
1 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 บทสรุปส าหรับผูบ้ริหาร 

 

 โรงเรียน ห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร ตั้งอยูํ เลขท่ี 118 หมูํท่ี 6 ต้าบล ชุมตาบง อ้าเภอชุมตาบง จังหวัด นครสวรรค์ 
ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  เปิดสอนระดับช้ัน มัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 1 ถึงช้ัน มัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 6 
มีบุคลากรสายบริหาร จ้านวน 1 คน และมีบุคลากรครู ครูอัตราจ๎าง และพนักงานราชการ จ้านวน 66 คน วุฒิ
การศึกษาบุคลากร ตรงสายการสอน ตรงสาระการเรียนรู๎ที่ตนเองสอน  ร๎อยละ 100 จ้านวนนักเรียนท้ังส้ิน 1143 คน  
อัตราสํวนครู : นักเรียน  1 : 17 นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส้านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ มีน้้าหนักสํวนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัยร๎อยละ 98.78 ไมํมีนักเรียน
พิการทางการศึกษา นักเรียนร๎อยละ 94.49 มีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดีของพํอ แมํ ผ๎ูปกครอง และเป็นนักเรียนท่ีดีของ
โรงเรียน นักเรียนร๎อยะละ 90.55 ท้ากิจกรรมบ้าเพ็ญประโยชน์ตํอสังคมท้ังในและนอกสถานศึกษา 
  โรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคารได๎ด้าเนินงานด๎านระบบประกันคุณภาพภายในอยํางตํอเนื่องจนถึงปัจจุบันโดย
การรํวมมือจากคณะผ๎ูบริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผ๎ูทรงคุณวุฒิ สมาคม
ผ๎ูปกครอง สมาคมศิษย์เกํา นักเรียน ชุมชน ตลอดจนผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสียทุกภาคสํวน และได๎ด้าเนินงานตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา 2561 สํูการปฏิบัติสถานศึกษาสํงผลให๎ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนห๎วยน้้าหอม
วิทยาคารในภาพรวมอยูํในระดับ ดี ดังนี้ 
1. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตราฐานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดังน้ี 
 จากผลการด้าเนินงาน  โครงการ และกิจกรรม โครงงาน แบบประเมิน แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ ์และ
เอกสารหลักฐานตํางๆ สํงผลให๎สถานศึกษาจดัการพัฒนาคณุภาพ การศึกษาผลการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐานดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการประเมิน 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผ๎ูเรียน 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผ๎ูเรียน 
        1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผ๎ูเรียน 

ดี (ระดับ 3) 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี (ระดับ 3) 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผ๎ูเรียนเป็นส้าคัญ ดี (ระดับ 3) 

ผลประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยรวม   ดี(ระดับ 3) 
 

2. กระบวนการพัฒนา 

 มาตรฐานท่ี 1 ด๎านคุณภาพผ๎ูเรียน มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน ในด๎านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ด๎านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผ๎ูเรียนด๎วยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยมุํงเน๎นการพัฒนาผ๎ูเรียนให๎สอดคล๎องกับ 
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน จัดแผนการเรียน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนอยํางหลากหลายรอบด๎าน ตรงตามความ
ต๎องการพัฒนาตามความสามารถความถนัดและความสนใจของผ๎ูเรียน สอดคล๎องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษา
และสภาพของชุมชนท๎องถิ่น มีการออกแบบการจัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับผ๎ูเรียน นักเรียนได๎ลงมือปฏิบัติจริง เน๎น
เรื่องการเรียนรู๎แบบบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการด้าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผ๎ูเรียน มีการ
พัฒนาด๎านคุณธรรม จริยธรรม มีการจัดโครงการ กิจกรรมตํางๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนานักเรียนท้ัง 8 กลํุมสาระ 
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  มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ผ๎ูบริหารมีความรู๎ ความสามารถ มีการบริหารท่ีเป็น

ระบบ ยึดหลักธรรมาภิบาล การบริหารแบบมีสํวนรํวม ภายใต๎วงจรคุณภาพ PDCA สถานศึกษามีการวางแผน 
ออกแบบกิจกรรมและด้าเนินงานตามแผนท่ีเกิดจากการมีสํวนรํวม ด้าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
อยํางเป็นขั้นตอน โดยสถานศึกษาให๎ความส้าคัญกับผ๎ูเก่ียวข๎องทุกฝุายเพื่อเกิดความรํวมมือเป็นอยํางดี และผ๎ูมีสํวน
เก่ียวข๎องมีความมั่นใจตํอระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา ตลอดจนมีผลการประเมินผลการด้าเนินงาน
ท่ีผํานมาเพื่อเป็นฐานในการพัฒนา  ตรวจสอบผลการด้าเนินงาน และการปรับปรุงแก๎ไขงานกระบวนการบริหารและ
การจัดการ ให๎ดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง โดยทุกส้ินปีการศึกษา มีการเชิญผ๎ูทรงคุณวุฒิท่ีได๎รับการแตํงตั้งจาก สพม.42 มาท้า
การตรวจเย่ียม ให๎ค้าแนะน้า และประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่เน๎นผ๎ูเรียนเป็นส้าคัญ มีการวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ผ๎ูเรียน ออกแบบและ
จัดการเรียนรู๎เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) เน๎น
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง พัฒนากิจกรรมการเรียนรู๎ โดยใช๎ส่ือการเรียนรู๎ แหลํงเรียนรู๎ท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา มีการติดตาม ตรวจสอบและชํวยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก๎ปัญหาผ๎ูเรียนเป็นรายบุคคล มีการวัดและ
การประเมินคุณภาพผ๎ูเรียนจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน มีการท้าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก๎ปัญหาท่ีเกิดขึ้น หรือเพื่อเสริม
ทักษะกระบวนการตําง ๆ ของนักเรียน ตลอดจนครูแลกเปล่ียนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู๎ 
3. ผลการพัฒนาเชิงประจักษ์ 

มาตรฐานท่ี 1 จากการด้าเนินงานในปีการศึกษา 2562 ท่ีผํานมา ผลการพัฒนาเชิงประจักษ์และเป็นท่ียอมรับ
ด๎านคุณภาพผ๎ูเรียน ได๎แกํ 1) การด้าเนินงานของกิจกรรมสภานักเรียน ซ่ึงเป็นการระดมความคดิของนักเรียน และลง
มือปฏิบัติเพื่อแก๎ไขส่ิงท่ีปัญหาและพัฒนาส่ิงท่ีดีอยูํในโรงเรียนให๎ดียิ่งขึ้นไป มนีวัตกรรมเก่ียวกับกระบวนการด้าเนินงาน
อยํางเป็นขั้นตอนท่ีชัดเจน จนได๎รับรางวัลต๎นแบบสภานักเรียน จาก สพม. 42 และได๎รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 1 ของ
จังหวัดนครสวรรค์ จากการแขํงขัน กิจกรรมสภานักเรียน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2) กีฬาแฮนด์บอล กีฬา
แฮนด์บอลเป็นกีฬาท่ีต๎องใช๎ความสามัคคีภายในทีม มไีหวพริบสูง การตัดสินใจต๎องไว ถูกต๎อง และแมํนย้า และด๎วย
ความขยันฝึกซ๎อม ระบบทีมทีดี มีพัฒนาและปรับปรุงอยูํเสมอ การเคารพเช่ือฟังในค้าสอนของครูผ๎ูฝึกสอน ท้าให๎กีฬา
แฮนด์บอลหญิงและกีฬาแฮนด์บอลชาย รุํนอายุไมํเกิน 18 ปี ได๎เป็นตัวแทนระดับภูมิภาค (ภาคกลาง)  เข๎าแขํงขันใน
ระดับประเทศในงานกีฬาเยาวชนแหํงชาต ิ3 ปีซ๎อน ซ่ึงเป็นกีฬาท่ีสร๎างช่ือเสียงให๎กับโรงเรียนและเป็นท่ียอมรับของ
ชุมชน 3) นาฏศิลป ์นาฏศิลป์เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมท่ีสร๎างช่ือเสียงให๎กับโรงเรียน ได๎รับเชิญให๎ไปแสดงนาฏศิลป์ไทยใน
งาน และพิธีเปิดงานตํางๆ ท้ังในจงัหวัดนครสวรรค์ และนอกจังหวัดนครสวรรค์ ด๎วยความตั้งใจขยันฝึกซ๎อม และรักใน
นาฏศิลป์ไทย สํงผลให๎นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ได๎รับการคัดเลือกเข๎าเรียนตํอมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง (เอกนาฏศิลป์พื้นเมือง) โค๎วต๎ารอบแรก จ้านวน 2 คน และจากการ
ฝึกซ๎อมเป็นทีม สํงผลให๎ได๎รับรางวัลเหรียญทอง การแขํงขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ท้ังระดับ ม.ต๎น และ ม.ปลาย 3 ปี
ซ๎อน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาต(ิภาคเหนือ) 

มาตราฐานท่ี 2 จากการด้าเนินงานในปีการศึกษา 2562 ท่ีผํานมา ผลการพัฒนาเชิงประจักษ์และเป็นท่ี
ยอมรับด๎านกระบวนการบริหารและการจัดการ ได๎แกํ โรงเรียนผํานการคัดเลือกให๎เป็นโรงเรียนคุณภาพประจ้าตา้บล 
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 ได๎รับรางวัลเป็นโรงเรียนปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง  ผํานการคัดเลือกให๎เข๎ารํวมโครงการโรงเรียนคุณภาพด๎าน

