับ

ก 



 

แผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล
การด าเนินงานเป็นระยะ และสรุปผลการด าเนินงาน มีการก าหนดให้คุณครูทุกคนส่งแผนการจัดการเรียนรู้และ
โครงการสอนทุกรายวิชา มีการตรวจสอบ ก ากับติดตาม นิเทศการสอนอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  ซึ่งการนิเทศ
จะดูตั้งแต่การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย บรรยากาศของห้องเรียน     
การบริหารจัดการชั้นเรียน มีการใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่หลากหลายตามศักยภาพของผู้เรียน ให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่า “โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและทักษะจ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นคนดี มีคุณธรรมบนพื้นฐานความเป็น
ไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน”และยังคง อัตลักษณ์         
“มารยาทงาม น้ าใจดี มีจิตอาสา ” และเอกลักษณ์ “วู้ดบอลเด่น ภูมิทัศน์ดี วิถีพอเพียง” 

จุดเด่น 

           ๑. ด้านคุณภาพผู้เรยีน 

      ๑.๑ ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ  O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สูงกว่าปีการศึกษา 
๒๕๖๓ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ผลการทดสอบระดับชาติ  O-NET  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สูงขึ้นกว่า          
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา  และส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาวู้ดบอล ผู้เรียนได้เป็นตัวแทนจังหวัดชุมพร เข้าร่วมการแข่งขัน    
วู้ดบอลชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจ าปี ๒๕๖๔ ณ จังหวัดเชียงใหม่ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒    
การแข่งขันวู้ดบอล กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๗ คัดเลือกคาค ๔ “ระนองเกมส์” ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระนอง 
ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ มกราคม ๒๕๖๕ จนเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน “วู้ดบอลเด่น ภูมิทัศน์ดี วิถีพอเพียง”   
เป็นที่ยอมรับของชุมชน  

                ๑.๒ ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่าเริงแจ่มใส สุขภาพจิตดี มีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา              
มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีคุณธรรม จริยธรรม  

๑.๓ ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยวิชาโครงงาน ท าให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตาม
ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ อาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เช่น โครงงานอาชีพ โครงงานภาษาไทย โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานสังคมศึกษา โครงงานคณิตศาสตร์ 
โครงงานภาษาอังกฤษ เป็นต้น เพ่ือเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ จนเกิดเป็นนวัตกรรมทางการเรียนรู้มากข้ึน 

            

 

 



 

    ๒. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

 ๒.๑ ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่นมีหลักการบริหาร และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน 
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี มีหลักคิดที่ดีในการท างาน มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ และ
คณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท ร่วมมือกับชุมชนในการ
พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  

 ๒.๒ โรงเรียนได้รับรางวัลเป็นสถานศึกษาที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ในการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  

 ๒.๓ โรงเรียนได้พัฒนาผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการที่เป็นแบบอย่างได้ในโครงการติดตามการ
จัดการเรียนรการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-๑๙) 

 ๒.๔ โรงเรียนได้รับรางวัลระดับดี  การประกวดผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice กับการ
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างยั่งยืน 

 ๒.๕ โรงเรียนได้รับรางวัลระดับดี กิจกรรมการประกวดเว็บไซต์การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา งานเสวนาวิชาการ  การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษาอย่างยังยืน 

 ๒.๖ โรงเรียนผ่านการประเมินการใช้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์  (SCSS) 

 ๒.๗ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมและนิเทศงานที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม 
การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่มย่อย เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

 ๒.๘ โรงเรียนมีกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนดี ท าให้ได้รับความร่วมมือในการสนับสนุนด้านงบประมาณ เพ่ือ
พัฒนาสถานศึกษา ทั้งยังมีระบบดูแลช่วยเหลือที่ดี มีกิจกรรมเยี่ยมบ้านที่ครบถ้วนท าให้สามารถดูแลช่วยเหลือ
แก้ปัญหาให้นักเรียนได้ตรงจุด มีแหล่งเรียนรู้ภายนอกที่หลากหลายและรองรับด้านอาชีพให้กับนักเรียนในอนาคต 

๓. ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๓.๑ ครูมีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้
ปฏิบัติจริงผ่านกระบวนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ มีการวิเคราะห์ผู้เรียน มีผลงานวิจัยในชั้นเรียน ใช้แหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  

๓.๒ ครูทุกคนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยกย่องชมเชยผู้เรียนที่มีผลงานดีเด่น มอบรางวัล
เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ ครูรักเด็ก เด็กรักครู เด็กรักเด็กสามารถเรียนรูร่วมกันอย่างมีความสุข 



 

๓.๓ ครูทุกคนมีการพัฒนาตนเองสม่ าเสมอ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เครือข่ายทางวิชาการ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดชุมพร และให้ข้อมูลป้อนกลับ
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  

จุดที่ควรพัฒนา 

 ๑. ด้านคุณภาพผู้เรียน 

  ๑.๑ โรงเรียนควรพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในทุกประเด็นการพิจารณาให้มีคุณภาพสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เพ่ือ
พัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู จัดระบบการเรียนรู้ที่สนองการพัฒนาอย่างรอบด้าน 

  ๑.๒ โรงเรียนควรพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาชีพให้มีความหลากหลาย  เพ่ือสามารถใช้ในการพัฒนา
ความสามารถของนักเรียนในการประยุกต์ความรู้น าไปสู่การศึกษาต่อในอนาคตและการมีอาชีพที่มั่นคงยิ่งขึ้นในอนาคต 

  ๑.๓  โรงเรียนควรปรับการเรียนรู้สู่สรรถนะด้วยการจัดการเชิงรุก (Active Learning) โดยใช้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  

            ๒. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

       ๒.๑ สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

              ๒.๒ เน้นกิจกรรมการนิเทศภายในให้มากขึ้น การรายงานผลการพัฒนาด าเนินการอย่างรวดเร็วและ
ต่อเนื่องเพ่ือการแก้ปัญหาที่ตรงประเด็น เข้าถึงทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางสังคม 

            ๓. ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  ๓.๑ ครูควรได้รับการส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายบุคคลในเชิงลึกให้มากขึ้น น ามาใช้ในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถผู้เรียน เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียน  

  ๓.๒ ครูควรน านักเรียนไปศึกษานอกสถานที่และใช้แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  ให้มากขึ้น เพ่ือเสริมประสบการณ์
ตรงให้กับนักเรียน เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับผู้เรียน สามารถค้นพบความถนัด ความสนใจของตนเอง 

แผนพัฒนาเพื่อความย่ังยืนหรือพัฒนาให้ดีขึ้นหนึ่งระดับ 

 ๑. ด้านคุณภาพผู้เรียน 

  ๑.๑ ปรับปรุงพัฒนาและจัดหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือรองรับทางเลือกในการศึกษาต่อและแนวทางในการ
ประกอบอาชีพให้กับผู้เรียน ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 

  ๑.๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพมีศักยภาพในการ
แข่งขัน และมีคุณลักษณะในศตวรรษท่ี ๒๑  



 

  ๑.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือใช้ค้นคว้าประกอบการเรียนรู้ให้
มากขึ้น สามารถสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 

  ๑.๔ เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ค่านิยมท่ีดีงาม มีจิตสาธารณะ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  ๒. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

  ๒.๑ วิเคราะห์บริบทสถานศึกษา ปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สามารถเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น 
  ๒.๒ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนในการจัดการศึกษา 
  ๒.๓ จัดระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานทั้งภายในและภายนอก 
  ๒.๔ จัดระบบการบริหารจัดการที่เน้นกระบวนการ นิเทศ ติดตาม รายงานผลอย่างต่อเนื่อง โดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยรวดเร็ว 

            ๓. ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  ๓.๑ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ระดับพ้ืนฐานมากขึ้น 
  ๓.๒ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
การสื่อสารและการจัดการเรียนการสอน และเพ่ือพัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

  ๓.๓ ใช้การวิจัยในชั้นเรียนของครูเพ่ือการแก้ปัญหาให้แก่นักเรียนให้มากข้ึน 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 ๑. เน้นพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๒. ส่งเสริมผู้เรียนด้านความรับผิดชอบ ทั้งส่วนตนและส่วนรวม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีจิตอาสา 
 ๓. พัฒนาความสามารถด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู โดยครูวางแผนการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดและตามศักยภาพผู้เรียน โดยส่งเสริมผู้เรียนให้มีการคิดวิเคราะห์                       
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีการวางแผนการท า งานอย่างเป็นระบบ                
มีความรับผิดชอบ รักการท างาน และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 ๔. ส่งเสริมให้ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลในเชิงลึกให้มากขึ้น ใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหา
และพัฒนาผู้เรียน พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน   
 ๕. ครูแสวงหาเทคนิค/วิธีการ/นวัตกรรม/สื่อเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้กับหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ 
 ๖. พัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารให้กับครูและนักเรียนมีคุณลักษณะใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่โลกอนาคตท่ีเน้นความเป็นสากลมากข้ึน 

 ๗. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการโดยใช้ระบบคุณภาพ 
   



 

 
ส่วนที ่๑ 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 

๑.๑  ข้อมูลทั่วไป 
      โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม  รหัสสถานศึกษา  ๑๐๘๖๑๑๐๒๙๑   ตั้งอยู่  เลขที่ ๔๖๕ หมู่ที่   ๔               
ต าบลหงษ์เจริญ  อ าเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ ๘๖๑๔๐ โทรศัพท์: ๐๗๗-๖๑๓๒๑๑ โทรสาร: ๐๗๗-
๖๑๓๒๑๑ E-mail : hjrschool@gmail.com  Website: http://hjw.ac.th สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
      เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เนื้อที่ประมาณ  ๖๕  ไร่           
มีเขตพ้ืนที่บริการ โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม รับผิดชอบจัดการศึกษาในพ้ืนที่เขตบริการ ๓ ต าบล ดังนี้          
ต าบลหงษ์เจริญ ต าบลสลุย และต าบลสองพ่ีน้อง ผู้อ านวยการสถานศึกษา ชื่อ-สกุล นายประวีณ  วีรเสนีย์         
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ด ารงต าแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๖๔ จนถึงปัจจุบัน 
 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 

     เป็นโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญเดิม  จัดตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ ๒๖ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๔  ในโครงการฟื้นฟูบูรณะจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียง จากการประสบวาตภัยพายุใต้ฝุ่น
เกย์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ในท้องที่หมู่ ๔ ต าบลหงษ์เจริญ  อ าเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร โดยใช้ที่ดินของกรมป่าไม้ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปีการศึกษา ๒๕๓๔ ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รับได้
จ านวน ๘๗ คน และให้นักเรียนเหล่านี้ไปเรียนที่โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก  
     วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๓๔ กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายไพศาล  จินดาพรม ต าแหน่งอาจารย์ ๒ ระดับ ๖ 
โรงเรียนปะทิววิทยา มาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม คนแรก 
     ปีงบประมาณ ๒๕๓๔ กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบเป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๕,๓๓๒,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านสามแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) เริ่มสร้างวันที่ ๕ 
มกราคม ๒๕๓๕ ก าหนดแล้วเสร็จ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๕  
     ปีการศึกษา ๒๕๔๐ เปิดท าการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 
      
 
 
 
 
 
 
 

๑ ๑ 
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  ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 
 
 
 
   
 
 

รูปมือถือหนังสือหน้าเทียนไขที่ส่องสว่าง 
ตรงกลางเป็นตัวอักษรย่อของโรงเรียนที่ล้อมรอบด้วยคติธรรมของโรงเรียน 

 
       ปรัชญาโรงเรียน    นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา : แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 
   

       ค าขวัญโรงเรียน    รักสามัคคี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  เลิศล้ าวิชา 
 

       สีประจ าโรงเรียน    ชมพ ู- น้ าเงิน   
                                          สีชมพู หมายถึง ความรัก  สีน้ าเงิน หมายถึง ความหนักแน่น ความศรัทธา 
           

       ต้นไม้ประจ าโรงเรียน   ต้นชมพูพันทิพย์ 

       อักษรย่อ    จ.ว.       

       อัตลักษณ์โรงเรียน   มารยาทงาม น้ าใจดี มีจิตอาสา   
    

       เอกลักษณ์โรงเรียน   วู้ดบอลเด่น ภูมิทัศน์ดี วิถีพอเพียง  
 

 

       วิสัยทัศน์ (Vision) 
  โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและทักษะ

ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นคนดี มีคุณธรรมบนพ้ืนฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 
       พันธกิจ (Mission) 

 ๑) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
 ๒) เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม บนพ้ืนฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓) ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นมืออาชีพ 
 ๔) พัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 
 

๒ 



 

       เป้าประสงค์ (Goals) 
  ๑) ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน

การศึกษาและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ 
  ๒) ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม บนพื้นฐานความเป็นไทย 

มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ห่างใกลยาเสพติด มีจิตสาธารณะ ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๓) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีจรรยาบรรณและสมรรถนะตาม

มาตรฐานวิชาชีพ  
  ๔) ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการคิดวิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติจริง โดยใช้สื่อ

นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๕) โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรวิชาชีพ

จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ น านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
และการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

  ๖) โรงเรียนจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนสร้างเสริมคุณภาพชีวิตความปลอดภัยเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ 



 

 
๑.๒  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

            ๑) ผู้อ านวยการโรงเรียน  ชื่อ – สกุล  นายประวีณ  วีรเสนีย์  โทรศัพท์  ๐๘๘-๔๔๐๔๕๓๙  e-mail : 
hjrschool@gmail.com   วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ ๘  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  จนถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา  ๗  เดือน โดยมีโครงสร้าง
การบริหารงานของสถานศึกษา ดังนี้  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๔ 



 

 
   ๒) ข้อมูลครูและบุคลากรของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล 

อา
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ี) 
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กา

รศ
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า 

วิชาเอก 
สอนวิชา/ 

ชั้น 

จ า
นว

นค
รั้ง

/ 
ชั่ว

โม
งก

าร
พัฒ

นา
/ป

 ี

๑ นายประวีณ  วีรเสนีย์ ๔๕ ๒๐ ผอ. คศ.๓ คม. การบริหารการศึกษา - ๓๙/๑๕๓ 
๒ นางยินดี  ช่วยปลอด ๖๐ ๓๖ ครู คศ.๓ ศษ.ม. แนะแนว สังคมศึกษา ๑/๖ 
๓ นางเนธิภัค พรมบุญแก้ว ๖๐ ๓๗ ครู คศ.๒ คบ. การบริหารการศึกษา สังคมศึกษา ๑/๖ 
๔ นางจินดา  แขวงรถ ๕๔ ๓๑ ครู คศ.๒ ศศ.บ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ๒/๑๒ 
๕ นางขวัญเมือง  พิกุลเงิน ๕๔ ๒๙ ครู คศ.๒ กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ๓/๑๘ 
๖ นางบุญญาพร  เยาวยัง ๕๓ ๒๘ ครู คศ.๒ คบ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ๑/๖ 
๗ นางสาวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว ๔๐ ๑๔ ครู คศ.๓ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร์ ๕/๓๐ 
๘ นายธีรชัย  ชื่นชูวงศ ์ ๔๐ ๑๔ ครู คศ.๓ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร์ ๓/๑๘ 
๙ นางกันนิกา  มีอารีย์ ๔๐ ๑๑ ครู คศ.๑ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา เคมี ๒/๑๒ 

๑๐ นายศุภชัย  ศิวประสิทธิ์กุล ๓๗ ๙ ครู คศ.๒ ศษ.บ ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ๖/๓๖ 
๑๑ นางสาววริษฐา  กมลเนตร ๒๘ ๕ ครู คศ.๑ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ๖/๔๒ 

  

ครูอัตราจ้าง 

ที ่ ช่ือ – ช่ือสกุล อาย ุ
ประสบการณ ์
การสอน(ปี) 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา จ้างด้วยเงิน 

๑ นางสาวแสงรวี แสงสม ๓๐ ๕ คบ. ชีววิทยา ชีววิทยา  รายได้สถานศึกษา 

๒ นายจตุพร  ไชยเพชร ๒๖ ๔ คบ. พลศึกษา พลศึกษา/สุขศึกษา รายได้สถานศึกษา 

๓ นางสาวพิมพ์ชนก  สมสมัย ๒๙ ๓ คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย รายได้สถานศึกษา 

๔ นางสาวอนุสรา พัตหาญ ๒๗ ๒ คบ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  รายได้สถานศึกษา 

๕ นายสันติภาพ เขียวปากพนัง ๒๘ ๒ ศป.บ นาฏยรังสรรค์ ศิลปะ รายได้สถานศึกษา 

๖ นางสาวรุ่งรวิน  นาคโต ๒๘ ๑ คบ. พลศึกษา พลศึกษา/สุขศึกษา รายได้สถานศึกษา 
 

ลูกจ้างประจ าและเจ้าหน้าที่ธุรการ 

ที ่ ช่ือ – ช่ือสกุล อาย ุ
ประสบการณ ์
การท างาน(ปี) 

วุฒิ วิชาเอก ปฏิบัติหน้าท่ี 
 

จ้างด้วยเงิน 

๑ นายวิรัช มณีแดง ๕๒ ๒๙ ปวช. ช่างยนต์ ช่างไม้ ๓ เงินเดือนประจ า 

๒ นางสาวปรารถนา เงเลิศ ๒๖ ๓ ปริญญาตร ี การจัดการ เจ้าหน้าท่ีธุรการ งบประมาณสพฐ. 

    
 
 

๕ 



 

  ๒.๑) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผ ู้บริหาร ครูผ ู้สอน ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจ า เจ้าหน้าที่ธุรการ รวม 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ๑ ๑๐ ๖ ๑ ๑ ๑๙ 
 

 
  

๒.๒ วุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร 
 

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท ปริญญาตร ี ต่ ากว่าปริญญาตร ี รวม 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ๕ ๑๓ ๑ ๑๙ 
 

 
 

ผู้บริหาร; 1; 5%

ครูผู้สอน; 10; 53%
ครูอัตราจ้าง; 6; 32%

ลูกจ้างประจ า; 1; 5%

เจ้าหน้าท่ีธุรการ; 1; 
5%

๖ 

ปริญญาโท
5

26.32%

ปริญญาตรี
13

68.42%

ต่ ากว่าปริญญาตรี
1

5.26%



 

 

๒.๓ สำขำวิชำที่จบกำรศึกษำและภำระงำนสอน 
 

สาขาวิชา จ านวน(คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน               
ในแต่ละสาขาวิชา(ชม./สปัดาห์) 

ภาษาไทย ๒ ๒๔ 
คณิตศาสตร ์ ๒ ๒๔ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๓ ๒๕ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๓ ๒๓ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ ๒๒ 
ศิลปะ ๑ ๒๓ 
ภาษาต่างประเทศ ๓ ๒๑ 

รวม ๑๖ ๒๒.๘๘ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๔ ๒๔

๒๕

๒๓

๒๒

๒๓

๒๑

๑๙

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

ภำระงำนสอนเฉลี่ยของครู ๑ คนในแต่ละสำขำวิชำ(ชม./สัปดำห)์

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คนในแต่ละสาขาวิชา(ชม./สปัดาห)์

๗ 



 

 

๒.๔  อำยุเฉลี่ยและประสบกำรณ์ท ำงำน 
 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ ู้บริหาร ครูผ ู้สอน ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจ า เจ้าหน้าที่ธุรการ 

อายุเฉลี่ย ๔๕ ๔๗ ๒๘ ๕๒ ๒๖ 
ประสบการณ์ท างานเฉลี่ย ๒๐ ๒๑ ๓ ๒๙ ๓ 

 

 
 

๓. ข้อมูลผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ( ข้อมูล ๑0 ธันวาคม ๒๕๖๔) 
 

จ านวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น 
 

ระดับชัน้เรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวมทั้งหมด เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑ ๑๑ ๑๔ ๒๕ ๒๕ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๒ ๒๕ ๒๑ ๔๖ ๒๓ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๒ ๒๐ ๑๖ ๓๖ ๑๘ 

รวมมัธยมต้น ๕ ๕๖ ๕๑ ๑๐๗ ๒๒ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๒ ๑๒ ๙ ๒๑ ๑๑ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๒ ๑๑ ๒๐ ๓๑ ๑๖ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๒ ๘ ๑๕ ๒๓ ๑๒ 

รวมมัธยมปลาย ๖ ๓๑ ๔๔ ๗๕ ๑๓ 
รวมทั้งหมด ๑๑ ๘๗ ๙๕ ๑๘๒ ๑๘ 

45

๒๗

47
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3

52
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อายุเฉลี่ย ประสบการณ์ท างานเฉลี่ย

อายุเฉลี่ยและประสบการณ์ท างาน

ผู้บริหาร ครูผู้สอน ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจ า เจ้าหน้าที่ธุรการ

๘ 



 

 
๔. ข้อมูลนักเรียนทีส่ าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
  

ระดับชั้นเรียน 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จ านวนนักเรียนส าเร็จ

การศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๓๗ ๓๔ ๙๑.๘๙ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๒๒ ๒๒ ๑๐๐.๐๐ 

รวม ๕๙ ๕๖ ๙๔.๙๒ 
 
๕. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรยีน/แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
 

ชื่อแหล่งเรียนรู้/ที่ตั้ง สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 
ห้องสมุดพิชญอักษร อาคาร ๑ ชั้น ๑ ตลอดปีการศึกษา 
ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร ๒ ชั้น ๒ ตลอดปีการศึกษา 

ห้องปฏิบัติการสาระสังคมศึกษา ตลอดปีการศึกษา 

ห้องปฏิบัติการสาระคณิตศาสตร์ ตลอดปีการศึกษา 

ห้องปฏิบัติการสาระภาษาไทย ตลอดปีการศึกษา 

ห้องปฏิบัติการหัตถศิลป์ ตลอดปีการศึกษา 

ห้องปฏิบัติการสาระวิทยาศาสตร์ ตลอดปีการศึกษา 

ศูนย์เรียนรู้โภชนาการ ตลอดปีการศึกษา 

แปลงเกษตร ตลอดปีการศึกษา 

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยเล็บมือ หมู่ที่ ๒ ต าบลสลุย ๓ ครั้ง/ป ี
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ หมู่ ๗  ต าบลสลุย ๓ ครั้ง/ป ี
วัดหงษ์ปิยาราม หมู่ ๔ ต าบลสลุย ๒ ครั้ง/ป ี
กลุ่มเลี้ยงผึ้ง  หมู่ที่  ๓  ต าบลหงษ์เจริญ ๒ ครั้ง/ป ี
กลุ่มจักสานไม้ไผ่ หมู ่๕ ต าบลสลุย ๑ ครั้ง/ป ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙ 



 

๖. โครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 

ตามหลักสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 256๐) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 - 6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (พ้ืนฐาน)   
      ภาษาไทย (3 นก.) 120  (3 นก.) 120  (3 นก.) 120  (6 นก.) 240  
      คณิตศาสตร ์ (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (6 นก.) 240 
      วิทยาศาสตร ์

  วิทยาศาสตร ์
  การออกแบบทางเทคโนโลย ี
  วิทยาการค านวณ 

(4 นก.) 160  
(3 นก.) 120  
(0.5 นก.) 20  
(0.5 นก.) 20  

(4 นก.) 160  
 (3 นก.) 120  
(0.5 นก.) 20  
(0.5 นก.) 20 

(4 นก.) 160  
(3 นก.) 120  
 (0.5 นก.) 20  
(0.5 นก.) 20 

(6 นก.) 240 

      สังคมศึกษา ศาสนา  
      และวฒันธรรม 

 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
  หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 

     และการด าเนินชีวิตในสังคม 
  ภูมิศาสตร ์
  เศรษฐศาสตร์  
  ประวัติศาสตร ์

(4 นก.) 160  
 
 
 

 (3 นก.) 120  
 
 

(1 นก.) 40  

160 (4 นก.) 
 
 
 

(3 นก.) 120  
 
 

(1 นก.) 40 

160 (4 นก.) 
 
 
 

(3 นก.) 120  
 
 

(1 นก.) 40 

(8 นก.) 320  
 
 
 

(6 นก.) 240  
 

 
(2 นก.) 80  

       สุขศึกษาและพลศึกษา (2 นก.) 80  (2 นก.) 80  (2 นก.) 80  (3 นก.) 120  
       ศิลปศึกษา (2 นก.) 80  (2 นก.) 80  (2 นก.) 80  (3 นก.) 120 
       การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (3 นก.) 120 
      ภาษาต่างประเทศ  (3 นก.) 120 (3 นก.) 120  (3 นก.) 120  (6 นก.) 240 

รวมเวลำเรียน ( พ้ืนฐำน ) (22 นก.) 880  (22 นก.) 880  (22 นก.) 880  (41 นก.) 1,640  
 รำยวิชำเพ่ิมเติม 320  ชั่วโมง/ปี ไม่น้อยกว่า  1,600  ชั่วโมง 
 กจิกรรมพัฒนำผู้เรียน  

  กิจกรรมแนะแนว 40  40 40 120 
  กิจกรรมนักเรียน 

      -ลูกเสือ เนตรนำรี ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์     
       นักศึกษำวิชำทหำร และ5ส. 
      -ชุมนุม 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

 
120 

 
120 

   กิจกรรมเพ่ือสังคม และ          
สำธำรณประโยชน์ (บูรณำกำร ) 

( 15 )  
 

( 15 ) ( 15 ) ( 60 ) 

รวมเวลำเรียนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 120 120 120 360 

 รวมเวลำเรียน   1,200  ชั่วโมง / ปี และ 3,600 ชั่วโมง/ 3 ปี  
รวม  3  ปี 

ไม่น้อยกว่า  3,600  ชั่วโมง 

๑๐ 



 

 
โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ตามหลักสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 256๐) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
หน่วยกิต/จ านวนชั่วโมง/ภาคเรียน 

ม.1 ม.2 ม.3 
ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่2 ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่2 ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่2 