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) ของ สสวท. นอกจากนี้สถานศึกษาด้าเนินการพัฒนาครูและบุคลากร
ให๎มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ โดยสํงเสริม สนับสนุนครูและครูไดร๎ับรางวัล ครดูีเดํน ในงานวันครู, ครูได๎รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง จากการประกวดรางวัลทรงคุณคํา สพฐ. OBEC AWARDS, ครูได๎เล่ือนวิทยาฐานะจากช้านาญการ
เป็นช้านาญการพิเศษจ้านวน 8 ทําน 

มาตราฐานท่ี 3 จากการด้าเนินงานในปีการศึกษา 2562 ท่ีผํานมา ผลการพัฒนาเชิงประจักษ์และเป็นท่ี
ยอมรับด๎านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส้าคัญ ได๎แกํ ความส้าเร็จของนักเรียน ผลรางวัลของ
นักเรียน การสอบเข๎าศึกษาตํอในระดับอุดมศึกษาหรือระดับท่ีสูงขึ้น ตลอดจนพฤติกรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ี
แสดงออกมาจากตัวนักเรียน ท้ังนี้ถือเป็นผลงานเชิงประจักษ์ของครู หรืออาจกลําวได๎วํา ความส้าเร็จของครู ดูไดจ๎าก
ลูกศิษย์ ซ่ึงนั้นคือ ผลงานเชิงประจักษ์ของนักเรียน ก็คือ ผลงานเชิงประจักษ์ของครู เชํนกัน 
4. จุดท่ีควรพัฒนา  
 จากการประมินผลการด้าเนินงานประจ้าปีการศึกษา 2562 ท่ีผํานมา  มาตรฐานท่ี 1 ด๎านคุณภาพผ๎ูเรียน พบวํา
ประเด็นท่ีควรพัฒนา คือ 1) ระดับผลคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน
ในระดับช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 3 และระดับช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 6 เนื่องจากมียังคําเฉล่ียของโรงเรียนต่้ากวําคําเฉล่ีย
ของประเทศ 2) ความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษ เนื่องจากผลการประเมินมีคําต่้ากวําเปูาหมายท่ีสถานศึกษา
ก้าหนด 3) การสร๎างนวัตกรรม และน้านวัตกรรมไปใช๎ และมีการเผยแพรํ  เนื่องจากผลการประเมินมีคําต่้ากวํา
เปูาหมายท่ีสถานศึกษาก้าหนด มาตราฐานท่ี 2 ด๎านกระบวนการบริหารจัดการ พบวําประเด็นท่ีควรพัฒนา คือ 1) 
เครือขํายความรํวมมือของผ๎ูมีสํวนเก่ียวข๎องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให๎มีสํวนรํวมรับผิดชอบตํอผลการจัด
การศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษามาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียน
เป็นส้าคัญ พบวําประเด็นท่ีควรพัฒนา คือ 1) นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู๎ แบบ Active Learning 2) การเผยแพรํ 
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู๎ แบบ Active Learning 3) การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู๎ การมี 
application เนื่องจากผลการประเมินมีคําต่้ากวําเปูาหมายท่ีสถานศึกษาก้าหนด 
5. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

จุดท่ีควรพัฒนาดังกลําว สถานศึกษา มีแนวทางการพัฒนาในอนาคต ดังนี้ 1) สํงเสริมโครงการยกระดับผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ตามสาระละมาตรฐานท่ีต๎องเรํงปรับปรุงเนื่องจากคําเฉล่ียต่้ากวํา
มาตราฐาน 2) เพิ่มทักษะของนักเรียนโดยการท้า ข๎อสอบกลาง สพฐ./สพม 42 ข๎อสอบผลการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ข๎อสอบ GAT PAT PISA เพื่อการสะสมความรู๎ และความคุ๎นชินกับข๎อสอบแบบตําง ๆ 
3) ครูมีกระบวนการจัดการเรียนรู๎ ด๎านความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษมากขึ้นกวําเดิม ครูท้า MOU กับ
สถานศึกษา ในปีการศึกษา 2563 ความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษของนักเรียนต๎องได๎คําตามเปูาหมายท่ี
สถานศึกษาก้าหนด 4) ครูทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎จัดท้าแผนการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นให๎นักเรียนใช๎กระบวนการคิด และ
ลงมือปฏิบัติจริงมากขึ้นกวําเดิม และน้าแผนการจัดการเรียนรู๎ไปใช๎จริง เพื่อน้าไปสํูการสร๎างนวัตกรรมท่ีเพิ่มขึ้นใน ทุก
วิชา 5) คณะกรรมการสถานศึกษาท้าโครงการท่ีสนใจท้ังนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและมีสํวนรํวมในการ
พัฒนาสถานศึกษามากยิ่งขึ้น 6) จัดอบรมครู เก่ียวกับการสร๎างนวัตกรรมท่ีใช๎ในการจัดการเรียนการสอน โดยเน๎น
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู๎ แบบ Active Learning และการใช๎ application ท่ีใช๎ส้าหรับการเรียนการสอน  
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 ค าน า 

 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) โรงเรียน ห๎วยน้้าหอมวิทยา
คาร ปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษา ในรอบปีการศึกษาท่ีผํานมา ให๎ต๎นสังกัด
หนํวยงานต๎นสังกัด หรือ หนํวยงานท่ีก้ากับดูแล และสาธารณชนได๎รับทราบ ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 โดยโรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร ได๎สะท๎อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน ได๎แกํ มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผ๎ูเรี ยน มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส้าคัญ และผลการวิเคราะห์
จุดเดํน จุดท่ีควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให๎ดีขึ้นกวําเดิมอยํางน๎อย 1 ระดับคุณภาพ อีกท้ังรายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษา ฉบับนี้ใช๎เป็นข๎อมูล แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี โดยส้านักงาน
รับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ตํอไป 
   ขอขอบคุณคณะครู ผ๎ูปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผ๎ูท่ีมีสํวนเก่ียวข๎องทุก
ฝุายท่ีมีสํวนรํวมในการจัดท้ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปี
การศึกษา 2562  ฉบับนี้  คณะผ๎ูจัดท้าหวังเป็นอยํางยิ่งวําเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ตํอการน้าไปใช๎ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร ในปีการศึกษา 2563 ตํอไป 
 
      

           นายเฉลิมชัย  สํงศร ี
ผ๎ูอ้านวยการโรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร 
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

(Self – Assessment Report : SAR) 
ปีการศึกษา 2562  

ส่วนที่  1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 

1. ข้อมูลท่ัวไป 
 ช่ือโรงเรียน     ห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร          
 ท่ีตั้ง       118     หมู ํ6     ตา้บลชุมตาบง      อ้าเภอชุมตาบง      
       จงัหวัดนครสวรรค์         
 สังกัด      ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42       
 โทรศัพท์    056-293056     โทรสาร  056-293119       
 website      http://www.2016.namhom.ac.th  
 เปิดสอนระดับช้ัน  มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
 เนื้อท่ี      88 ไรํ 60 ตารางวา   
 เขตพื้นท่ีบริการ     อ้าเภอชุมตาบง  อ้าเภอแมํเปิน   

แผนท่ีโรงเรียน 
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 แผนท่ีโรงเรียน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนห้วยน้ าหอมวิทยาคาร  

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร ตั้งอยูํบนถนนสายลาดยาว-ถนนสุด ระหวํางกิโลเมตรท่ี 28-29 เดิมเป็น
โรงเรียนมัธยมศึกษาประจ้าต้าบล สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได๎จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 
2530 เป็นล้าดับท่ี 29 ของจังหวัดนครสวรรค์ 
 โรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร เส๎นทางคมนาคมไมํสะดวก  นักเรียนท่ีจบการศึกษาในระดับประถมศึกษา
มีความล้าบากในการที่จะเข๎ารับการศึกษาตํอในระดับช้ันมัธยมศึกษาท่ีอ้าเภอลาดยาวหรือในตัวจังหวัด  นายบุญศรี 
โพธ์ิศิรวัฒน์ ซ่ึงขณะนั้นด้ารงต้าแหนํงเป็นศึกษาธิการ อ้าเภอลาดยาว อาจารย์ชื่น ศรีสวัสดิ์ อดีตผ๎ูอ้านวยการโรงเรียน
นครสวรรค์ และนายเสนาะ เพ็ญเขตกรณ์  อดีตก้านันต้าบลห๎วยน้้าหอม รํวมกับผ๎ูใหญํบ๎านในขณะนั้นได๎ด้าเนินการขอ
จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในระดับต้าบลขึ้น  ได๎น้าเรื่องเข๎าปรึกษาสภาต้าบลห๎วยน้้าหอม  และได๎ รับมอบท่ีดิน
สาธารณะประโยชน์บริเวณเชิงเขาเขียว (ท่ีตั้งปัจจุบัน) จ้านวน 50 ไรํ เป็นท่ีกํอสร๎างอาคารเรียน โดยได๎รับงบประมาณ
กํอสร๎างอาคารเรียนช่ัวคราว จ้านวน 1 หลัง บ๎านพักครู จ้านวน 1 หลัง บ๎านพักภารโรง จ้านวน 1 หลัง ห๎องน้้าห๎อง
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 ส๎วม จ้านวน 1 หลัง มีนักเรียนจ้านวน 90 คน โดยมีนายวิชัย  ศิริมงคล เป็นผ๎ูบริหารคนแรก ด้ารงต้าแหนํงครูใหญํ 

ปัจจุบันมี นายเฉลิมชัย  สํงศรี ด้ารงต้าแหนํงผ๎ูอ้านวยการโรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร 
 

การบริหารจัดการศึกษา  
  โรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร แบํงโครงสร๎างการบริหารงานเป็น 5 ด๎าน ได๎แกํ 
   1. ด๎านการบริหารวิชาการ 
   2. ด๎านการบริหารงานบุคคล 
   3. ด๎านการบริหารงบประมาณ 
   4. ด๎านการบริหารทั่วไป 
   5. ด๎านการบริหารงานสํงเสริมกิจการนักเรียน 
ค าขวัญ  “ ส่ิงแวดล๎อมดี นาฎยดนตรีกีฬาเดํน เน๎นคุณธรรม น๎อมน้าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” 
 

ปรัชญา    ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต  “ปัญญาเป็นแสงสวํางในโลก” 
 

         ตราสัญลักษณ์       สีประจ าโรงเรียนห้วยน้ าหอมวิทยาคาร 

 
 
 
 
  รูปดวงไฟล๎อมด๎วยบัวส่ีเหลํา 
 
อักษรย่อของโรงเรียน ห.น.ว. 
 