รายวิชาพื้นฐาน 
ภาษาไทย 1.5 (60) 1.5 (60) 1.5 (60) 1.5 (60) 1.5 (60) 1.5 (60) 
คณิตศาสตร์ 1.5 (60) 1.5 (60) 1.5 (60) 1.5 (60) 1.5 (60) 1.5 (60) 
วิทยาศาสตร์ 2.0 (80) 2.0 (80) 2.0 (80) 2.0 (80) 2.0 (80) 2.0 (80) 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1.5 (60) 1.5 (60) 1.5 (60) 1.5 (60) 1.5 (60) 1.5 (60) 
ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 
สุขศึกษา 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 
พลศึกษา 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 
ศิลปะ 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 
การงานอาชีพ 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 
ภาษาต่างประเทศ 1.5 (60) 1.5 (60) 1.5 (60) 1.5 (60) 1.5 (60) 1.5 (60) 
รวมเวลำเรียนรำยวิชำพื้นฐำน 11(440) 11(440) 11(440) 11(440) 11(440) 11(440) 
รำยวิชำเพิ่มเติม 
หน้าที่พลเมือง 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 
คอมพิวเตอร์ 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 
โครงงาน 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 
รายวิชาเพ่ิมเติมเลือกเสรี 2.0 (40) 2.0 (40) 2.0 (40) 2.0 (40) 2.0 (40) 2.0 (40) 
รวมเวลำเรียนรำยวิชำเพิ่มเติม 4.0 (160) 4.0 (160) 4.0 (160) 4.0 (160) 4.0 (160) 4.0 (160) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
แนะแนว (20) (20) (20) (20) (20) (20) 
ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  (20) (20) (20) (20) (20) (20) 
ชุมนุม (20) (20) (20) (20) (20) (20) 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์  

(7) 
บูรณาการ 

(8) 
บูรณาการ 

(7) 
บูรณาการ 

(8) 
บูรณาการ 

(7) 
บูรณาการ 

(8) 
บูรณาการ 

รวมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (60) (60) (60) (60) (60) (60) 
รวมเวลำเรียนทั้งหมด 660 660 620 620 620 620 
รวมเวลำเรียนต่อปี 1,320 1,320 1,320 

 
 

๑๑ 



 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 256๐) 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
หน่วยกิต/จ ำนวนชั่วโมง/ภำคเรียน 

ม.4 ม.5 ม.6 
ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่2 ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่2 ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่2 

รายวิชาพื้นฐาน 
ภาษาไทย 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 
คณิตศาสตร์ 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 
วิทยาศาสตร์ 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 6.0(240) 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 
ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) - - 
สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 
ศิลปะ 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 
การงานอาชีพ 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 
ภาษาต่างประเทศ 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 
รวมเวลำเรียนรำยวิชำพื้นฐำน 6.5(260) 6.5(260) 6.5(260) 6.5(260) 6.0(240) 11.5(460) 
รำยวิชำเพิ่มเติม 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2.0 (80) 2.0 (80) 2.0 (80) 2.0 (80) 2.0 (80) 2.0 (80) 
ฟิสิกส์ 2.0 (80) 2.0 (80) 2.0 (80) 2.0 (80) 2.0 (80) - 
เคมี 1.5 (60) 1.5 (60) 1.5 (60) 1.5 (60) 1.5 (60) - 
ชีววิทยา 1.5 (60) 1.5 (60) 1.5 (60) 1.5 (60) 1.5 (60) - 
หน้าที่พลเมือง 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 
พลศึกษา - - - - 0.5 (20) - 
รวมเวลำเรียนรำยวิชำเพิ่มเติม 8.5(340) 8.5(340) 8.5(340) 8.5(340) 9.0(360) 3.5 (140) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
* แนะแนว (20) (20) (20) (20) (20) (20) 
* นักศึกษาวิชาทหาร และ 5ส (20) (20) (20) (20) (20) (20) 
* ชุมนุม (20) (20) (20) (20) (20) (20) 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

(10) 
บูรณาการ 

(10) 
บูรณาการ 

(10) 
บูรณาการ 

(10) 
บูรณาการ 

(10) 
บูรณาการ 

(10) 
บูรณาการ 

รวมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (60) (60) (60) (60) (60) (60) 
รวมเวลำเรียนทั้งหมด 660 660 660 660 660 660 
รวมเวลำเรียนต่อปี 1,320 1,320 1,320 

๑๒ 



 

โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนการเรียนศิลป์-ทั่วไป)  
ตามหลักสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 256๐) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
หน่วยกิต/จ านวนชั่วโมง/ภาคเรียน 

ม.4 ม.5 ม.6 
ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่2 ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่2 ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่2 

รายวิชาพื้นฐาน 
ภาษาไทย 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 
คณิตศาสตร์ 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 
วิทยาศาสตร์ 2.0 (80) 2.0 (80) 2.0 (80) 0.5 (20) 1.5 (60) 0.5 (20) 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 
ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) - - 
สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 
ศิลปะ 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 
การงานอาชีพ 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 1.0 (40) 0.5 (20) 0.5 (20) 
ภาษาต่างประเทศ 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 
รวมเวลำเรียนรำยวิชำพื้นฐำน 8.0 (320) 8.0 (320) 8.0 (320) 7.0 (280) 7.0 (280) 6.0 (240) 

รายวิชาเพิ่มเติม 
ภาษาไทยเพ่ิมเติม 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 
สังคมศึกษาเพ่ิมเติม 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 
หน้าที่พลเมือง 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 
พลศึกษา 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 
การงานอาชีพเพ่ิมเติม 3.0 (120) 3.0 (120) 3.0 (120) 3.0 (120) 3.0 (120) 3.0 (120) 

วิชาเลือกเพ่ิมเติม - - - 1.0 (40) 1.0 (40) 2.0 (40) 
รวมเวลำเรียนรำยวิชำเพิ่มเติม 7.0 (280) 7.0 (280) 7.0 (280) 8.0 (320) 8.0 (320) 9.0 (360) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
* แนะแนว (20) (20) (20) (20) (20) (20) 
* นักศึกษาวิชาทหาร และ 5ส (20) (20) (20) (20) (20) (20) 
* ชุมนุม (20) (20) (20) (20) (20) (20) 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

(10) 
บูรณาการ 

(10) 
บูรณาการ 

(10) 
บูรณาการ 

(10) 
บูรณาการ 

(10) 
บูรณาการ 

(10) 
บูรณาการ 

รวมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (60) (60) (60) (60) (60) (60) 
รวมเวลำเรียนทั้งหมด 660 660 660 660 660 660 
รวมเวลำเรียนต่อปี 1,320 1,320 1,320 
 

๑๓ 



 

๗. ข้อมูลอาคารสถานที่  
     ๗.1. อาคารเรียนและอาคารประกอบ  จ านวน 12 หลัง ได้แก่   
 ๗.1.1 อาคารเรียน  จ านวน  ๒ หลัง   
 ๗.1.2 อาคารประกอบ  จ านวน  5 หลัง      
  -  อาคารส าหรับประชุม  จ านวน  ๑  หลัง  
  -  อาคารฝึกงาน จ านวน  2  หลัง  
  -  อาคารพักนอนนักเรียน  จ านวน  1 หลัง  
  -  โรงอาหาร จ านวน ๑ หลัง 
    ๗.2.จ านวนห้องเรียนทั้งหมด  ๑๑ ห้องเรียน  แบ่งเป็น  
  -  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จ านวน   ๕ ห้อง  
 -  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน   ๖ ห้อง  
 
๘. ข้อมูลงบประมาณ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
      การจัดสรรงบประมาณภายในหน่วยงาน 
 ๑. กลุ่มบริหารวิชาการ  จ านวน  ๕๕๘,๐๐๐ บาท    คิดเป็นร้อยละ  ๓๕ 
 ๒. กลุ่มบริหารงบประมาณ จ านวน    ๑๘,๙๐๐ บาท    คิดเป็นร้อยละ    ๕ 
 ๓. กลุ่มบริหารงานบุคคล  จ านวน    ๕๖,๗๐๐ บาท    คิดเป็นร้อยละ  ๑๕ 

๔. กลุ่มบริหารทั่วไป  จ านวน  ๑๓๒,๔๐๐ บาท    คิดเป็นร้อยละ  ๓๕ 
๕ .กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  จ านวน    ๓๗,๘๐๐ บาท    คิดเป็นร้อยละ  ๑๐ 
๖. งบด้านสาธารณูปโภค   จ านวน 3๕0,000 บาท    
๗. ส ารองจ่าย   จ านวน   ๘๐,๙๔๐ บาท     

 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ
35%

กลุ่มบริหารทั่วไป
35%

กลุ่มบริหารบุคคล
15%

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
10%

กลุ่มบริหารงบประมาณ
5% แผนภมูแสดงการจดัสรรงบประมาณ

๑๔ 



 

๙. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
         สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะกระจาย ที่ตั้งต าบลหงษ์เจริญอยู่ทางตอนเหนือของอ าเภอ      
ท่าแซะ ห่างจากที่ตั้งอ าเภอประมาณ ๒๐ กิโลเมตร และห่างจากที่ตั้งจังหวัดชุมพร ประมาณ ๔๐ กิโลเมตร อาณา
เขตติดต่อทิศเหนือ ติดต่อ ต าบลสลุย ต าบลสองพ่ีน้อง ทิศใต้ ติดต่อ ต าบลทรัพย์อนันต์ ต าบลคุริง ทิศตะวันออก 
ติดต่ออ าเภอปะทิว ทิศตะวันตก ติดต่อต าบลรับร่อ มีพ้ืนที่ ๒๒๗ ตารางกิโลเมตร จ านวนประชาชนชาย ๕,๙๑๓ 
คน หญิง ๖,๑๑๒ คน รวมประชาชน ๑๒,๐๒๕ คน จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. ๑,๙๑๙ ครัวเรือน  

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ตรุษไทย 
การถวายสลากภัตร ประเพณีรับส่งตายาย ประเพณีข้ึนถ้ า จบปี จบเดือน เป็นต้น ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษา
ระดับ ม.๓ อาชีพหลัก คือเกษตรกรรมร้อยละ ๗๐ (สวนปาล์มน้ ามัน : สวนยาง : สวนผสม เป็นอัตราส่วน ๕:๔:๑) 
รับจ้างทางการเกษตร ร้อยละ ๒๐ รับราชการและใช้แรงงาน ร้อยละ๑๐ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทาง
เศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี ๔๓,๓๐๐บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๕ คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑๕ 



 

ส่วนท่ี ๒  
ผลการประเมินตนเองสถานศึกษา 

 

 โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้  
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ : ระดับยอดเยี่ยม 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
     ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

๑) ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 
๒) วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมใช้กระบวนการในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยได้ด าเนินการโครงการจ านวน   
๒๒ โครงการในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยจัดประชุมวางแผนการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานหลักสูตร ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน เต็มตามศักยภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนโดยเน้นทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต 
และทักษะอาชีพ    ฝึกให้ผู้เรียนรักการอ่าน   จดบันทึกการอ่านตามรอยบาทพระเทพรัตนราชสุดา ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก จากอินเตอร์เน็ต ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเรียนรู้ ในกิจกรรมการสอนโครงงานทุกระดับชั้น จัดโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย เช่น กิจกรรมสัปดาห์สดุดีกวีไทย 
กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ กิจกรรมสอนเสริมแนวข้อสอบ O-NET กิจกรรมส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการตามความสนใจและถนัดของผู้เรียน กิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ กิจกรรมสถานศึกษาสี
ขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และโครงการโรงเรียนวิธีพุทธ เป็นต้น ทุกกิจกรรมผู้เรียนได้แสดงศักยภาพใน
การเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติจริง โดยเฉพาะการฝึกปฏิบัติทักษะโครงงานอาชีพ กิจกรรมส่งเสริมความสามารถ
ด้านคณิตศาสตร์และส่งเสริมความสามารถด้านกีฬาวู้ดบอล ทุกกิจกรรมได้สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม ผู้เรียนได้เรียนเต็มตามศักยภาพของตนเอง มีความสุข สนุกในการ
ท างาน มีการคิดต่อยอดชิ้นงานในบางกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมการน าไปท าเป็นอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ให้กับตัวเองและ
ครอบครัว 
 

๑๖ 



 

ผลการด าเนินงาน 
ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   

ผลการทดสอบระดับชาติระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สูงขึ้นในกลุ่มกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ผู้เรียนมีโอกาสได้ศึกษาต่อระดับสูงจนจบหลักสูตร ตามนโยบายการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
นักเรียนส่วนใหญ่ชอบการท ากิจกรรมกล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี มีคุณธรรม
จริยธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา จนเป็นอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน “มารยาทงาม น้ าใจดี มีจิตอาสา” และส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาวู้ดบอล ผู้เรียนได้เป็นตัวแทน
จังหวัดชุมพร เข้าร่วมการแข่งขันวู้ดบอลชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจ าปี ๒๕๖๔ ณ จังหวัดเชียงใหม่ และได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันวู้ดบอล กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๗ คัดเลือกคาค ๔ “ระนองเกมส์” จนเป็น
เอกลักษณ์ของโรงเรียน “วู้ดบอลเด่น ภูมิทัศน์ดี วิถีพอเพียง”   เป็นที่ยอมรับของชุมชน  
 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ประกอบด้วย  ๖  ประเด็นพิจารณา 

๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

แก้ปัญหา 
๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๖. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ประกอบด้วย ๔ ประเด็นพิจารณา 
๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๗ 



 

๓) ผลการประเมิน 
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

ประกอบด้วย ๒ ประเด็นพิจารณาดังนี้ 
 
 

ตารางท่ี ๑ แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ประเด็นพิจารณา
ที่ ๑) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

มำตรฐำนที่ ๑ ประเด็นพิจำรณำที่ ๑) ด้ำนผลสัมฤทธิ์
ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

ค่ำร้อยละ 
ผลกำรประเมิน เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและ
การคิดค านวณ 

๗๓ ๘๔.๕๓ สูงกว่าเป้าหมาย 

๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

๖๘ ๗๓.๕๐ สูงกว่าเป้าหมาย 

๓) มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ๗๖ ๘๕.๓๓ สูงกว่าเป้าหมาย 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

๘๓ ๙๖.๐๐ สูงกว่าเป้าหมาย 

๕) มีผลการทดสอบทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๗๒ ๕๓.๖๑ ต่ ากว่าเป้าหมาย 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ๘๓ ๙๔.๕๐ สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณา ที่ ๑)  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 

๗๖ ๘๑.๒๕ สูงกว่าเป้าหมาย 

            
          จากตารางที่ ๑ แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ประเด็น
พิจารณาที่ ๑) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ พบว่า ผลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน ๖  ประเด็นพิจารณา สูงกว่าเป้าหมาย จ านวน  ๕ ประเด็นพิจารณา  และ    
ต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน ๑ ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานแล้วสูงกว่าค่าเป้าหมาย
เป็นส่วนใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

๑๘ 



 

ตารางท่ี ๒ แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณาท่ี ๒) 
ด้านคุณลักษะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

มำตรฐำนที่ ๑ ประเด็นพิจำรณำที่ ๒) ด้ำนคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ค่ำร้อยละ 
ผลกำรประเมิน 

เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ๘๓ ๘๘.๑๐ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย     ๘๓ ๑๐๐ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

๘๓ ๑๐๐ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ๘๓ ๙๔.๕๐ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณา ที่ ๒)  
ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 

๘๓ ๙๕.๖๕ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

                จากตารางท่ี ๒ แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียนประเด็น
พิจารณาที่ ๒) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ พบว่าผลการด าเนินการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน ๔ ประเด็นพิจารณา สูงกว่าเป้าหมาย จ านวน ๔ ประเด็นพิจารณา  
เมื่อพิจารณาภาพรวมของการด าเนินงานแล้วสูงกว่าค่าเป้าหมายเป็นส่วนใหญ่ 

ตารางท่ี 3  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2564  

มาตรฐานที่ 1 /ประเด็นการพิจารณา 
สรุปผลการประเมิน

รายประเด็น 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ประกอบด้วย 6 ประเด็นพิจารณา ดีเลิศ 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ           สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 
6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ประกอบด้วย   4  ประเด็นพิจารณา ยอดเยี่ยม 
1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

๑๙ 



 

 
จากตารางที่ 3  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2564  พบว่า ผลการ

ด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สูงกว่าเป้าหมาย จ านวน ๙ ประเด็นพิจารณา และต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน ๑
ประเด็นพิจารณา  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานแล้วสูงกว่าเป้าหมาย เป็นส่วนใหญ่ 

 

๔) จุดเด่น  

๑. ด้านคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ  O-NET ระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ สูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ผลการทดสอบระดับชาติ  O-NET  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สูงขึ้นกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  และส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาวู้ดบอล ผู้เรียนไดเ้ข้าร่วมการ
แข่งขันวู้ดบอลชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจ าปี ๒๕๖๔ ณ จังหวัดเชียงใหม่ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
๒ การแข่งขันวู้ดบอล กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๗ คัดเลือกคาค ๔ “ระนองเกมส์” จนเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน   
“วู้ดบอลเด่น ภูมิทัศน์ดี วิถีพอเพียง” เป็นที่ยอมรับของชุมชน  
           ๒. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่าเริงแจ่มใส สุขภาพจิตดี มีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา  มีจิต
สาธารณะและรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีคุณธรรม จริยธรรม  
           ๓. ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยวิชาโครงงาน ท าให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตาม
ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ อาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เช่น โครงงานอาชีพ โครงงานภาษาไทย โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานสังคมศึกษา โครงงานคณิตศาสตร์ 
โครงงานภาษาอังกฤษ เป็นต้น เพ่ือเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ จนเกิดเป็นนวัตกรรมทางการเรียนรู้มากข้ึน 

๕) จุดควรพัฒนา 

๑. โรงเรียนควรพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในทุกประเด็นการพิจารณาให้มีคุณภาพสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เพ่ือพัฒนา 
ตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู จัดระบบการเรียนรู้ที่สนองการพัฒนาอย่างรอบด้าน 
          ๒. โรงเรียนควรพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาชีพให้มีความหลากหลาย  เพ่ือสามารถใช้ในการพัฒนาความสามารถของ
นักเรียนในการประยุกต์ความรู้น าไปสู่การศึกษาต่อในอนาคตและการมีอาชีพที่มั่นคงยิ่งขึ้นในอนาคต 
            ๓.  โรงเรียนควรปรับการเรียนรู้สู่สรรถนะด้วยการจัดการเชิงรุก (Active Learning) โดยใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  
            ๔. โรงเรียนควรมีหลักสูตรท้องถิ่นที่หลากหลาย เพ่ือสามารถใช้ในการพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการ
ด าเนินชีวิตหรือประยุกต์ความรู้น าไปสู่อาชีพที่มั่นคงยิ่งขึ้นในอนาค 
            ๕. โรงเรียนควรพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นและสื่อสารด้วยภาษาไทยอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 
 
 
 

๒๐ 



 

 

 มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ 
หลักฐำนสนับสนุน 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน - สมุดบันทึกการอ่านตามรอยพระเทพฯ 

- แบบบันทึกผลการสอบวัดความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
- แบบบันทึกผลการสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
การใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและการแก้ปัญหา 
- แบบบันทึกผลการสอบวัดความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
- แบบบันทึกผลการสอบวัดความสามารถในการรวบรวมความรู้
ได้ด้วยตัวเอง การท างานเป็นทีม 
- แบบประเมินโครงงานและนวัตกรรมของนักเรียน 
- แบบบันทึกผลการสอบวัดความสามารถในการเชื่อมโยงองค์
ความรู้ และประสบการณ์ มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ  
- แบบรายงานผลการเรียน (ปพ.๕) และ SGS 
- รายงานผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ม.๓ และ ม.๖ 
- รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
- แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
- แฟ้มข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
- สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน   
- รายงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  
- ผลงาน ชิ้นงาน ของผู้เรียน 
- แฟ้มภาพถ่าย เกียรติบัตร และโล่รางวัล 
- การสังเกต และการสัมภาษณ์ผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  
การสื่อสารและการคิดค านวณ 
๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิด
อย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม 
๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
๖)  มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ 

 

 

 

 

 

๒๑ 



 

 

มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ 
หลักฐำนสนับสนุน 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 
๑.๒คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน - แบบประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียนรายบุคคล  

- สรุปผลการเข้าร่วมหรือการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน   
- แฟ้มข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
- สมุดบันทึกสถิติการมาโรงเรียน 
- สมุดบันทึกการท าความดี 
- คู่มือนักเรียน 
- สมุดบันทึกความพฤติกรรมของนักเรียน 
- สมุดบันทึกการประชุมสุดสัปดาห์ 
- สมุดบันทึกเวรประจ าวัน 
- แฟ้มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- สมุดบันทึกพัฒนาการด้านน้ าหนัก ส่วนสูง  
- แบบทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุขและมีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา 
- สมุดบันทึกสถิติการใช้ห้องพยาบาล  
- สมุดเยี่ยมจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
- แบบบันทึกระเบียนสะสมทางการเรียน 
- แบบรายงานผลการดูแลป้องกันสิ่งเสพติดของโรงเรียน 
- ภาพถ่ายกิจกรรม วุฒิบัตร เกียรติบัตร โล่ ของนักเรียน 
 

๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศกึษาก าหนด 
๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 
๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

๒๒ 



 

 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑) ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
๒) วิธีการพัฒนา 

มีการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการ 
นิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จาก
บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรในสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า เพ่ือ
วางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ 
มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานเป็นระยะ และสรุปผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
      โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม มีกระบวนการบริหารจัดการศึกษาโดยได้ด าเนินการทั้งสิ้น ๖ โครงการ       
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยโรงเรียนจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-๑๙) โดยสอนรูปแบบ On-Site และ On-line โดยการพัฒนาครูด้านการจัดท าสื่อ นวัตกรรมการสอน
ออนไลน์ให้น่าสนใจเหมาะสมกับเนื้อหาและผู้เรียน ผู้เรียนสามารถได้รับการเรียนรู้ครบตามมาตรฐานตัวชี้วัดของ
หลักสูตร มีการจัดนิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  จัดท าแผนเผชิญเหตุ มีการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย เว้นระยะห่างทางสังคม รองรับการจัดการ
เรียนการสอนแบบ On-Site  
 

๓) ผลการพัฒนา 
๑. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของ 

สถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
ตามแผนการศึกษาชาติ 

  ๒. สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนา
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูล
สารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 

   ๓. สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

   ๔. สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ที่เหมาะสม 
เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

๒๓ 



 

  ๕. สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล 
และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

   ๖. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายชุมชน และ ศิษย์เก่า 
ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

๔) ผลการประเมิน 
โรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารจัดการ 

ประกอบด้วยประเด็นพิจารณาดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๔ แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

มาตรฐานที่ 2 /ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้
จริง 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษา
ที่ได้ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จไว ้

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.3  มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ เป็นไปตามเป้าหมาย 

  2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ เป็นไปตามเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่  2   
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 

๒๔ 



 

       จากตารางที่ 4  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 
2564 พบว่า ผลกระบวนการบริหารและการจัดการ เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน  ๒ ประเด็นพิจารณา สูงกว่า
เป้าหมาย จ านวน ๔ ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานแล้วเป็นไปสูงกว่าเป้าหมาย 
เป็นส่วนใหญ่ 

        ๕) จุดเด่น  

๑. เป็นสถานศึกษาท่ีมีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

๒. ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘) 
๓. ได้เสนอและพัฒนาผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการที่เป็นแบบอย่างได้ในโครงการติดตามการ 

จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-๑๙) 
๔.  ได้รับรางวัลระดับดี  การประกวดผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศBest Practice กับการขับเคลื่อนหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างยั่งยืน 
๕.  ผ่านการประเมินการใช้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์  (SCSS) 

           ๖.  ให้การสนับสนุนส่งเสริมการจัดพิธีสักการะเสาหลักเมืองจ าลองพิธีบวงสรวงและสมโภชเสาหลักเมือง
จังหวัดชุมพร ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
    ๖) จุดควรพัฒนา 

          ๑. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

         ๒. เน้นกิจกรรมการนิเทศภายในให้มากขึ้น การรายงานผลการพัฒนาด าเนินการอย่างรวดเร็วและ
ต่อเนื่องเพ่ือการแก้ปัญหาที่ตรงประเด็น เข้าถึงทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๕ 



 

 

มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ 
หลักฐำนสนับสนุน 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร 
๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

- มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
- แผนปฏิบัติการประจ าปี  
- รายงานโครงการ/กิจกรรม  
- รายงานประจ าปีของโรงเรียน  
- เอกสารรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
- โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 
- ขอบข่ายการบริหารงานและพรรณนางาน 
- ประกาศ/ค าสั่งของโรงเรียน  
- บันทึกการประชุมครขูองโรงเรียน  
- บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
- แฟ้มสะสมผลงานของครู 
- แฟ้มภาพถ่ายของโรงเรียน  
- แผนภูมิการจัดโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน  
- ป้ายแสดงแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม  
- ป้ายนิเทศก ากับติดตามงาน 
- แบบส ารวจและสรุปผลความคิดเห็น 
- สภาพอาคารเรียน อาคารประกอบและสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียน             
- เอกสารการนิเทศภายใน 
- หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น 
- รายงานการประชุม อบรม สัมมนา การพัฒนาครู 
- แผ่นพับประชาสัมพันธ์ /จดหมายข่าว 
- Line Facebook เว็บไซต์โรงเรียน 
-- ภาพถ่ายกิจกรรม วุฒิบัตร เกียรติบัตร โล่รางวัล 
 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 
๒.๓ ด าเนินงานพฒันาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

 

 

 

 

๒๖ 



 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑) ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
๒) วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนได้ก าหนดให้คุณครูทุกท่านส่งแผนการจัดการเรียนรู้/โครงการสอนทุกรายวิชา มีการตรวจสอบ  
ก ากับติดตาม นิเทศการสอนอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ซึ่งการนิเทศจะดูตั้งแต่การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย จัดบรรยากาศของห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ การบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก มีการวัดผลและประเมินผลอย่างเป็นระบบ ใช้เครื่องมือวัดที่หลากหลายตามศักยภาพของผู้เรียน มี
การสนับสนุนให้ครูพัฒนาตัวเองสม่ าเสมอ จัดให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ส่งเสริมให้ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
แก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 

     ๓) ผลการพัฒนา 

๑. ครูมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาเต็มความสามารถ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 
เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแผนการจัดการเรียนรู
ที่สามารถน าไปจัดกจิกรรมไดจริง มีการรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเป็นระบบ สามารถให้ข้อมูลป้อนกลับ
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

๒. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยกย่องชมเชยผู้เรียนที่มีผลงานดีเด่น ให้ก าลังใจนักเรียนที่ 
เรียนอ่อน มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ ครูรักเด็ก เด็กรักครู เด็กสามารถเรียนรูร่วมกันอย่างมีความสุข  