วิสัยทัศน์ (VISION) 
 มุํงมั่นสํงเสริมและพัฒนาผ๎ูเรียนตามคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทยท๎องถิ่น มี
ทักษะชีวิต ภายใต๎แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ (MISSION) 
1. สํงเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ให๎มคีุณภาพตามมาตรฐานสากล 
2. สํงเสริมและพัฒนาให๎ผ๎ูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คาํนิยม 12 ประการ และมีทักษะชีวิต 
   ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. สํงเสริมและพัฒนาครูให๎สามารถจดัการเรียนรู๎ตามหลักสูตรอยํางมีคุณภาพและมาตรฐาน 
4. สํงเสริมการใช๎แหลํงเรียนรู๎ด๎านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ด๎านเทคโนโลยี และด๎านส่ิงแวดล๎อม 
   อยํางหลากหลาย 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามระบบคุณภาพที่เน๎นการมีสํวนรํวม 
 
 

“เขียว-เหลือง” เป็นสีประจ้าโรงเรียน โดย 
สีเขียว หมายถึง ความเจริญงอกงามและความสมบูรณ์  
สีเหลือง หมายถึง คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนา 
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 เป้าประสงค์(Goals) 

1. นักเรียนมีความรู๎และทักษะท่ีจ้าเป็นตามหลักสูตร 
2. นักเรียนมีทักษะการส่ือสารด๎วยภาษาสากล 2 ภาษา 
3. ครูบูรณาการภาษาสากลในการจัดการเรียนรู๎ 
4. ครูมีการจัดการเรียนรู๎ ท่ีเน๎นให๎นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด การคิดวิเคราะห์ การคดิสังเคราะห์  
    การคิดแก๎ปัญหา ทักษะกระบวนการท้างาน สามารถผลิตผลงานอยํางสร๎างสรรค์ 
    และรํวมรับผิดชอบตํอสังคม 
5. ครูและนักเรียนมีจิตส้านึกรักษ์ส่ิงแวดล๎อม มีคุณธรรม จริยธรรม คํานิยม 12 ประการ  
6. นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี และมีทักษะชีวิต ภายใต๎แนวคิดตามหลักปรัชญาของ 
    เศรษฐกิจพอเพียง 
7. นักเรียนมีคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย เคารพสิทธิเสรีภาพของผ๎ูอ่ืน ยอมรับวัฒนธรรม  
    ท่ีแตกตํางและรับผิดชอบตํอสังคม 
8. ครูมีการจัดการเรียนรู๎ตามหลักสูตรอยํางมีคุณภาพและมาตรฐาน 
9. ครูจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
10. ครูสร๎างหรือพัฒนา ส่ือ วิจัยในช้ันเรียน และนวัตกรรม โดยใช๎เทคโนโลยีอยํางหลากหลาย  
11. สถานศึกษามีวัฒนธรรมองค์กรที่สร๎างขวัญก้าลังใจ สํงเสริมให๎ครูพัฒนาตนเองและปฏิบัติงาน 
     ได๎เต็มตามศักยภาพ 
12. สถานศึกษาสํงเสริมให๎ครูจัดการเรียนรู๎โดยใช๎แหลํงการเรียนรู ๎ดา๎นศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  
     ดา๎นเทคโนโลยี และด๎านส่ิงแวดล๎อม อยํางหลากหลายท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  
     โดยชุมชนมีสํวนรํวม 
13. สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
14. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการตามระบบคุณภาพที่เน๎นการมีสํวนรํวม 

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  ยิ้ม ไหว๎ รักษ์ไทย ใสํใจส่ิงแวดล๎อม   
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา ภูมิทัศน์เดํน เน๎นวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
 

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 กลยุทธ์ท่ี  1 ด๎านคุณภาพศิษย ์

กลยุทธ์ท่ี  2 ด๎านการบริหารและธรรมมาภิบาลของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ท่ี  3 ด๎านคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ท่ี  4 ด๎านความสัมพันธ์ชุมชน / สังคม 
กลยุทธ์ท่ี  5 ด๎านการท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ท่ี  6 ด๎านอัตลักษณ์ / เอกลักษณ์ 
กลยุทธ์ท่ี  7 ด๎านมาตรการสํงเสริม 
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10.67 

41.00 
33.33 

1.33 กราฟแสดงวุฒิการศึกษาของบุคลากรโรงเรียน 

ต่้ากวําปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

2. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
     2.1) จ านวนบุคลากร 
บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าท่ีอื่นๆ รวมท้ังหมด 

จ านวน 1 57 2 7 8 75 

เจ๎าหน๎าท่ีอ่ืนๆ รวมถึง นักการ ภารโรง แมํบ๎าน ยาม (บุคลากรที่ท้าหน๎าท่ีสอน มีท้ังส้ิน 66 ทําน) 
2.2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมท้ังหมด 

จ านวน 8 41 25 1 75 

ต่้ากวําปริญญาตรี คือ นักการ ภารโรง แมํบ๎าน ยาม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3) สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน(วุฒิตรงสายการสอน) 
 

สาขาวิชา จ านวน (คน) ภาระงานสอนเฉล่ียของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศกึษา (ผอ.) 1  0 
2. ภาษาไทย 7 17 
3. คณิตศาสตร์ 9 16 
4. วิทยาศาสตร์ 11 18 
5. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 9 17 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 4 17 
7. ศิลปะ 6 17 
8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 10 16 
9. ภาษาตํางประเทศ 9 18 
10.กจิกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน 1 17 

รวม 66 17 
วุฒิการศกึษาบุคลากร มีวุฒิที่ตรงสายการสอน100% 
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กราฟแสดงจ้านวนบุคลากรและสาขาวิชา 

212 

169 

203 215 

194 

166 

กราฟแสดงจ้านวนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 1-6  
ปีการศึกษา 2562 เทอม 1 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันท่ี 10  มิถุนายน ของปีการศึกษา 2562) 
 จ้านวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน ……1,159……คน  จ้าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน  
 

ระดับชั้นเรยีน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.1 6 103 109 212 35 

ม.2 5 74 95 169 34 

ม.3 6 87 116 203 34 

รวม 17 264 320 584   

ม.4 6 75 140 215 36 

ม.5 6 71 123 194 32 

ม.6 6 64 102 166 28 

รวม 17 210 365 575   

รวมท้ังหมด 35 474 685 1159   
  

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    อัตราสํวนครู : นักเรียน = ……66…..: ……1,159… 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    อัตราสํวนครู : นักเรียน = ……1……..: ……17.56… 
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กราฟแสดงจ้านวนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 1-6  
ปีการศึกษา 2562 เทอม 2 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

195 208 
167 

212 
182 194 202 215 

0

50

100

150

200

250
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กราฟแสดงเปรียบเทียบจ้านวนนักเรียนช้ัน ม.1 และ ม.4  ปีการศึกษา 2559-2562  

ม.1 ม.4 

ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันท่ี 10 พฤศจิกายน ของปีการศึกษา 2562 ) 
 จ้านวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน …1,143……คน  จา้แนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน  

ระดับชั้นเรยีน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.1 6 100 109 209 35 

ม.2 5 73 95 168 34 

ม.3 6 82 113 195 33 

รวม 17 255 317 572   

ม.4 6 80 143 223 37 

ม.5 6 67 118 185 31 

ม.6 6 62 101 163 27 

รวม 18 209 362 571   

รวมท้ังหมด 35 464 679 1143   

     ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน    อัตราสํวนครู : นักเรียน = ……66…..: ……1043..… 
     ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน    อัตราสํวนครู : นักเรียน = ……1……..: ……17.32…..… 
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ม.1 ม.2 ม.3 ม.ต้น ม.4 ม.5 ม.6 ม.ปลาย รวมท้ังหมด 

ปีการศึกษา 2559 195 171 204 570 182 228 190 600 1,170

ปีการศึกษา 2560 208 196 172 576 194 182 226 602 1,178

ปีการศึกษา 2561 167 208 203 578 202 187 180 569 1,147

ปีการศึกษา 2562 212 169 203 584 215 194 166 575 1159

0
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กราฟแสดงเปรียบเทียบจ้านวนนักเรียนช้ัน ม.1-6 ปีการศึกษา 2559-2562 (เทอม 1) 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.ต๎น ม.4 ม.5 ม.6 ม.ปลาย รวมท้ังหมด 