๓. ครูมีการพัฒนาตนเองสม่ าเสมอ เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาอย่างต่อเนื่อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ร่วมกันในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เครือข่ายทางวิชาการ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพมัธยมศึกษาจังหวัดชุมพร และ
หน่วยงานอื่น ๆ 
 

๔) ผลการประเมิน 
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการ 

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประกอบด้วย ๕ ประเด็นพิจารณาดังนี้ 
๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๒. ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 

๒๗ 



 

ตารางท่ี ๕ แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ ค่ำร้อยละ สรุปผลกำรประเมิน 
เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๗๔ ๑๐๐ สูงกว่าเป้าหมาย 

๓.๒ ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๗๔ ๑๐๐ สูงกว่าเป้าหมาย 

๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๗๔ ๑๐๐ สูงกว่าเป้าหมาย 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

๗๔ ๑๐๐ สูงกว่าเป้าหมาย 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

๗๔ ๙๓.๗๕ สูงกว่าเป้าหมาย 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓ 
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

 

ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

 
๕) จุดเด่น 

    ๑. นางยินดี  ช่วยปลอด และนายวิรัช มณีแดง ได้รับรางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

          ๒. นายจตุพร  ไชยเพชร เป็นผู้ฝึกซ้อมนักกีฬาตัวแทนจังหวัดชุมพรเข้าร่วมแข่งขันวู้ดบอลชิงแชมป์
ประเทศไทย ประจ าปี ๒๕๖๔  ณ จังหวัดเชียงใหม่  และเป็นผู้ฝึกซ้อมนักกีฬาวู้ดบอล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๒ กีฬาวู้ดบอล กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๗ “ระนองเกมส์”  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระนอง 

   ๓. นายศุภชัย  ศิวประสิทธิ์กุล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ
เป็นครูช านาญการ 

          ๔. นางสาวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว  และนายธีรชัย  ชื่นชูวงศ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้รับการเลื่อน
วิทยฐานะเป็นครูช านาญการพิเศษ 

           ๕.  นางยินดี  ช่วยปลอด  ได้รับรางวัล ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการสถานศึกษาดีเด่น จากเครือข่าย
การส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดชุมพร 

 

๒๘ 



 

๖) จุดควรพัฒนา 

       ๑. ครูควรได้รับการส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายบุคคลในเชิงลึกมากขึ้น น ามาใช้ในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียน สามารถ
วิเคราะห์ผลการประเมินและน ามาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียนรวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็น
รูปธรรม ตลอดจนน าสื่อและเทคโนโลยีมาประยุกต์ ใช้กับการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
สามารถแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนได้รอบด้าน 

         ๒. ควรน านักเรียนไปศึกษานอกสถานที่และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มากขึ้น เพ่ือเสริมประสบการณ์ตรงให้กับ
นักเรียน เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับผู้เรียน ได้เข้าใจสังคม สิ่งแวดล้อมและสามารถค้นพบความถนัด ความสนใจ
ของตนเอง 

มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ 
หลักฐำนสนับสนุน มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
- แผนปฏิบัติการประจ าปี  
- รายงานโครงการ/กิจกรรม  
- รายงานประจ าปีของโรงเรียน  
- แผนการจัดการเรียนรู้/โครงการสอน 
- รายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปพ.๕/SGS  
- รายงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- ค าสั่งของโรงเรียน  
- บันทึกการประชุมของโรงเรียน  
- แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก 
- สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีของครู 
- แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก 
- แฟ้มสะสมงานของครู 
- วิจัยในชั้นเรียน  
- บันทึกชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC 
- รายงานการประเมินตนเอง SAR ของครู 
- แฟ้มภาพถ่ายของโรงเรียน 
- ภาพถ่ายกิจกรรม วุฒิบัตร เกียรติบัตร โล่ ของคร ู 
 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 

 

๒๙ 



 

ส่วนที่ ๓ 
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 

  
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์ 
สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (๓-๕ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน 
พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ ดังนี้ 
 
 

ระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ  :  ระดับยอดเยี่ยม 
  โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๖ แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ 
 

มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ 
ค่ำร้อยละ 

ผลกำรประเมิน เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน 
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
ประเด็นการพิจารณาที่ ๑.๑ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน ประกอบด้วย ๖ ประเด็นพิจารณา 

ดี ดีเลิศ ดีเลิศ 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและ
การคิดค านวณ 

๗๓ ๘๔.๕๓ สูงกว่าเป้าหมาย 

๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

๖๘ ๗๓.๕๐ สูงกว่าเป้าหมาย 

๓) มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ๗๖ ๘๕.๓๓ สูงกว่าเป้าหมาย 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

๘๓ ๙๖.๐๐ สูงกว่าเป้าหมาย 

๕) มีผลการทดสอบทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๗๒ ๕๓.๖๑ ต่ ากว่าเป้าหมาย 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ๘๓ ๙๔.๕๐ สูงกว่าเป้าหมาย 

 
 
 
 
 

๓๐ 



 

 

มำตรฐำนที่ ๑ ประเด็นพิจำรณำที่ ๒) ด้ำนคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ค่ำร้อยละ 
ผลกำรประเมิน 

เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน 
ประเด็นการพิจารณาที่ ๑.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนประกอบด้วย ๔ ประเด็นพิจารณา 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ๘๓ ๘๘.๑๐ สูงกว่าเป้าหมาย 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย     ๘๓ ๑๐๐ สูงกว่าเป้าหมาย 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

๘๓ ๑๐๐ สูงกว่าเป้าหมาย 

๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ๘๓ ๙๔.๕๐ สูงกว่าเป้าหมาย 
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่ำเป้ำหมำย 
๒.๑)  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 

๒.๒)  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้ก าหนดค่า
เป้าหมายความส าเร็จไว ้

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 

๒.๓)  มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 

๒.๔)  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 
๒.๕)  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ เป็นไปตามเป้าหมาย 

๒.๖)  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ เป็นไปตามเป้าหมาย 

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่ำเป้ำหมำย 

๓.๑) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๗๔ ๑๐๐ สูงกว่าเป้าหมาย 

๓.๒) ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

๗๔ ๑๐๐ สูงกว่าเป้าหมาย 

๓.๓)  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๗๔ ๑๐๐ สูงกว่าเป้าหมาย 

๓.๔) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

๗๔ ๑๐๐ สูงกว่าเป้าหมาย 

๓.๕) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

๗๔ ๙๓.๗๕ สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมสถานศึกษาได้ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

๓๑ 



 

 
 จากตารางท่ี ๖ แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ พบว่า มาตรฐานที่ ๑ มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ  มาตรฐานที่ ๒ 
มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม  มาตรฐานที่ ๓ มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
จุดเด่นจุดควรพัฒนา 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1) ผู้เรียน มีผลการประเมินระดับชาติ O-NET 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ผลการประเมินระดับชาติ O-NET ระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ สูงกว่าปีที่ผ่านมา ๒ สาระการ
เรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา 

๒) ผลการด าเนินการในโครงการ ส่งเสริมความเป็น 
    เลิศทางด้านกีฬาวู้ดบอล ได้รับรางวัลจากการ    
    แข่งขันระดับจังหวัดและระดับชาติ สามารถ  
    ส่งเสริมนักเรียนให้มีโอกาสก้าวหน้าในการเป็น 
    นักกีฬาอาชีพ 
 

 
 
 

 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
๑) ควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นกว่าค่าเป้าหมาย

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒) ควรพัฒนาผลผลสัมฤทธิ์ ในการประเมิน

ระดับชาติให้มีผลการประเมินสูงขึ้นกว่าในปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ครบทุกรายวิชา และควรมี
รายวิชาที่พัฒนาให้สูงกว่าระดับชาติ ในทั้งสอง
ระดับชั้น 

๓) ควรพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้
หลากหลายระดับ และหลากหลายประเภท 

๔) ควรส่งเสริมความสามารถด้านกีฬาให้ทุกคนได้มี
ส่วนร่วมมากขึ้นและส่งเสริมกีฬาวู้ ดบอลให้
ชุมชนได้รู้จักมากขึ้น 

๕) ควรพัฒนาทักษะการคิด คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี 
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหาของผู้เรียนให้มีคุณภาพมากขึ้น 

๖) ควรมีการจัดรูปแบบของหลักสูตรเพ่ือรองรับ
การศึกษาต่อและการมีอาชีพในอนาคตของ
ผู้เรียน 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

๑) มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและใช้ระบบการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารงานองค์กร 

๒) ได้รับความร่วมมือในการระดมทรัพยากรจาก
หน่วยงานต่างๆ 

๓) เป็นสถานศึกษาที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best 
Practice) ในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

๑) ควรให้มีการนิเทศติดตามผลการด าเนินงานอย่าง
รวดเร็วและต่อเนื่องและควรมีการรายงานผล
อย่างเป็นรูปธรรม 

๒) ควรมีระบบการรักษาความปลอดภัยในบริเวณ
โรงเรียนที่รัดกุมครอบคลุมอาณาบริเวณโรงเรียน 

 

๓๒ 



 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

๔) ได้พัฒนาผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการที่เป็น
แบบอย่างได้ในโครงการติดตามการจัดการเรียนร
การสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-๑๙) 

๕) ผ่านการประเมินการใช้งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนออนไลน์  (SCSS) 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑) ครูจ านวน ๓ ท่าน ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 
๒) ครูจ านวน ๑ ท่าน เป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วม

การแข่งขันกีฬาวู้ดบอลเข้าร่วมแข่งขันในการ
แข่งขันวู้ดบอลชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 

๓) คุณครูทุกท่านจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญโดยใช้สื่อ นวัตกรรมการสอนและ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจทันสมัย 
เหมาะสมกับเนื้อหา 
 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑) ควรมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลในเชิงลึก

และใช้ผลการประเมินผลการเรียนรู้มาใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีรูปแบบ 

๒) ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้มากขึ้น เน้น
ประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีให้ผู้เรียนได้ฝึก
ค้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

 
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้คุณภาพที่สูงขึ้น 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 

๑) ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ในทักษะความรู้ด้านวิชาการ และทักษะด้านอาชีพเพ่ือรองรับการประกอบอาชีพ
และการมีงานท าในอนาคต  

๒) พัฒนาทักษะชีวิต เพ่ือการด ารงตนในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ และปรับตัวในสถานการณ์ต่างๆ ใน
สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

๓) ส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยี ให้สามารถปรับใช้เพ่ือการด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑)  พัฒนาระบบการบริหารงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารที่รวดเร็วมีฐานข้อมูลที่สามารถใช้ได้ 
     ทันเวลา  
๒)  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในให้ทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยี ทางการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

๓๓ 



 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑) พัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ครูผู้สอนเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้าน 
เทคโนโลยีและสภาวการณ์ทางสังคมให้ครูมีความพร้อมตื่นตัวและทันเหตุการณ์อยู่เสมอ 

  ๒) พัฒนาครูด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในระดับพ้ืนฐานให้คล่องแคล่ว 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 

๑) สื่อเทคโนโลยี ไอซีที ประกอบการค้นคว้าเรียนรู้ของนักเรียนและจัดการเรียนรู้ของครู 

     ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑) งบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

    ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑) วิทยากรในการจัดอบรมความรู้ด้านไอซีทีและการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ให้กับครูและบุคลกร
ทางการศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๔ 



 

ส่วนท่ี ๔ 
 ภาคผนวก 

 

๑. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา(ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
    ๑๑ ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา/ครู/ผู้เรียนในปีการศึกษา 256๔ 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

สถานศึกษา -เป็นสถานศึกษาท่ีมีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) 
ในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

ส านักงานศึกษาธิการ
ภาค ๕ 

-ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘)  สมศ. 
-ได้เสนอผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการที่เป็นแบบอย่าง
ได้ในโครงการติดตามการจัดการเรียนรการสอนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-๑๙) 

สพฐ 

-ได้พัฒนาผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการที่เป็นแบบอย่าง
ได้ในโครงการติดตามการจัดการเรียนรการสอนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-๑๙) 

สพฐ 

- ได้รับรางวัลระดับดี  การประกวดผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
Best Practice กับการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างยั่งยืน 

สพม.สฏชพ. 

- ได้รับรางวัลระดับดี กิจกรรมการประกวดเว็บไซต์การ
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
งานเสวนาวิชาการ  การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างยังยืน 

สพม.สฏชพ. 

- ผ่านการประเมินการใช้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ออนไลน์  (SCSS)  

สพม.สฏชพ. 

-ให้การสนับสนุนส่งเสริมการจัดพิธีสักการะเสาหลักเมือง
จ าลองพิธีบวงสรวงและสมโภชเสาหลักเมืองจังหวัดชุมพร 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ผู้ว่าราชการ 
จังหวัดชุมพร 

ผู้บริหาร 
นายประวีณ วีรเสนีย์ 

- ได้รับรางวัลระดับดี  การประกวดผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
Best Practice กับการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างยั่งยืน 

สพม.สฏชพ. 

 - ผ่านการประเมินการใช้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ออนไลน์  (SCSS)  

สพม.สฏชพ. 

๓๕ 



 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

ครู/ลูกจ้างประจ า 
นางยินดี  ช่วยปลอด 

นายวิรัช  มณีแดง 
- ครูผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา สพม.สฎชพ 

สพม.สฎชพ 

นางยินดี  ช่วยปลอด 
-ได้รับรางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการดีเด่น เครือข่ายส่งเสริม

ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา จ.ชุมพร 

นางเนธิภัค  พรมบุญแก้ว 
 

 

- ได้รับรางวัลระดับดี  การประกวดผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
Best Practice กับการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างยั่งยืน 

สพม.สฏชพ. 

นายจตุพร  ไชยเพชร 
 
 
 
 
 

-ผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาวู้ดบอล ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ ๒ งานกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๗ “ระนอง
เกมส์” ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ มกราคม ๒๕๖๕ 
-ผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาวู้ดบอล การแข่งขันวู้ด
บอลชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจ าปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ 
๒๔-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา 

นายสันตภิาพ  เขียวปากพนัง 

ร่วมเป็นวิทยาการถ่ายทอดและฝึกซ้อมร าเทิดพระเกียรติงาน
เทิดพระเกียรติพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
อาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ประจ าปี 
๒๕๖๔ 

ผู้ว่าราชการ 
จังหวัดชุมพร 

ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดและฝึกซ้อมร าถวายสักการะ
ศาลหลักเมืองชุมพร 

ผู้ว่าราชการ 
จังหวัดชุมพร 

นักเรียน 
นางสาวพจนา  พยัคฆะ - ได้รับรางวัลระดับดี  การประกวดผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

Best Practice กับการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างยั่งยืน 

สพม.สฏชพ. 

นายอิทธิพล โสภาค 

นายวันชนะ ทิมทอง 

นายปริญญา ศรีสมบัติ 
นางอนุวัฒน์ เชื้อตาโคตร 

นางวุฒิชัย กองข้าวเรียบ 

-เข้าร่วมแข่งขันกีฬาวู้ดบอล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
๒ งานกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๗ “ระนองเกมส์” ระหว่างวันที่ 
๒๘-๓๐ มกราคม ๒๕๖๕ 
-เข้าร่วมแข่งขันกีฬาวู้ดบอล การแข่งขันวู้ดบอลชิงแชมป์แห่ง
ประเทศไทย ประจ าปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔  ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

การท่องเที่ยวและกฬีา
จังหวัดชุมพร 

 
 
 

 
 

 

 

๓๖ 



 

๑.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ  
ที ่ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ภาพความส าเร็จ/รางวัลที่ได้รับ 
๑ โครงกำรพัฒนำและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

     - กิจกรรมเติมเต็ม O - NET 
     - กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 
     - เรียนดีมีรางวัล 

-รายงานผลการทดสอบ O-NET ม.๓ มีคะแนนสูงกว่าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ ม.๖ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา มีผลการทดสอบ     
O-NET สูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๓  
-รายงานกิจกรรมสอนซ่อมเสริมและกิจกรรมเรียนดีมี
รางวัล 

๒ โครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงด้ำนกีฬำวู้ดบอล
และฟุตซอลและโครงกำรส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้
กลุ่มสำระพลศึกษำและสุขศึกษำ 
     - กิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านกีฬาของ
นักเรียน 
 

-ผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาวู้ดบอล ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ ๒ งานกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๗ 
“ระนองเกมส์” ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ มกราคม ๒๕๖๕ 
-ผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาวู้ดบอล การแข่งขันวู้ดบอล
ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจ าปี ๒๕๖๔ ระหว่าง
วันที่ ๒๔-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

๓ โครงกำรพัฒนำกำรเรียนรู้บูรณำกำรตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
    - กิจกรรมฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
    - กิจกรรมออมทรัพย์ออมความด ี
    - กิจกรรมบูรณาการการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-สรุปรายงานการอบรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
-รายงานกิจกรรมออมทรัพย์ออมความดี 
-รายงานกิจกรรมฐานการจัดการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้วิทยากรท้องถิ่น 

๔ โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรงำน
อำชีพและเทคโนโลยี 
-กิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาชีพทวิศึกษา(เตรยีมปวส.) 

- หลักสูตรทวิศึกษา(เตรียม ปวส.) 
- รายงานผลการจัดการเรียนรู้วิชาชีพทวิศึกษา 

๕ โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและ
อบำยมุข 
    - กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ 
    - กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพตดิและ
อบายมุข 

- รายงานการจัดกิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ 
- รายงานกิจกรรมสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข 
- รายงานระบบช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์ 

๖ โครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มี
ควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 

-กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
-กิจกรรมอบรมการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศการ
จัดการเรียนรู้ 
-กิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 

- สรุปรายงานการประชุม อบรม ศึกษาดูงาน 
-รายงานการอบรมการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศการ
จัดการเรียนรู้ 
-รายงานการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC) 
-การเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น 

 

๓๗ 



 

ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น (ม.๑-๖) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

ประเด็นการประเมิน 
 

ร้อยละระดับผลการเรียน ๒ ขึ้นไป 
 

1) ค่าเฉลีย่ร้อยละผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๔๐.๕๐ 
2) ค่าเฉลีย่ร้อยละผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๓๒.๖๐ 
3) ค่าเฉลีย่ร้อยละผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๘.๙๑ 
4) ค่าเฉลีย่ร้อยละผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๗๔.๓๙ 
5) ค่าเฉลีย่ร้อยละผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๕๕.๒๓ 
6) ค่าเฉลีย่ร้อยละผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๘๙.๒๗ 

รวม (เฉลี่ยร้อยละ) ๕๑.๘๒ 
 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ระดับ ๒ ขึ้นไป แยกตามระดับชั้น 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
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๓๘ 



 

     ๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับ ๒ ขึ้นไป 
แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

ร้อยละระดับผลการเรียน ๒ ขึ้นไป 
 

๑) ภาษาไทย 51.20 
๒) คณิตศาสตร์ 50.97 
๓) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 43.96 
๔) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 56.59 
๕) สุขศึกษาและพละศึกษา 66.97 
๖) ศิลปะ 49.76 
๗) การงานอาชีพ  57.83 
๘) ภาษาอังกฤษ 51.59 

รวม (เฉลี่ยร้อยละ) ๕๓.๖๑ 
           

         กราฟแสดงร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ระดับ ๒ ขึ้นไป แยกตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔        

 

51.20 ๕๐.๙๗
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๓. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
 
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ 
 

ที ่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ค่ำเป้ำหมำย คะแนนเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 
๑ ภาษาไทย ๒๙.๗๗ ๕๑.๔๘ สูงกว่าเป้าหมาย 
๒ คณิตศาสตร์ ๒๙.๗๗ ๒๐.๒๔ ต่ ากว่าเป้าหมาย 
๓ วิทยาศาสตร์ ๒๙.๗๗ ๒๙.๙๑ สูงกว่าเป้าหมาย 
๔ ภาษาอังกฤษ ๒๙.๗๗ ๒๗.๔๗ ต่ ากว่าเป้าหมาย 

รวม (ค่ำเฉลี่ยร้อยละ) ๒๙.๗๗ ๓๒.๐๓ สูงกว่ำเป้ำหมำย 
 
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๖ 
 

ที ่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ค่ำเป้ำหมำย คะแนนเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 
๑ คณิตศาสตร์ ๒๙.๕๔ ๑๙.๔๐ ต่ ากว่าเป้าหมาย 
๒ ภาษาไทย ๒๙.๕๔ ๔๕.๗๗ สูงกว่าเป้าหมาย 
๓ วิทยาศาสตร์ ๒๙.๕๔ ๒๖.๗๐ ต่ ากว่าเป้าหมาย 
๔ ภาษาอังกฤษ ๒๙.๕๔ ๑๙.๒๔ ต่ ากว่าเป้าหมาย 
๕ สังคมศึกษา ๒๙.๕๔ ๓๔.๔๒ สูงกว่าเป้าหมาย 

รวม (ค่ำเฉลี่ยร้อยละ) ๒๙.๕๔ ๒๗.๗๘ ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย 
 

เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา2562 53.38 22.00 27.61 29.25 33.06

ปีการศึกษา2563 45.89 19.43 24.39 25.36 28.77

ปีการศึกษา2564 51.48 20.24 29.91 27.47 32.28
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

 
 
๔. ตารางแสดงร้อยละของผู้เรียนที่มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามระดับคุณภาพ จ าแนกตาม 
ระดับชั้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

คุณลักษณะ 
จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ร้อยละของนักเรียน 

ระดับดี(๒)ขึ้นไป ดีเยี่ยม(๓) ดี(๒) ผ่าน(๑) ไม่ผ่าน(๐) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ๘๐.๗๑ ๑๙.๐๙ 0.๐๐ 0.๒๐ ๙๙.๘๐ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๗๒.๖๑ ๒๔.๗๓ ๑.๘๓ ๐.๘๓ ๙๗.๓๔ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๗๘.๓๕ ๑๙.๑๘ ๐.๗๒ ๑.๗๕ ๙๗.๕๓ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๘๔.๘๒ ๑๔.๑๔ ๐.๙๔ ๐.๑๐ ๙๘.๙๖ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๘๓.๒๐ ๑๕.๗๒ ๐.๑๔ ๐.๙๔ ๙๘.๙๒ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๘๗.๑๙ ๑๑.๒๑ ๑.๖๐ ๐.๐๐ ๙๘.๔๐ 

เฉลี่ยร้อยละ 81.15 17.35 ๐.๘๗ ๐.๖๓ 98.49 
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ปีการศึกษา2562 42.48 18.54 27.21 22.55 36.71 29.50

ปีการศึกษา2563 37.97 21.01 30.07 21.46 34.22 28.95

ปีการศึกษา2564 45.77 19.40 26.70 19.24 34.42 29.11
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๕. ตำรำงแสดงร้อยละกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน แยกตามระดับชั้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

ระดับชั้น 
ร้อยละผู้เรียนตามระดับคุณภาพ การอ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียนสื่อความ 
ร้อยละของ

ผู้เรียนระดับดี(๒) 
ขึ้นไป ดีเยี่ยม(๓) ดี(๒) ผ่าน(๑) ไม่ผ่าน(๐) 

ม.๑ 72.67 23.79 3.13 0.41 ๙๖.๔๖ 
ม.๒ 59.88 34.47 5.07 0.58 ๙๔.๓๕ 

ม.๓ 69.89 26.88 1.29 1.94 ๙๖.๗๗ 

ม.๔ 77.55 19.33 3.0๒ 0.10 ๙๖.๘๘ 
ม.๕ 78.29 21.30 0.41 0.00 ๙๙.๕๙ 
ม.๖ 76.92 20.88 0.92 1.28 ๙๗.๘๐ 

เฉลี่ยร้อยละ 72.53 24.44 2.31 0.72 96.98 
 
๖. ผลกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ม.๑ ๒๕ ๒๕ ๐ 

ม.๒ ๔๖ ๔๖ ๐ 

ม.๓ ๓๖ ๓๖ ๐ 

ม.๔ ๒๑ ๒๑ ๐ 

ม.๕ ๓๑ ๓๑ ๐ 

ม.๖ ๒๓ ๒๓ ๐ 

รวม ๑๘๒ ๑๘๒ ๐ 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๐.๐๐ 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

๔๒ 



 

๗. จ ำนวนผู้จบกำรศึกษำและศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้นไป 

     ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ 
 

ผู้เรียนชั้นมัธยมศกึษำปีที่ ๖ 

จ ำนวนนักเรียนที่เรียนจบ
ตำมหลักสตูร ฯ ( คน ) 

ศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น จ ำนวนนักเรียนที่เรียนจบ 
ตำมหลักสตูร ฯ ( คน ) 

ศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

๓๔ ๓๔ ๑๐๐ ๒๒ ๑๗ ๗๗.๒๗ 

                
 ๘. นักเรียนที่จบกำรศึกษำมีผลกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
ระดับ ๓ ขึ้นไป  

 ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี ๓ 

ผู้เรียนชั้นมัธยมศกึษำปีที่ ๓ 

จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด 

จ านวน 
ผู้เรียนที่จบ 
การศึกษา 

ตาม 
หลักสูตรฯ 

ผลการเรียนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ระดับ 3 ขึ้นไป 

เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 

ผู้เรียนที่มีความรู้ทักษะพื้นฐาน    
ในการประกอบอาชีพเหมาะสม         

กับช่วงวัย   
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

๓๗ ๓๔ ๑๘ ๔๘.๖๕ ๓๗ ๑๐๐ ๓๗ ๑๐๐ 
      

           ๙. นักเรียนที่จบกำรศึกษำและศึกษำต่อในสำยอำชีพ 

          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

นักเรียนที่จบการศึกษา 
ตามหลักสูตรฯ (คน) 

จ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ที่ศึกษาต่อในสายอาชีพ (คน) รวม ร้อยละ 

สถำบันอำชีวะ สำยสำมัญ
หลักสูตรทวิศึกษำ รัฐบำล เอกชน อื่น ๆ 

๓๔ ๗ - - ๑๓ ๒๐ ๕๘.๘๒ 

             

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

นักเรียนที่จบการศึกษา 
ตามหลักสูตรฯ (คน) 

จ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
ที่ศึกษาต่อในสายอาชีพ (คน) รวม ร้อยละ 

สถำบันอำชีวะ สำยสำมัญ
หลักสูตรทวิศึกษำ รัฐบำล เอกชน อื่น ๆ 

๒๒ ๖ - - - ๖ ๒๗.๒๗ 

๔๓ 



 

 

 

 

                        
 ประกาศโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 

เรื่อง  การก าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

................................ 
 โดยที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการประกาศ กฎกระทรวงประกันคุณภาพการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันที่             
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เป็น
กรอบในการวางแผนและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตั้งแต่การก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี            
ที่มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ตามนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทย และการศึกษาไทยใน
อนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม จึงก าหนดมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และได้ก าหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาการประเมินคุณภาพภายใน และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม มีคุณภาพและ            
ได้มาตรฐาน โรงเรียนจึงได้ก าหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   

  ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

 
 

                   (นางพรพนา  แดงสกล) 
                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 

๔๔ 



 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
เรื่อง  การก าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
................................ 