ปีการศึกษา 2559 194 168 203 565 181 227 190 598 1163

ปีการศึกษา 2560 210 193 170 573 196 183 221 600 1,173

ปีการศึกษา 2561 167 204 200 571 193 163 165 521 1,092

ปีการศึกษา 2562 209 168 195 572 223 185 163 571 1143
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กราฟแสดงเปรียบเทยีบจ านวนนกัเรียนช้ัน ม.1-6 ปีการศึกษา 2559-2562 (เทอม 2) 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 4.  จ้านวนนักเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส้านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.)……… 1,129 ………คน คดิเป็นร๎อยละ……98.78…….  
 5.  จ้านวนนักเรียนท่ีมีน้้าหนักสํวนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย.. 1,129 ………คน คิดเป็นร๎อยละ……98.78……. 
 6.  จ้านวนนักเรียนพิการทางการศึกษา ……….……0...……คน   คดิเป็นร๎อยละ…0.00…... 
 7.  จ้านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ…………..0....…..คน   คิดเป็นร๎อยละ…0.00…... 
 8.  จ้านวนนักเรียนปัญญาเลิศ….180…….คน   คดิเป็นร๎อยละ.. 15.75…..นิยามนักเรียนปัญญาเลิศ คือ เด็กท่ี
มีความสามารถทางสติปัญญา หรือความถนดัเฉพาะทางอยูํในระดับท่ีสูงกวําเด็กอ่ืนในวัยเดียวกัน อาทิเชํน ด๎านศิลปะ 
ด๎านนาฏศิลป์ ด๎านกีฬา ดา๎นคณติศาสตร์ ดา๎นวิทยาศาสตร ์ 
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  9.  จ้านวนนักเรียนต๎องการความชํวยเหลือเป็นพิเศษ…25…คน คิดเป็นร๎อยละ….2.19... นิยามนักเรียน

ต๎องการความชํวยเหลือเป็นพิเศษ คือ เด็กท่ีมีปัญหาต๎องการความชํวยเหลือด๎านความสามารถนักเรียน(การเรียน 
สติปัญญา) ด๎านสุขภาพ ดา๎นครอบครัว ดา๎นเศรษฐกิจ ด๎านอ่ืนๆ ข๎อมูลจากการรายงานระบบคัดกรองนักเรียนของ
โรงเรียน  
 10.  จ้านวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน ระดับช้ัน ม.ต๎น …0….คน คิดเป็น ร๎อยละ…0….ระดับช้ัน ม.ปลาย  
(ลาออก)  …6….คน   คิดเป็นร๎อยละ…1.05…. 
 11. สถิติการขาดเรียน (ขาดนาน)              ……28……….คน   คิดเป็นร๎อยละ…4.91…..  
 12. จ้านวนนักเรียนท่ีเรียนซ้้าช้ัน               ........0........ คน   คิดเป็นร๎อยละ…0.00….. 
 13. จ้านวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร  
   ม.3               จ้านวน.......... 180..........คน   คดิเป็นร๎อยละ……92.31..… 
   ม.6               จ้านวน........158........คน   คิดเป็นร๎อยละ…..96.93....   
   ข๎อมูล ณ วันท่ี 23 มีนาคม 2563  
 14. จ้านวนนักเรียนท่ีเข๎ารํวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ …990…คน  คิดเป็น
ร๎อยละ …86.61……. 
 15. จ้านวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดีของพํอ แมํ ผ๎ูปกครอง …1080 ….คน  คิดเป็นร๎อยละ …94.49……….. 
 16. จ้านวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน ……1080….คน  คดิเปน็ร๎อยละ …94.49……..… 
 17. จ้านวนนักเรียนท่ีท้ากิจกรรมบ้าเพ็ญประโยชน์ตํอสังคมท้ังในและนอกสถานศึกษา…1035……คน   
คิดเป็นร๎อยละ …90.55………..  
 18. จ้านวนนักเรียนท่ีมีบันทึกการเรียนรู๎จากการอํานและการสืบค๎นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอยํางสม่้าเสมอ 850
คน  คิดเป็นร๎อยละ …74.37…….. 
 19. จ้านวนนักเรียนท่ีผํานการประเมินความสมรรถนะดา๎นการคดิตามท่ีก้าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา ระดับดี
ขึ้นไป …839..คน  คดิเป็นร๎อยละ …73.40…… 
 20. จ้านวนนักเรียนท่ีผํานเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข๎ากับสังคมตามท่ีก้าหนดใน
หลักสูตรสถานศึกษาระดับดีขึน้ไป …927……..คน  คดิเป็นร๎อยละ …81.10………. 
4. ข้อมูลอาคารสถานท่ี  

1) อาคารเรียนจา้นวน 4 หลัง     2) อาคารประกอบจ้านวน 3 หลัง  
3) หอสมุด 1 หลัง     4) ส๎วม 5 หลัง  

  5) สระวํายน้้า - สระ   สนามเด็กเลํน - สนาม        6) สนามฟุตบอล 1 สนาม        
  7) สนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม   สนามตะกร๎อ 1 สนาม        
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 5. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 1) ห๎องสมุดมีขนาด  247  ตารางเมตร จา้นวนหนังสือในห๎องสมุด …12,300… เลํม 
     การสืบคน๎หนังสือและการยืม-คืน ใช๎ระบบ Library 2000 
     จ้านวนนักเรียนท่ีใช๎ห๎องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉล่ีย...365.. คน ตํอ วัน คิดเป็นร๎อยละ..31.93.ของ
นักเรียนท้ังหมด 

2) ห๎องปฏิบัติการ 
 ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จ้านวน   4   ห๎อง     ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จ้านวน  3 ห๎อง 

  ห๎องปฏิบัติการทางภาษาจีนจา้นวน  1   ห๎อง   ห๎องปฏิบัติการคณิตศาสตรจ์้านวน 1 ห๎อง 
 3) คอมพิวเตอร์จ้านวน ..............................134........... เครื่อง 
  ใช๎เพื่อการเรียนการสอน ......................105........... เครื่อง 
  ใช๎เพื่อสืบค๎นข๎อมูลทางอินเทอร์เน็ต .....15............ เครื่อง 
  จ้านวนนักเรียนท่ีสืบค๎นข๎อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉล่ีย....350..... คน ตํอวัน  คิด
เป็นร๎อยละ....30.62......ของนักเรียนท้ังหมด (นักเรียนสามารถสืบค๎นในห๎องเรียนคอมพิวเตอร์ได)๎ 
ใช๎เพื่อการบริหารจัดการ……15….เครื่อง 
 4) แหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้
จ านวนครั้ง/ปี 

แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใชจ้ านวน
ครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. ห๎องสมุด 600 7. ร๎านมันสมองคาเฟ ุ 200 
2. หอ๎งวิถีพุทธ 100 8. หอ๎งเรียนภาษาจีน 100 
3. หอ๎งคอมพวิเตอร์ 100 9. เส๎นทางศึกษาธรรมชาติเขาเขียว 20 
4. ศนูย์การเรียนร๎ูเศรษฐกิจพอเพียง 20 10. ห๎องดนตรี 200 
5. หอ๎งสมุดเสียง 200 11. ห๎องสภานักเรียน 40 
6. หอ๎งวิทยาศาสตร์ 600   

ห๎องสมุด เปิด รอบเช๎า กลางวัน เย็น 3 รอบ นับเป็น 3 ครั้ง โรงเรียนเปิด 200 วัน สถิติการใช๎ห๎องสมุด 600 ครั้งตํอปี 
ไมํรวมถึงจ้านวนนักเรียนและบุคลากรครูที่เข๎าใช๎  
 5) แหลํงเรียนรู๎ภายนอกโรงเรียน   

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช ้
จ านวนครั้ง/ปี 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช ้
จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. ทุํงหินเทิน 10 8. หมูํบ๎านปางสวรรค ์ 2 
2. สถานีต้ารวจภธูร ชุมตาบง 10 9. หมูํบ๎านทํามะกรูด 1 
3. กลํุมแมํบ๎านชุมตาบง หมูํ 12 10 10. วัดเขาแดง  10 
4. ส้านักสงฆ์แมํหมุยล้ัง 12 11. วัดเขาเขียว 10 
5. กลํุมแมํบ๎านชุมตาบง หมูํ 8 4 12.โรงพยาบาลชุมตาบง 4 
6. กลํุมแมํบ๎านเขาจั๊กจั่น 6 13. สถานีไฟปุาห๎วยขาแข๎ง 2 
7. แหลํงศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงบ๎านปางงู 8   
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  6) ปราชญ์ชาวบ๎าน/ภูมิปัญญาท๎องถ่ิน ผ๎ูทรงคุณวฒิุ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาให๎ความร๎ู แกํครู นักเรียน ในปีการศึกษาท่ี

รายงาน 
  6.1 ทีมแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลชุมตาบง ให๎ความร๎ูเร่ือง โรคติดตํอทางเพศสัมพันธ,์การจัดการกับ
อารมณ์ในวัยทีน, ยาเสพติด, วันงดสูบบุหร่ีโลก  สถิติการให๎ความร๎ูในโรงเรียนแหํงนี้ จา้นวน  3 คร้ัง/ปี 
   6.2 ดร.จักกฤช  สิงห์ธนสาร ให๎ความร๎ูเร่ืองกิจกรรมงานด๎านการปูองกันและควบคุมไฟปุา สถานีไฟปุาห๎วย
ขาแข๎ง  สถิติการให๎ความร๎ูในโรงเรียนแหํงนี้ จ้านวน  2  คร้ัง/ปี (กิจกรรมตอนนักเรียนเข๎าคํายลูกเสือ-เนตนารี) 
   6.3 นางทองเล่ือน  มูลละ ให๎ความร๎ูเร่ือง  ผลิตภัณฑจ์ากโปรตีนไหม  สถิติการให๎ความร๎ูในโรงเรียนแหํงนี้ 
จ้านวน 2 คร้ัง/ปี 
   6.4 พระอาจารย์ ฉกาจ  วิสารโท ให๎ความร๎ูเร่ือง คุณธรรมจริยธรรม เศรษฐกิจพอเพียง คํายพุทธบุตร สถิติ
การให๎ความร๎ูในโรงเรียนแหํงนี้ จ้านวน  5  คร้ัง/ปี 

    6.5 พระอาจารย์เจ๎าอาวาส วดัชุมตาบง วดัเขาเขียว วัดเขาแดง ให๎ความร๎ูเร่ืองการสอบธรรมศกึษา 
ช้ันตรี ช้ันโท ช้ันเอก ประจ้าปีการศกึษา 2562 สถิติการให๎ความร๎ูในโรงเรียนแหํงนี้ จ้านวน  2 คร้ัง/ปี 

6.6 อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให๎ความร๎ู 
เกี่ยวกับกจิกรรม ประโยชน์ของเคมี สถิติการให๎ความร๎ูในโรงเรียนแหํงนี้ จ้านวน  1 คร้ัง/ปี 

6.7 รํุนพี่ศิษย์เกําโรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคารรํวมกับกลํุมสาระการเรียนร๎ูแนะแนวให๎ความร๎ูเร่ือง 
การใช๎ชีวิตในร้ัวมหาลัยของแตํละคน และแนะแนววธิีทางท่ีจะท้าให๎น๎องไปสํูการเข๎ามหาวิทยาลัยได๎งํายข้ึน สถิติการให๎ความร๎ู
ในโรงเรียนแหํงนี้ จ้านวน  1 คร้ัง/ปี 

6.8 เจ๎าหน๎าท่ีจากศูนย์บริการโลหิตแหํงชาติ สภากาชาดไทย จังหวัดนครสวรรค ์ให๎ความร๎ูเกี่ยวกับการ 
บริจาคโลหิต สถิติการให๎ความร๎ูในโรงเรียนแหํงนี้ จ้านวน  1 คร้ัง/ปี 

6.9 นายคมกฤตย์ รวบรวม พนักงานเลือกตั้งช้านาญการ จากส้านักงานคณะกรรมการสารเลือกตั้ง 
จังหวัดนครสวรรค์ ให๎ความร๎ูในเร่ืองเคร่ืองลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ และเร่ืองหลักของประชาธิปไตย 

6.10 เจ๎าหน๎าท่ีจากส้านกังานคณะกรรมการก้ากับและสํงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  
ให๎ความร๎ูในเร่ือง โครงการยุวชนประกันภัย ประจ้าปี 2562 ซึ่งเป็นโครงการท่ีเปิดโอกาสให๎เยาวชนได๎มีสํวนชํวยเหลือสังคมโดย
การเผยแพรํประชาสัมพันธ์ ความร๎ู ขําวสารประกนัภัย ไปสํูครอบครัว และบุคคลใกล๎ชิดในชุมชน สถิติการให๎ความร๎ูในโรงเรียน
แหํงนี้ จ้านวน  1 คร้ัง/ปี 

6.11 เจ๎าหน๎าท่ีตา้รวจ สภ.ชุมตาบง ให๎ความร๎ูเกี่ยวกับการขับข่ีปลอดภัย สถิติการให๎ความร๎ูในโรงเรียนแหํง 
นี้ จ้านวน  1 คร้ัง/ปี 
6. ข้อมูลงบประมาณ  งบประมาณ (รับ-จําย) 

รายรบั จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ - งบด้าเนินการ/เงินเดอืน-คําจ๎าง - 
เงินนอกงบประมาณ 8,349,182 งบพัฒนาคณุภาพการจัดการศกึษา 8,046,415 
เงินอื่นๆ(ระบุ) 1,837,441 งบอื่นๆ(ระบุ) 1,787,107.51 

รวมรายรับ 10,186,623 รวมรายจ่าย 9,833,523 
 

 งบด้าเนินการ/เงินเดอืน เงินคําจ๎าง     คิดเป็นร๎อยละ.........-…............... ของรายรับ 
 งบพัฒนาคณุภาพการจัดการศกึษา    คิดเป็นร๎อยละ........96.37.............ของรายรับ 
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 7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นสังคมชนบทท่ีมีขนาดใหญํ มีประชากรประมาณ 18,997 คน 
บริเวณใกล๎เคียงโดยรอบโรงเรียน ได๎แกํ สถานีต้ารวจภูธรอ้าเภอชุมตาบง, ท่ีวําการอ้าเภอชุมตาบง, โรงพยาบาลชุมตาบง และ 
องค์การบริหารสํวนต้าบลชุมตาบง อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม  สํวนใหญํนับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/
ศิลปวัฒนธรรมท๎องถ่ินท่ีเป็นท่ีร๎ูจักโดยท่ัวไป คอื ประเพณีบุญบ้ังไฟ 
 2) ผ๎ูปกครองสํวนใหญํ จบการศึกษาระดับช้ันประถมศกึษาปีท่ี 4 อาชีพหลัก คือเกษตรกรรม  ฐานะทางเศรษฐกิจ/
รายได๎โดยเฉล่ียตํอครอบครัว ตํอปี 100,000 บาท  จ้านวนคนเฉล่ียตํอครอบครัว 4 คน 

3) โอกาสและข๎อจ้ากัดของโรงเรียน 
    โอกาส ข้อจ ากัด 

1. สภาพแวดล๎อมด ีอยํูใกล๎ชุมชนมีแหลํงเรียนร๎ู และหนํวยงานตํางๆ 
อยํูในเขตพื้นที่ เชํน อ้าเภอชุมตาบง, อบต.ชุมตาบง, สถานีต้ารวจภูธร
อ้าเภอชุมตาบง,ที่วําการอ้าเภอชุมตาบง, โรงพยาบาลชุมตาบง วัดเขา
แดง เขาเขียว เขาแดง ฯลฯ 

1. การคมนาคมไมคํํอยสะดวก ในการโดยสารรถสาธารณะไปที่ตัวเมือง
นครสวรรค์ 

2. มกีารขยายตัวของปริมาณนักเรียนเพิ่มข้ึนตอํเนื่อง 2. งบประมาณท่ีได๎รับจากรัฐ ไมํเพียงพอตํอการพัฒนาให๎ทันตอํการ
เติบโตของโรงเรียน 

3. ชุมชนให๎การสนับสนุน โรงเรียนได๎รับการสนับสนุนในด๎านตําง ๆ 
จากชุมชน เชํน ที่วําการอ้าเภอชุมตาบง, อบต.ชุมตาบง, สถานี
ต้ารวจภูธร อ้าเภอชุมตาบง, โรงพยาบาลชุมตาบง ในการอบรมให๎
ความร๎ู และการจัดกิจกรรมตํางๆ กับโรงเรียน  

3. หลายหนํวยงานมกีิจกรรมหลากหลายประกอบกับกิจกรรมของทาง
โรงเรียนสํงผลให๎กระทบตํอเวลาเรียนของนักเรียน 

4. ครูและผ๎ูบริหารรํวมแรงรํวมใจกันท้างาน 4. บางชํวง จ้านวนครู/บุคลากร ไมํเพียงพอกับวิชาเอกนั้นๆ และมีการ
โยกย๎ายกลับภูมิล้าเนาเดิมบํอยคร้ัง เนื่องเป็นครูตํางจังหวดั 

 8. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาปรับปรุง 2561   
โรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร ด้าเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพผู๎เรียนอยํางรอบด๎านครอบคลุมทุกกลุํมเปูาหมาย 

ตามหลักสูตรโรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง  
พุทธศักราช 2560)  จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีท่ี 1-6 ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น มี 1 แผนการเรียน รายวิชา
เพิ่มเติม เน๎นตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน “มํุงม่ันสํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนตามคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความ
เป็นไทยท๎องถิ่น มีทักษะชีวิต ภายใต๎แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” รายวิชาเพิ่มเติมได๎แกํ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชา
คณิตศาสตร์ วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ้าวัน วิชาภาษาจีน วิชาขับร๎องเพลงไทยสากล วิชาชํางซํอม
เครื่องใช๎ไฟฟูา วิชาปลูกผักสวนครัว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มี 3 แผนการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม เน๎นตามวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียน แผนการเรียนท่ี 1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รายวิชาเพิ่มเติมได๎แกํ รายวิชาวิทยาศาสตร์(ฟิสกส์ เคมี 
ชีววิทยา โลก ดาราศาสตร์) และคณิตศาสตร์เป็นหลัก แผนการเรียนท่ี 2 แผนการเรียนศิลป์-ภาษา รายวิชาเพิ่มเติมได๎แกํ รายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร และวิชาคอมพิวเตอร์เป็นหลัก แผนการเรียนท่ี 3 แผนการเรียนท่ัวไป 
รายวิชาเพิ่มเติมได๎แกํ รายวิชาการงานอาชีพ วิชาการเมืองการปกครอง และวิชาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลัก นอกจากรายวิชา
เพิ่มเติม สถานศึกษาได๎จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ได๎แกํ กิจกรรมลูกเสือเนตนารี กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู๎ กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมชุมนุม ซึ่งกิจกรรม
ชุมนุมมีจ้านวน 36 ชุมนุม สถานศึกษาจัดให๎มีกิจกรรมชุมนุมท่ีหลากหลาย เพื่อให๎นักเรียนสามารถเลือกเรียนได๎ตามความถนัดและ
ความสนใจของนักเรียน 



19 
 ส่วนที่ 2 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

โรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร ด้าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 ประจ้าปีการศึกษา 2562 มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ดังนี ้
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมิน 