 โดยที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการประกาศ กฎกระทรวงประกันคุณภาพการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันที่             
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เป็น
กรอบในการวางแผนและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตั้งแต่การก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี            
ที่มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ตามนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทย และการศึกษาไทยใน
อนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม จึงก าหนดมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และได้ก าหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาการประเมินคุณภาพภายใน และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม มีคุณภาพและ            
ได้มาตรฐาน โรงเรียนจึงได้ก าหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   

  ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๗  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  
 

                   (นางพรพนา  แดงสกล) 
                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 

๔๕ 



 

 
 

 
ตารางแสดงมาตรฐานและค่าเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตามประเด็นพิจารณาแต่ละมาตรฐานส าหรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๔ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน : ระดับ ดเีลิศ   

ด้าน / ประเด็นการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ/คุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ร้อยละ ๘๐ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ร้อยละ ๗๖ 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  ร้อยละ ๗๓ 
   ๑.๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน ร้อยละ ๗๗ 
   ๑.๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียน  ร้อยละ ๗๐ 
   ๑.๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ร้อยละ ๗๗ 
   ๑.๔) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ ร้อยละ ๖๗ 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน      
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

ร้อยละ ๖๘ 

   ๒.๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ร้อยละ ๖๘ 

   ๒.๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ร้อยละ ๖๘ 

   ๒.๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ร้อยละ ๖๘ 

   ๒.๔) ผู้เรียนใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจในการแก้ปัญหา ร้อยละ ๖๘ 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   ร้อยละ ๗๖ 
   ๓.๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตัวเอง  ร้อยละ ๗๖ 

   ๓.๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการท างานเป็นทีม  ร้อยละ ๗๖ 

   ๓.๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์ มาใช้ในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต 

ร้อยละ ๗๖ 

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร  ร้อยละ ๘๓ 
   ๔.๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ร้อยละ ๘๓ 
   ๔.๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้สารสนเทศ ร้อยละ ๘๓ 
   ๔.๓) ผู้เรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร ร้อยละ ๘๓  

 

 

 

๔๖ 



 

 

ด้าน/ประเด็นการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ/คุณภาพ 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   ร้อยละ ๗๒ 

   ๕.๑) ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (O-NET)             ๒๙.๗๗ 

   ๕.๒) ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (O-NET) ๒๙.๕๔ 

   ๕.๓) ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑-๖ มีผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้นไป ๗๒ 

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ   ร้อยละ ๘๓ 

   ๖.๑) ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐาน พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น  ร้อยละ ๘๓ 

   ๖.๒) ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐาน พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น ร้อยละ ๘๓ 

   ๖.๓) ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในการท างานหรืองานอาชีพ  ร้อยละ ๘๓ 

   ๖.๔) ผู้เรียนมี ทักษะพ้ืนฐานในการท างานหรืองานอาชีพ  ร้อยละ ๘๓ 

   ๖.๕) ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีในการท างานหรืองานอาชีพ  ร้อยละ ๘๓ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   ร้อยละ ๘๓ 

 ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด   ร้อยละ ๘๓ 

๑.๑) ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผูท้ี่มีคุณธรรม จริยธรรม ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด และมี
คุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป   

 

ร้อยละ ๘๓ 

๑.๒) ผู้เรียนมีพฤติกรรมเคารพในกฎกติกา ตามที่สถานศึกษาก าหนด    ร้อยละ ๘๓ 

๑.๓) ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผูท้ี่มีค่านิยม และจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนด และมี
คุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป  

ร้อยละ ๘๓ 

 ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย    ร้อยละ ๘๓ 

๒.๑) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย   ร้อยละ ๘๓ 

๒.๒) ผูเ้รียนมีสว่นรว่มในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย  ร้อยละ ๘๓ 

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย    ร้อยละ ๘๓ 

๓.๑) ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย   ร้อยละ ๘๓ 

๓.๒) ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา  ร้อยละ ๘๓ 

๓.๓) ผูเ้รียนยอมรับและอยู่รว่มกันบนความแตกต่างระหวา่ง ภาษา วฒันธรรม ประเพณี  ร้อยละ ๘๓ 

๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม    ร้อยละ ๘๓ 

๔.๑) ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย   ร้อยละ ๘๓ 

๔.๒) ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่
ละช่วงวัย 

 

ร้อยละ ๘๓ 

๔.๓) ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน  ร้อยละ ๘๓ 

 
 
 

๔๗ 



 

  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ : ระดับ ดเีลิศ 

ด้าน / ประเด็นการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ/คุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน   ระดับดีเลิศ 
   ๑) สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด 
รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ระดับดเีลิศ 

   ๒) สถานศึกษาก าหนด วสิัยทัศน์ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด 
รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ระดับดเีลิศ 

   ๓) สถานศึกษาก าหนดพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด 
รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ระดับดเีลิศ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับดีเลิศ 
   ๑) สถานศึกษาสามารถวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี/แผนการใช้งบประมาณประจ าปี   

ระดับดเีลิศ 

   ๒) สถานศึกษามีการน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง จริงจัง   ระดับดเีลิศ 

   ๓) สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ระดับดเีลิศ 
   ๔) สถานศึกษามีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ระดับดเีลิศ 

   ๕) สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของครู  ระดับดีเลิศ 
   ๖) สถานศึกษามีการน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ระดับดเีลิศ 
   ๗) ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในสถานศึกษามีส่วนรว่มในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษา 

ระดับดเีลิศ 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย    

ระดับดีเลิศ 

   ๑) สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยง
วิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  

ระดับดเีลิศ 

    ๒) สถานศึกษาบริหารจัดการเก่ียวกับ กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  

ระดับดเีลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   ระดับดีเลิศ 
   ๑) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหม้ีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ระดับดเีลิศ 
   ๒) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีชุมชนการเรยีนรู้ทางวชิาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและ
การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ระดับดเีลิศ 

๔๘ 



 

ด้าน / ประเด็นการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ/คุณภาพ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   ระดับดีเลิศ 
   ๑) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการจัด 
การเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

ระดับดเีลิศ 

   ๒) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการจัด 
การเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

ระดับดเีลิศ 

   ๓) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย ระดับดเีลิศ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  ระดับดีเลิศ 
   ๑) สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

ระดับดเีลิศ 

   ๒) สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

ระดับดเีลิศ 

 

 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ : ระดับ ดีเลิศ 

ด้าน / ประเด็นการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ/คุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ร้อยละ ๗๔ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   ร้อยละ ๗๔ 
   ๑) ครูจัดท าโครงสร้างรายวิชาในรายวิชาที่รับผิดชอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา 

ร้อยละ ๗๔ 

   ๒) ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง  ร้อยละ ๗๔ 
   ๓) ครจูัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการคิด และการฝึกปฏิบัติให้
ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ และน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จริง  

ร้อยละ ๗๔ 

   ๔) ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความต้องการจ าเป็น และต้องการความ
ช่วยเหลือพิเศษ และน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือความต้องการ
จ าเป็นจริง 

ร้อยละ ๗๔ 

 

 

 

 

 

๔๙ 



 

ด้าน / ประเด็นการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ/คุณภาพ 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้   ร้อยละ ๗๔ 
   ๑) ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

ร้อยละ ๗๔ 

   ๒) ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ตามความเหมาะสมมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้  

ร้อยละ ๗๔ 

   ๓) ครูน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ตามความเหมาะสม ร้อยละ ๗๔ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   ร้อยละ ๗๔ 
   ๑) ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก 
และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้รว่มกันอย่างมีความสุข 

ร้อยละ ๗๔ 

   ๒) ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นให้เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่าง
มีความสุข 

ร้อยละ ๗๔ 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  ร้อยละ ๗๔ 
    ๑) ครูมีการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลที่เหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ร้อยละ ๗๔ 

    ๒) ครูมีการวัดและประเมินผลระหว่างเรียน หลังจากจัดการเรียนรู้จบในแต่ละหน่วย เพื่อน า
ผลการประเมินไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินผลการเรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์
การประเมินผลที่เหมาะสมกับตัวชี้วัดในแต่ละหน่วย 

ร้อยละ ๗๔ 

    ๓) ครูมกีารวัดและประเมินผลตวัชี้วัดทุกตัว หลังจากจัดการเรียนรูจ้บในแต่ละตัวชี้วัด เพ่ือน าผลการ
ประเมินไปใช้เปน็ส่วนหนึ่งในการพัฒนาผู้เรยีนและตัดสนิผลการเรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวดัและ
เกณฑ์การประเมินผลที่เหมาะสมกับตัวชี้วัดในแต่ละตัว 

ร้อยละ ๗๔ 

    ๔) ครูมีการวัดและประเมินผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน  เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลที่เหมาะสมกับแต่ละ
ระดับชั้น 

ร้อยละ ๗๔ 

    ๕) ครูมีการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพื่อน าผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลที่เหมาะสมกับแต่ละระดับชั้น 

ร้อยละ ๗๔ 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้   

ร้อยละ ๗๔ 

   ๑) ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพ่ือน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๗๔ 

   ๒) ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ข้อมูลสะท้อนเพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 

ร้อยละ ๗๔ 

 

๕๐ 



 

 
ค าสั่ง โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 

 ที่ ๕๒ /๒๕๖๔  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายของมาตรฐาน 

โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
…………………………………………………… 

ตามประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่               
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้ก าหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา อันส่งผลให้การด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ทั้งหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานก ากับดูแลและหน่วยงานภายนอกที่สะท้อนสภาพการ
ด าเนินงานที่แท้จริงและเกิดประสิทธิภาพ และก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา
สอดคล้องกับหลักการประกันคุณภาพการศึกษา และมีกลไกที่เอ้ือต่อการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละ
ระดับให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นั้น 

เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมได้ด าเนินไปอย่าง
สอดคล้องตามกฎกระทรวงดังกล่าว และอาศัยอ านาจตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหาร
ราชการแผ่นดินกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. ๒๕๔๖ ขอแต่งตั้งคณะบุคคลต่อไปนี้เพ่ือด าเนินการงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ของโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย 
๑.๑ นายไพศาล  จินดาพรหม ประธานกรรมการที่ปรึกษา 

              ๑.๒ นายเอกวุฒิ ไกรมาก   รองประธานกรรมการที่ปรึกษา 
    ๑.๓ นางอุทัยวรรณ  พงศ์อร่าม   กรรมการที่ปรึกษา 
    ๑.๔ นางรักษิณา  ยอดมงคล   กรรมการที่ปรึกษา 
    ๑.๕ นายเอกนรินทร์  แก้วประดิษฐ์  กรรมการที่ปรึกษา 
    ๑.๖ นางพรพนา  แดงสกล                       เลขานุการ 
    ๑.๗ นางสาวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว            ผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่  ให้ค าปรึกษา แนะน าการด าเนินงานให้เป็นตามประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องการประกัน

คุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

๒.  คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
     ๒.๑ นางพรพนา  แดงสกล   ประธานกรรมการ 
     ๒.๒ นางจินดา  แขวงรถ   รองประธานกรรมการ 
     ๒.๓ นางจรัสศรี  ซังธาดา          กรรมการ 
     ๒.๔ นางเนธิภัค  พรมบุญแก้ว   กรรมการ 

๕๑ 



 

     ๒.๕ นายธีรชัย  ชื่นชูวงศ์   กรรมการ 
     ๒.๖ นางยินดี  ช่วยปลอด   กรรมการ 
     ๒.๗ นางสาวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  ให้ค าปรึกษา แนะน า อ านวยความสะดวก นิเทศ ติดตามการด าเนินงานของคณะกรรมการฝ่าย

ต่างๆ ให้เป็นตามประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑   
          ๓. คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

๓.๑ นางสาวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว                       ประธานกรรมการ 
๓.๒ นางจินดา  แขวงรถ                              รองประธานกรรมการ 
๓.๓ นายสันติภาพ  เขียวปากพนัง                  กรรมการ 
๓.๔ นางขวัญเมือง  พิกุลเงิน                         กรรมการ 

    ๓.๕ นางจรัสศรี  ซังธาดา                            กรรมการ 
    ๓.๖ นางเนธิภัค  พรมบุญแก้ว             กรรมการ 
    ๓.๗ นายศุภชัย  ศิวะประสิทธิกุล                   กรรมการ 
    ๓.๘ นายจิรพจน์  ศรีไสยเพชร                       กรรมการ 
    ๓.๑๐ นายธีรชัย  ชื่นชูวงศ์                           กรรมการ 

๓.๑๒ นางสาววริษฐา  กมลเนตร                    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  ร่วมประชุมก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนและก าหนดค่าเป้าหมายของมาตรฐาน 

ประกาศเป็นมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

           ให้คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทาง
ราชการ 
  

สั่ง ณ วันที่  ๑๐ เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 
   

 
    (นางพรพนา  แดงสกล) 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๕๒ 



 

 
 

ค าสั่ง โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
  ที ่๑๒/๒๕๖๔ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสร้างเครื่องมือเพื่อเก็บและรวบรวมข้อมูล และประเมินผลตามประเด็น 
พิจารณา ตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมและคณะกรรมการสรุปผลการประเมินคุณภาพ

ภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
………………………………………………………. 