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผ๎ูเรียน 
1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผ๎ูเรียน 

        1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผ๎ูเรียน 

ดี(ระดับ 3) 

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี(ระดับ 3) 
มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส้าคัญ ดี(ระดับ 3) 
ผลประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยรวม   ดี(ระดับ 3) 
     
   
  

1. กระบวนการพัฒนา  
โรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร มีกระบวนการพัฒนาผ๎ูเรียนในด๎านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ด๎วยวิธีการท่ี

หลากหลาย โดยมุํงเน๎นการพัฒนาผ๎ูเรียนให๎สอดคล๎องกับ วิสัยทัศน์ของโรงเรียนได๎แกํ “มุํงมั่นสํงเสริมและพัฒนาผ๎ูเรียน
ตามคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทยท๎องถิ่น มีทักษะชีวิต ภายใต๎แนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเป็นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) มีแผนการเรียนตาม
ความถนัดและความสนใจอยํางรอบด๎าน ท้ังแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ แผนการเรียนศิลป์-ภาษา และ
แผนการเรียนท่ัวไป มีการออกแบบการจัดการเรียนรู๎ท่ีเหมาะสมกับผ๎ูเรียน โดยมีท้ังการจัดการเรียนรู๎ท้ังรูปแบบ
โครงงาน แบบใช๎กระบวนการคิดกระบวนการแก๎ปัญหาเป็นหลัก รูปแบบกระบวนการกลํุม การระดมสมอง  แบบลงมือ
ปฏิบัติจริง โดยวิชาท่ีมีการปฏิบัติ นักเรียนจะได๎ลงมือปฏิบัติจริง แบบรํวมมือกันเรียนรู๎ และเน๎นเรื่องการเรียนรู๎แบบ
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุํงพัฒนาให๎ผ๎ูเรียนยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแตํระดับช้ัน
มัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 1 – 6 มีการด้าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผ๎ูเรียน เพื่อให๎อยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข เน๎น
การพัฒนาด๎านคุณธรรม จริยธรรม ท่ีเหมาะสมกับวัยของผ๎ูเรียน สร๎างภูมิคุ๎มกัน และรู๎เทําทันส่ือและส่ิงไมํพึงประสงค์ 
จัดกิจกรรมการพัฒนาผ๎ูเรียนให๎เหมาะสมกับวัย อาทิเชํน กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี มีการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น ความเข๎มข๎นของกิจกรรม สถานท่ีและระยะเวลาของการเข๎าคํายลูกเสือ-เนตรนารี ขึ้นยูํ
กับระดับช้ันของนักเรียน พิจารณาความเหมะสมของวัยนักเรียน  มีโครงการคํายพุทธพุทธ ส้าหรับนักเรียน ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 1 และ 4 เพื่อสร๎างและพัฒนาทักษะในการด้าเนินชีวิต  ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกตําง 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ : ดี 
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 เรียนรู๎การอยูํรํวมกับผ๎ูอ่ืน การปฏิบัติตนในฐานะคนท่ีนับถือศาสนาพุทธและศาสนาอ่ืน เพราะนักเรียนในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 1 จะเป็นนักเรียนท่ีมาจากโรงเรียนประถมตํางๆ และนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จะมีท้ัง
นักเรียนท่ีอยูํในโรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร ซ่ึงเป็นโรงเรียนเดิมและนักเรียนท่ีมาจากโรงเรียนอ่ืนๆ กิจกรรมคําย
พุทธบุตร นักเรียนท้ากิจกรรมตํางๆ ตามท่ีสถานศึกษาก้าหนด รํวมกันท้ังกลางวันและกลางคืน ท่ีส้านักสงฆ์แมํหมุยล้ัง 
จึงเป็นอีก 1 กิจกรรมท่ีฝึกให๎นักเรียนยอมรับท่ีจะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและความหลากหลาย มีโครงการคําย
สํงเสริมความเป็นเลิศด๎านดนตรีสากล ซ่ึงนักเรียนท้ากิจกรรมรํวมกันเพื่อฝึกทักษะเก่ียวกับดนตรี จนสามารถน้าไปใช๎
จริงในชีวิตประจ้าวัน มีกิจกรรมชุมนุมท่ีหลากหลาย(36 ชุมนุม) นักเรียนสามารถเลือกเรียนได๎ตามถนัดและความสนใจ
ของนักเรียน มีกิจกรรมแนะแนวส้าหรับนักเรียน แนะแนวอาชีพ แนะแนวการศึกษาตํอ ด๎วยกิจกรรม และโครงการ
สนับสนุน ท่ีหลากหลายสํงผลให๎นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน อยูํในระดับ ดี ตามคําเปูาหมายท่ีก้าหนด  

 

1.1 ด้านผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
     โรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร มีกระบวนการพัฒนาผ๎ูเรียนโดยมีกิจกรรม ด๎านผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของ

ผ๎ูเรียน ด๎วยวิธีการท่ีหลากหลาย สํงผลให๎ผ๎ูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ ตามเปูาหมายท่ีก้าหนด ให๎นักเรียนมี
ความสามารถในการอําน การเขียน การส่ือสาร และการค้านวณ ให๎นักเรียนทุกระดับช้ันใช๎เวลาวํางในการอํานหนังสือ
ท่ีตนเองชอบพร๎อมท้ังบันทึกลงในบันทึกรักการอํานของตนเอง ซ่ึงนักเรียนจะได๎พัฒนาความสามารถในการอําน การ
เขียนภาษาไทย และมีกิจกรรมสํงเสริมนิสัยรักการอําน การเขียน การพูดและการฟัง ดังนี้  กิจกรรมสัปดาห์ห๎องสมุด 
กิจกรรมสุดยอดนักอําน กิจกรรมอํานยกแก๏งค์ กิจกรรมหนังสือท้ามือ กิจกรรม Read and Share. กิจกรรมหนังสือ
เสียงตามสายThe Voice Book.กิจกรรมแสตมป์ยอดนักอําน กิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรมไทยส้าหรับเยาวชน 
กิจกรรมเปิดพจนานุกรม กิจกระเป๋าหนังสือ “เปิดความรู๎สํูชุมชน” กิจกรรม Scan กัน นอยด์และมีโครงการพัฒนา
พฤติกรรมด๎านการอําน-เขียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิวิชาภาษาไทย มีการจัดคํายภาษาไทย คํายภาษาอังกฤษ คําย
ภาษาจีน สํงผลให๎นักเรียนพัฒนาความสามารถในการฟัง พูด ส่ือสารท้ังภาษาอังกฤษ และภาษาจีนท่ีดีขึ้น กิจกรรม
คลีนิกคณิตศาสตร์  โดยเป็นกิจกรรมท่ีเพิ่มเติมเสริมให๎กับนักเรียนท่ีชอบการค้านวณ และจัดซํอมให๎กับนักเรียนท่ี
ค้านวณไมํคลํองโดยครูประจ้าวิชาคณิตศาสตร์ สํงผลให๎นักเรียนพัฒนาความสามารถในการคิดค้านวณ มีการสํงเสริม
ผ๎ูเรียนให๎มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น  แก๎ปัญหา 
ตลอดจนการน้าเสนอผลงาน และการส่ือสารกับผ๎ูอ่ืน ด๎วยกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน 
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ท้ัง  8 กลํุมสาระ ท่ีเน๎นจัดกิจกรรมสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนน้า
ความรู๎มาประยุกต์ใช๎ ด๎วยการจัดท้าโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์  โครงงานคอมพิวเตอร์ โครงงาน
คุณธรรม โครงงานการงานอาชีพ นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาประสิทธิภาพงาน ICT การพัฒนาระบบเครือขําย
อินเทอร์เน็ต และสัญญาณ Wifi  เพื่อให๎ผ๎ูเรียนสามารถสืบค๎นข๎อมูลได๎ สํงเสริมผ๎ูเรียนให๎มีความสามารถในการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เนน๎ผ๎ูเรียนเป็นส้าคัญโดยพิจารณาได๎จากการนิเทศการ
สอน  มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด๎วยเครื่องมือและวิธีการหลากหลายดังพิจารณาได๎จากแผนการจัดการ
เรียนรู๎ มีการจัดอบรมสํงเสริมอาชีพให๎กับผ๎ูเรียน อาทิเชํน อาชีพตัดผม อาชีพท้าขนม ร๎านกาแฟ ปั๊มลายเส้ือผ๎า จัด
ดอกไม๎ (โครงการทุนเสมอภาค) มีการสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
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 จัดท้า Portfolio เพื่อการศึกษาตํอและการประกอบอาชีพ มีกิจกรรมทุนการศึกษาส้าหรับนักเรียน ตลอดจนมีกิจกรรม

แนะแนวเขตพื้นท่ีบริการส้าหรับนักเรียน รับสมัครนักเรียนเพื่อเข๎าศึกษาตํอในโรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร 
นอกจากนี้โรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคารยังมีโครงการอีก 14 โครงการท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนและให๎เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก้าหนดยกระดับผลสัมฤทธ์ิ โดยมีโครงการดังนี้ 1) โครงการสํงเสริม
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 2) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู๎กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 3) โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู๎กลํุมสาระการคณิตศาสตร์ 4) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู๎กลํุมสาระวิทยาศาสตร์ 5) โครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู๎กลํุมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6) โครงการสํงเสริมพัฒนาการสอน
และการจัดการเรียนรู๎มุํงยกระดับผลสัมฤทธ์ิ พัฒนากีฬาสํูความเป็นเลิศ 7) โครงการสํงเสริมความเป็นเลิศด๎านศิลปะ-
ดนตรี 8) โครงการสํงเสริมการเรียนการสอนกลํุมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี 9) โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู๎กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ 10) โครงการการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎เพื่อการศึกษาตลอดชีวิต 
ห๎องสมุด 3 D 11) โครงการสํงเสริมวิชาการบูรณาการ 8 กลํุมสาระการเรียนรู๎ 12) โครงการพัฒนาพฤติกรรมด๎านการ
อําน-เขียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ และผลจากการด้าเนินโครงการและกระบวนการพัฒนาผ๎ูเรียน 13) โครงการ
สํงเสริมความป็นเลิศทางวิชาการ 14) โครงการคํายดาราศาสตร์ สํงผลให๎โรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร ได๎รับรางวัลใน
ด๎านผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผ๎ูเรียน ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของ
นักเรียน ปีการศึกษา 2562 ครั้งท่ี 69 ดังนี้ 

1. รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแขํงขันการแขํงขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 ระดับเขตพื้นท่ีการศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 42 3 ปีซ๎อน และได๎รับรางวัล ระดับเหรียญทอง ระดับชาต(ิภาคเหนือ) 2 ปีซ๎อน 

2. รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแขํงขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ท้ังระดับช้ัน ม.1-ม.3 
และม.4-ม.6 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 3 ปีซ๎อน  

3. รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแขํงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปลํอยอิสระ ม.1-ม.3 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 3 ปีซ๎อน 

4. รางวัลระดับเหรียญทอง การแขํงขันกวีเยาวชนคนรุํนใหมํ โคลงส่ีสุภาพ ม.4-ม.6 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 3 ปีซ๎อน 

5. รางวัลระดับเหรียญทองการแขํงขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย ม.1-ม.3  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 42 3 ปีซ๎อน 

6. การแขํงขันตํอศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 ได๎รับรางวัลชนะเลิศ และได๎คะแนนจากการตํอศัพท์
ภาษาอังกฤษ 100 คะแนนเต็ม ในปีการศึกษา 2562 นี้ 

 

1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรยีน 
 

โรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร มีกระบวนการพัฒนาผ๎ูเรียนในด๎านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด๎วยวิธีการท่ี
หลากหลาย  สํงผลให๎ผ๎ูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สูงกวําคําเปูาหมายท่ีก้าหนด  โดยจัดกิจกรรมสํงเสริมการ
พัฒนาทักษะชีวิตของผ๎ูเรียน ตามหลักวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนห๎วยน้้าหอม
วิทยาคารคือ “มุํงมั่นสํงเสริมและพัฒนาผ๎ูเรียนตามคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย
ท๎องถิ่น มีทักษะชีวิต ภายใต๎แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และสอดคล๎องกับ กลยุทธ์ท่ี 1 ด๎าน
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 คุณภาพศิษย์ กลยุทธ์ท่ี 2 ด๎านการบริหารและธรรมมาภิบาลของสถานศึกษาและ กลยุทธ์ท่ี 4 ด๎านความสัมพันธ์ชุมชน 

/ สังคม และสอดคล๎องกับพันกิจท้ัง 5 ข๎อของโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยการ
จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมให๎กับนักเรียนทุกระดับช้ัน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง คํานิยม 12 ประการ การจัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมจิตอาสา เชํน กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา  
นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา มีการดูแลชํวยเหลือนักเรียนอยํางเป็นระบบ มีกิจรรมเยี่ยมบ๎านนักเรียนทุกคน แตํงตั้งให๎
ทุกห๎องเป็นเวรท้าความสะอาดห๎องเรียน  สํงเสริมภาวะผ๎ูน้าด๎วยกิจกรรมสภานักเรียน คณะกรรมการนักเรียน 
คณะกรรมการกีฬาสีภายใน จัดกิจกรรมสํงเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา  กิจกรรมสํงเสริมวินัยและพฤติกรรม
นักเรียน กิจกรรมสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมความเป็นไทย นักเรียนเข๎ารํวมงานประเพณีประจ้าปี บุญบั้ง
ไฟ และสํวนหนึ่งในกิจกรรมสํงเสริม ฟูอนร้าพื้นบ๎านอีสาน ฟูอนบุญบั้งไฟ ท่ีจัดขึ้นทุกปี เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึง
ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย จัดกิจกรรมชุมนุมดนตรี นาฏศิลป์ จัดกิจกรรมคํายพักแรมของลูกเสือ-เนตร
นารีเพื่อการปรับตัวอยูํรํวมกันบนพื้นฐานท่ีแตกตํางกัน มีการช่ังน้้าหนัก วัดสํวนสูง ตรวจเลือด ตรวจฟัน ของผ๎ูเรียนทุก
คน และประสาน งานเจ๎าหน๎าท่ีสาธารณสุขเพื่อแปรผล จัดกิจกรรมงานโภชนาการ กิจกรรมงานพยาบาล เพื่อสํงผลให๎
นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง จัดกิจกรรมสํงเสริม ทดสอบสมรรถภาพทางกายของผ๎ูเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม
พลศึกษา มีโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ซ่ึงจัดกิจกรรมอบรมแกนน้าเพื่อปูองกัน
คุณลักษณะอันไมํพึงประสงค์ท่ีจะเกิดขึ้น กิจกรรมห๎องเรียนสีขาว กิจกรรมตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ(Urine Tests) 
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก กิจกรรมวันตํอต๎านยาเสพติด กิจกรรมวันเอดส์โลก มกิีจกรรมชมรม To Be Number 1 ซ่ึง
ได๎รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแขํงขันในระดับภาคเหนือ 2 ปีซ๎อน มีการน้าภูมิปัญญาท๎องถิ่นมารํวมพัฒนาหลักสูตร 
ปราญชน์ชาวบ๎าน โดยจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู๎ให๎นักเรียน อาทิเชํน กิจกรรมมหิงสาสายสืบ เป็นกิจกรรม
อนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม  กิจกรรมเรียนรู๎ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎ด๎านการพัฒนา
ทักษะอาชีพ เชํน การเล้ียงไกํไขํ  จิ้งหรีด กบ ปลา ผ๎ามัดย๎อม กิจกรรมพวงมะโหตร กิจกรรมพับเหรียญ สานตะกร๎า 
จับผ๎างานมงคลตําง ๆ  ตัดผม แตํงหน๎า จัดดอกไม๎ การแกะสลักผักผลไม๎ และในเวลาหลังเลิกเรียนได๎เปิดสนามกีฬาให๎
นักเรียนและเยาวชนท่ีอยูํใกล๎ๆโรงเรียนได๎มาใช๎สนามในการเลํนกีฬาทุกวัน   

โรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร ได๎รับรางวัลท่ีภูมิใจในดา๎นคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของผ๎ูเรียน ดังนี้ 
1. รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแขํงขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 42 3 ปีซ๎อน และได๎รับรางวัล ระดับเหรียญทอง ระดับชาต ิ(ภาคเหนือ) 3 ปีซ๎อน 
2. รางวัลความภาคภูมใิจระดับประเทศ ดา๎นการส้ารวจ อนุรักษ์ ธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม ในโครงการมหิงสา

สายสืบ พร๎อมโลํรางวัล 5 ปี ติดตํอกัน 
3. รางวัลการแขํงขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ท้ังระดับ ม.ต๎น และ ม.ปลาย ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 42 3 ปีซ๎อน และได๎รับรางวัล ระดับเหรียญทอง ระดับชาติ (ภาคเหนือ)  3 ปีซ๎อน 
4. ได๎รับรางวัลจากคํายการเงินธนาคารทิสโก๎ทุกครั้งท่ีเข๎ารํวมแขํงขัน ซ่ึงเป็นโครงการที่สํงเสริมใหน๎ักเรียนรู๎จัก 

การออม 
 5. กิจกรรมชมรม To Be Number 1 ซ่ึงได๎รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแขํงขันในระดับภาคเหนือ 2 ปีซ๎อน 
 6. กิจกรรมการแขํงขันกีฬาท้ังแฮนด์บอลหญิงและกีฬาแฮนด์บอลชาย รุํนอายุไมํเกิน 18 ปี ได๎เป็นตัวแทน
ระดับภูมิภาค (ภาคกลาง)  เข๎าแขํงขันในระดับประเทศ 3 ปีซ๎อน ในงานกีฬาเยาวชนแหํงชาติ  
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 2. ผลการประเมิน 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับคุณภาพ/ผลการประเมิน 

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผ๎ูเรียน 
1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผ๎ูเรียน 
1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผ๎ูเรียน 

ด ี(ระดับ 3) 

 

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผู้เรยีน 
ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรยีน 

ค่าร้อยละ 
สรุป 

เปูาหมาย ผลการประเมิน 
1) มีความสามารถในการอําน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค้านวณ       70 72.70 ตามเปูาหมาย 
1.1 มคีวามสามารถในการอําน การเขียนภาษาไทยอยํูในระดับดีตามเกณฑ์การ
ประเมินของสถานศึกษา 

70 
80.14 

สูงกวําเปูาหมาย 

1.2 นักเรียน ผํานการประเมินสมรรถนะส้าคัญของผ๎ูเรียน ด๎านความสามารถในการ
ส่ือสารในระดับดี 

70 
82.41 

สูงกวําเปูาหมาย 

1.3 มีความสามารถการส่ือสาร การน้าเสนอผลงานได๎ตามเกณฑ์ของสถานศกึษา 70 79.62 สูงกวําเปูาหมาย 
1.4 มคีวามสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษ ได๎ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 70 54.59 ต่้ากวําเปาูหมาย 
1.5 มคีวามสามารถในการคิดค้านวณ อยํูในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา 