ตามที่ ได้มีการประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ลงวันที่ ๒๐  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้ก าหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา อันส่งผลให้การด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานก ากับดูแลและหน่วยงานภายนอกที่สะท้อนสภาพ
การด าเนินงานที่แท้จริงและเกิดประสิทธิภาพ และก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา
สอดคล้องกับหลักการประกันคุณภาพการศึกษา และมีกลไกที่เอ้ือต่อการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละ
ระดับให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นั้น 
 เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมได้ด าเนินไปอย่าง
สอดคล้องตามกฎกระทรวงดังกล่าว และตามประกาศมาตรฐานของโรงเรียน เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และ
อาศัยอ านาจตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 
๒๕๔๖ ขอแต่งตั้งคณะบุคคลเพ่ือด าเนินการรับผิดชอบสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูล 
และประเมินผลค่าเป้าหมายตามประเด็นพิจารณาในมาตรฐานของงานประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนหงษ์
เจริญวิทยาคมและสรุปรายงานผลตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๔ ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย 
๑.๑ นายไพศาล  จินดาพรหม  ประธานกรรมการที่ปรึกษา 

              ๑.๒ นายเอกวุฒิ ไกรมาก    รองประธานกรรมการที่ปรึกษา 
    ๑.๓ นางอุทัยวรรณ  พงศ์อร่าม    กรรมการที่ปรึกษา 
    ๑.๔ นางรักษิณา  ยอดมงคล    กรรมการที่ปรึกษา 
    ๑.๕ นายเอกนรินทร์  แก้วประดิษฐ์   กรรมการที่ปรึกษา 
    ๑.๖ นายประวีณ  วีรเสนีย์                        เลขานุการ 
    ๑.๗ นางสาวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว               ผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่  ให้ค าปรึกษา แนะน าการด าเนินงานให้เป็นตามประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องการประกัน

คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒.  คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
     ๒.๑ นายประวีณ  วีรเสนีย์    ประธานกรรมการ 
     ๒.๒ นางจินดา  แขวงรถ    รองประธานกรรมการ 
     ๒.๓ นางเนธิภัค  พรมบุญแก้ว    กรรมการ 
     ๒.๔ นายธีรชัย  ชื่นชูวงศ์    กรรมการ 

๕๓ 



 

     ๒.๕ นางยินดี  ช่วยปลอด    กรรมการ 
     ๒.๖ นางสาวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  ให้ค าปรึกษา แนะน า อ านวยความสะดวก นิเทศ ติดตามการด าเนินงานของคณะกรรมการฝ่าย

ต่าง ๆ ให้เป็นตามประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑    
๓. คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

๓.๑ นางสาวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว  ประธานกรรมการ 
๓.๒ นางจินดา  แขวงรถ                               รองประธานกรรมการ 
๓.๓ นางเนธิภัค  พรมบุญแก้ว              กรรมการ 
๓.๔ นางยินดี  ช่วยปลอด    กรรมการ 

    ๓.๕ นายธีรชัย  ชื่นชูวงศ์    กรรมการ 
    ๓.๖  นางสาววริษฐา  กมลเนตร   กรรมการ 
    ๓.๗ นางสาวพิมพ์ชนก  สมสมัย   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  ศึกษาเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วางกรอบการด าเนินการประเมิน

คุณภาพภายในสถานศึกษาและรายงานผลการประเมิน 
๔. คณะกรรมการสร้างหรือก าหนดเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บข้อมูลและประเมินผลตาม

ประเด็นพิจารณาแต่ละมาตรฐาน 
     มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
              ๔.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                    ๔.๑.๑ ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 

    ๑. นางขวัญเมือง  พิกุลเงิน            ประธานกรรมการ 
     ๒. นางสาวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว            รองประธานกรรมการ 
     ๓. นายธีรชัย  ชื่นชูวงศ์            กรรมการ 

     ๔. นางสาวพิมพ์ชนก  สมสมัย            กรรมการและเลขานุการ 
  ๔.๑.๒ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
                              ๑. นายศุภชัย  ศิวประสิทธิกุล                  ประธานกรรมการ 
                              ๒. นางกันนิกา  มีอารีย์                          กรรมการ 
                              ๓. นางสาวแสงรวี  แสงสม                      กรรมการและเลขานุการ 
                   ๔.๑.๓ ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม    ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
                             ๑. นายศุภชัย  ศิวประสิทธิ์กุล           ประธานกรรมการ 
                             ๒. นางสาววริษฐา  กมลเนตร           กรรมการ 
                             ๓. นางสาวแสงรวี  แสงสม           กรรมการและเลขานุการ 
                   ๔.๑.๔ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
                             ๑. นายศุภชัย  ศิวประสิทธิ์กุล           ประธานกรรมการ 
                             ๒. นางสาวอนุสรา  พัตหาญ           กรรมการ 
                             ๓. นางสาวปรารถนา  เงเลิศ           กรรมการและเลขานุการ 

๕๔ 



 

                   ๔.๑.๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   ผู้รับผิดชอบได้แก่ 
                             ๑. นางสาวอนุสรา  พัตหาญ           ประธานกรรมการ 
                             ๒. นางจินดา  แขวงรถ           กรรมการ 
                            ๓. นางสาวรุ่งรวิน  นาคโต           กรรมการและเลขานุการ 

                   ๔.๑.๖ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่ออาชีพ ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
                             ๑. นางสาวรุ่งรวิน  นาคโต           ประธานกรรมการ 
                             ๒. นางขวัญเมือง  พิกุลเงิน           กรรมการ 
                            ๓. นางสาวอนุสรา  พัตหาญ           กรรมการและเลขานุการ 

 ๔.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

                    ๔.๒.๑ มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  ผู้รับผิดชอบได้แก่ 
                             ๑. นายธีรชัย  ชื่นชูวงศ์           ประธานกรรมการ 
                              ๒. นางสาวแสงรวี  แสงสม           กรรมการ 
                              ๓. นางกันนิกา  มีอารีย์           กรรมการและเลขานุการ 
                    ๔.๒.๒ ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย  ผู้รับผิดชอบได้แก่ 
                              ๑. นางบุญญาพร  เยาวยัง           ประธานกรรมการ 
                              ๒. นางยินดี  ช่วยปลอด           กรรมการ 
                              ๓. นางเนธิภัค  พรมบุญแก้ว           กรรมการและเลขานุการ 

                    ๔.๒.๓ ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย  ผู้รับผิดชอบได้แก่ 
                              ๑. นางเนธิภัค  พรมบุญแก้ว                   ประธานกรรมการ 
                              ๒. นางยินดี  ช่วยปลอด                         กรรมการ 
                              ๓. นางบุญญาพร  เยาวยัง                      กรรมการและเลขานุการ 
                    ๔.๒.๔ สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม  ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
                              ๑. นายสันติภาพ  เขียวปากพนัง               ประธานกรรมการ 
                              ๒. นายจตุพร  ไชยเพชร                         กรรมการ 
                              ๓. นางสาวรุ่งรวิน  นาคโต                       กรรมการและเลขานุการ 

              ๔.๓ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
                    ๔.๓.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
                              ๑. นายประวีณ  วีรเสนีย์                       ประธานกรรมการ 
                              ๒. นางสาวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว                   กรรมการ 
                             ๓. นางสาววริษฐา  กมลเนตร                 กรรมการและเลขานุการ     

                    ๔.๓.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
                              ๑. นางสาวศิริเพ็ญ ดวงแก้ว                   ประธานกรรมการ 
                              ๒. นางขวัญเมือง  พิกุลเงิน                   กรรมการ 
                             ๓. นางสาวพิมพ์ชนก  สมสมัย                กรรมการและเลขานุการ 

๕๕ 



 

                    ๔.๓.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และ   ทุกกลุ่มเป้าหมาย  ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
                              ๑. นางจินดา  แขวงรถ                         ประธานกรรมการ 
                              ๒. นายศุภชัย  ศิวประสิทธิ์กุล                 กรรมการ 
                              ๓. นางสาวอนุสรา  พัตหาญ                   กรรมการและเลขานุการ 

                    ๔.๓.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
                              ๑. นางสาวพิมพ์ชนก  สมสมัย                  ประธานกรรมการ 
                              ๒. นางสาวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว                    กรรมการ 
                             ๓. นางขวัญเมือง  พิกุลเงิน                      กรรมการและเลขานุการ     

                    ๔.๓.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
                             ๑. นางยินดี  ช่วยปลอด                           ประธานกรรมการ 
                              ๒. นางเนธิภัค  พรมบุญแก้ว                      กรรมการ 
                              ๓. นายจตุพร  ไชยเพชร กรรมการและเลขานุการ 

                    ๔.๓.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้   
ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
                              ๑. นางสาวปรารถนา  เงเลิศ ประธานคณะกรรมการ 
                              ๒. นางสาวอนุสรา  พัตหาญ                       กรรมการ 
                              ๓. นายสันติภาพ  เขียวปากพนัง   กรรมการและเลขานุการ 

               ๔.๔ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

                     ๔.๔.๑ จัดการเรียนรู้ที่ผ่านกระบวนการปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ในชีวิตได้   
ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
                               ๑. นางกันนิกา มีอารีย์                   ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาวอนุสรา  พัตหาญ         กรรมการ 
                               ๓. นางสาวรุ่งรวิน  นาคโต                            กรรมการและเลขานุการ 
                     ๔.๔.๒ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
                                ๑. นางสาวแสงรวี  แสงสม  ประธานกรรมการ 
                                ๒. นางบุญญาพร  เยาวยัง                          รองประธานกรรมการ 
                                ๓. นางขวัญเมือง  พิกุลเงิน                          กรรมการ 
                                ๔. นางสาวพิมพ์ชนก  สมสมัย                       กรรมการและเลขานุการ 

                     ๔.๔.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
                               ๑. นายจตุพร  ไชยเพชร          ประธานคณะกรรมการ 
                               ๒. นางยินดี  ช่วยปลอด                                กรรมการ  
                               ๓. นายสันติภาพ  เขียวปากพนัง            กรรมการและเลขานุการ 

๕๖ 



 

                     ๔.๔.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้ เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้ เรียน  
ผู้รับผิดชอบได้แก่ 
                               ๑. นางสาววริษฐา  กมลเนตร       ประธานคณะกรรมการ 
                               ๒. นางจินดา  แขวงรถ                              กรรมการ 
                               ๓. นางสาวอนุสรา พัตหาญ        กรรมการและเลขานุการ 

                     ๔.๔.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้  ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
                              ๑. นางสาวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว                      ประธานกรรมการ 
                                ๒. นางสาวปรารถนา เงเลิศ                         กรรมการ 
                                ๓. นางสาวพิมพ์ชนก สมสมัย        กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบเพ่ือสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลและ
จัดเก็บรวมรวมข้อมูลตามประเด็นพิจารณาที่ก าหนด 

๔. คณะกรรมการด าเนินงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน มีหน้าเก็บข้อมูลจากคณะกรรมการชุด
ที่ ๓ น ามาสรุปสังเคราะห์ รายงานผลเป็นรายงานการประเมินตนเองภายในสถานศึกษา (SAR) ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๔ และน าส่งต้นสังกัดตามก าหนด ประกอบด้วย 

๑. นางสาวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว     ประธานกรรมการ 
๒. นางสาววริษฐา  กมลเนตร    รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวพิมพ์ชนก  สมสมัย    กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ ให้คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ด าเนินการสร้างเครื่องมือ และเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง เพ่ือน าผลมาเชื่อมโยงกับค่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด เพ่ือ
พัฒนาผลการด าเนินการให้ได้ตามที่ก าหนด  โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ทางราชการ 
  

สั่ง ณ วันที่  ๒๓  เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

   
(นายประวีณ  วีรเสนีย์) 

        ผู้อ านวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 

 

 

๕๗ 



 

การให้ความเห็นชอบ 
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ของโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
 

 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๕ เมื่อ
วันที่  ๒๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้พิจารณารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา               
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมแล้ว     

 
          เห็นชอบให้ด าเนินการน ารายงานส่งหน่วยงานต้นสังกัดและน าเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 
 
 
  

         (ลงชื่อ)........................................................ 
  (นายอนุกูล  พลวัชรินทร์) 
          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

          โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

๕๘ 



 

 ภาพกิจกรรม ความเป็นเลิศด้านกีฬาวู้ดบอล  
นักกีฬาโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๙ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

๖๐ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๖๑ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖๒ 



 

ภาพกิจกรรมและผลงาน/เกียรติบัตร โรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑. เกียรติบัตรโรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. จดหมายข่าว ปีการศกึษา ๒๕๖๔ 
 
 
 

๖๓ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

  