70 
66.75 

ตามเปูาหมาย 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็น และแก๎ปัญหา 

56.66 62.53 สูงเปูาหมาย 

2.1 การประเมินการอําน คิดวิเคราะห์ อยํูในระดับ ด ี 70 87.40 สูงกวําเปูาหมาย 
2.2 การประเมินทักษะการคิดแก๎ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA 30 26.79 ตามเปูาหมาย 
2.3 การประเมินสมรรถนะส้าคัญของผ๎ูเรียน ด๎านความสามารถในการคิด 70 73.40 ตามเปูาหมาย 
3)  มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม 42.50 33.17 ต่้ากวําเปูาหมาย 
3.1 นักเรียนมีความร๎ูและทักษะพื้นฐานในการสร๎างนวัตกรรม ในระดับ ดี ตามเกณฑ์
การประเมินของสถานศึกษา 

70 66.49 ตามเปูาหมาย 

3.2 มีผลงาน จากการท้าโครงงาน/ สิงประดิษฐ์ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคดิ 
ข้ันตอนการท้างาน และปัญหาอุปสรรคของการท้างานได๎ 

40 35.78 ตามเปูาหมาย 

3.3 นักเรียน สามารถสร๎างนวัตกรรม 30 18.78 ต่้ากวําเปูาหมาย 
3.4 นักเรียน สามารถสร๎างนวัตกรรม และน้านวัตกรรมไปใช๎ และมีการเผยแพรํ 30 11.66 ต่้ากวําเปูาหมาย 
4)  มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 63.33 63.14 ตามเปูาหมาย 
4.1 นักเรียนร๎อยละ 70 มีความสามารถในการสืบค๎นข๎อมูลจากอินเตอร์เนต็ และสรุป
ความร๎ูได๎ดว๎ยตนเอง และอ๎างอิงแหลํงข๎อมูลที่ได๎จากการสืบค๎นทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

70 67.98 ตามเปูาหมาย 

4.2 นักเรียนร๎อยละ 70 ผํานการประเมินสมรรถนะส้าคัญของผ๎ูเรียน ด๎าน
ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี ในระดับดี 

70 67.98 ตามเปูาหมาย 

4.3 นักเรียนร๎อยละ 70 มีทักษะด๎าน Digital Literacy ในการเรียนร๎ูอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

50 53.46 ตามเปูาหมาย 



24 
  

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผู้เรยีน 
ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรยีน 

ค่าร้อยละ 
สรุป 

เปูาหมาย ผลการประเมิน 
5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 53.13 62.57 สูงเปูาหมาย 
5.1 นักเรียน มีผลการเรียนกลํุมสาระการเรียนร๎ูภาษาไทย ระดับ 3 ข้ึนไป 45 52.76 สูงเปูาหมาย 
5.2 นักเรียน มีผลการเรียนกลํุมสาระการเรียนร๎ูคณิตศาสตร์ ระดับ 3 ข้ึนไป 40 41.64 ตามเปูาหมาย 
5.3 นักเรียน มีผลการเรียนกลํุมสาระการเรียนร๎ูวิทยาศาสตร์ ระดับ 3 ข้ึนไป 40 60.30 สูงเปูาหมาย 
5.4 นักเรียน มีผลการเรียนกลํุมสาระการเรียนร๎ูสังคมศึกษา ระดับ 3 ข้ึนไป 60 67.98 สูงเปูาหมาย 
5.5 นักเรียน มีผลการเรียนกลํุมสาระการเรียนร๎ูศิลปะ ระดับ 3 ข้ึนไป 60 72.35 สูงเปูาหมาย 
5.6 นักเรียน มีผลการเรียนกลํุมสาระการเรียนร๎ูสุขศึกษา พลศึกษา ระดับ 3 ข้ึนไป 80 90.81 สูงเปูาหมาย 
5.7 นักเรียน มีผลการเรียนกลํุมสาระการเรียนร๎ูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ 3 
ข้ึนไป 

60 74.97 สูงเปูาหมาย 

5.8 นักเรียน มีผลการเรียนกลํุมสาระการเรียนร๎ูภาษาตํางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ระดับ 3 ข้ึนไป   

40 39.72 ตามเปูาหมาย 

6)  มีความร๎ู  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตอํงานอาชีพ 55 55.90 ตามเปูาหมาย 
6.1 นักเรียน มีความร๎ู ทกัษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีตอํงานอาชีพ 70 73.32 ตามเปูาหมาย 
6.2 นักเรียน ม ีID Pan และ Portfolio เพื่อการศึกษาตํอและการประกอบอาชีพ 50 50.28 ตามเปูาหมาย 
6.3 นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 และ 6 มีความพร๎อมที่ศกึษาตํอในระดับที่สูงข้ึน 70 82.40 สูงกวําเปูาหมาย 
6.4 นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 และ 6 มีความพร๎อมในการท้างาน และประกอบ
อาชีพ 

30 17.60 ต่้ากวําปูาหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นพิจารณา ท่ี 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรยีน ตามเป้าหมาย 
 

จากตาราง แสดงคําร๎อยละของเปูาหมายและผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผ๎ูเรียน ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1 
ด๎านผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผ๎ูเรียน ปีการศึกษา 2562 พบวํา ผลการด้าเนินการพัฒนาด๎านผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ
ของผ๎ูเรียน เป็นไปตามเปูาหมาย จ้านวน 3 ประเด็นพิจารณา สูงกวําเปูาหมาย จ้านวน 2 ประเด็น และต่้ากวํา
เปูาหมาย 1 ประเด็น เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการด้าเนินงานแล๎วเป็นไปตามเปูาหมายเป็นสํวนใหญํ 
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 มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผู้เรยีน 

ประเด็นพิจารณาท่ี 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ค่าร้อยละ 

สรุป 
เปูาหมาย ผลการประเมิน 

1)  การมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก้าหนด 70 85.36 สูงกวําเปูาหมาย 
1.1 นักเรียน ผํานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี 70 88.80 สูงกวําเปูาหมาย 
1.2 นักเรียน มีความรับผิดชอบ มวีินัย มีภาวะผ๎ูน้าและมีจิตอาสา 70 89.24 สูงกวําเปูาหมาย 
1.3 นักเรียน มีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดี และเป็นแบบอยํางได๎ 70 78.04 สูงกวําเปูาหมาย 
2)  ความภูมิใจในท๎องถ่ินและความเป็นไทย 70 96.85 สูงกวําเปูาหมาย 
2.1 นักเรียน รํวมกิจกรรมตามประเพณี วันส้าคัญ และท๎องถ่ิน 70 95.01 สูงกวําเปูาหมาย 
2.2 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

70 98.25 สูงกวําเปูาหมาย 

2.3 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเป็นไทย ประเพณี
วัฒนธรรมและท๎องถ่ิน 

70 97.99 สูงกวําเปูาหมาย 

2.4 นักเรียน มพีฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเป็นไทย  70 97.99 สูงกวําเปูาหมาย 

2.5 นักเรียน มพีฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจประเพณีวัฒนธรรมและ
ท๎องถ่ิน 

70 95.01 สูงกวําเปูาหมาย 

3) การยอมรับที่จะอยํูรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย 70 95.01 สูงกวําเปูาหมาย 

3.1 นักเรียน อยํูรํวมกนัอยํางมีความสุขบนความแตกตํางทางวัฒนธรรม/ความคิดเห็น
ที่แตกตําง 

70 95.01 สูงกวําเปูาหมาย 

3.2 นักเรียน มีทัศนคติที่ดีตอํบ๎านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต๎อง และเป็นพลเมืองที่ดีของ
ชาติ และเป็นพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม 

70 95.01 สูงกวําเปูาหมาย 

4) สุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม 70 92.57 สูงกวําเปูาหมาย 

4.1 นักเรียน มนี้้าหนกั สํวนสูง และพัฒนาการทางรํางกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

70 98.78 สูงกวําเปูาหมาย 

4.2 นักเรียน มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกลมพลศึกษา หรือ
ส้านักงานกองทุนสนับสนนุการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข๎อ 

70 98.78 สูงกวําเปูาหมาย 

4.3 นักเรียน มีสุขภาพแข็งแรง แตํงกายสะอาดเรียบร๎อย เคร่ืองใช๎สํวนตัวสะอาด และ
ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ 

70 95.01 สูงกวําเปูาหมาย 

4.4 นักเรียนหลีกเล่ียงจากส่ิงมอมเมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาท และอบายมุข
ทุกชนิด 

70 95.01 สูงกวําเปูาหมาย 

4.5 นักเรียนมีความร๎ูทักษะในการปูองกันตนเองจากภัยคกุคามรูปแบบใหมํ 70 89.23 สูงกวําเปูาหมาย 

4.6 นักเรียนมีพฤตกิรรมที่แสดงออกในการด้าเนินชีวิตที่เป็นมติรกับส่ิงแวดล๎อม และมี
จิตสาธารณ 

70 90.11 สูงกวําเปูาหมาย 

4.7 นักเรียน ผํานการประเมินสมรรถนะส้าคัญของผ๎ูเรียน ด๎านความสามารถในการใช๎
ทักษะชีวิต ในระดับดี 

70 81.10 สูงกวําเปูาหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นพิจารณา ท่ี 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน สูงกว่าเป้าหมาย 

จากตาราง  แสดงคําร๎อยละของเปูาหมายและผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 คณุภาพผ๎ูเรียน ประเดน็พิจารณาท่ี 1.2 
ด๎านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผ๎ูเรียน ปีการศึกษา 2562 พบวํา ผลการด้าเนนิการพัฒนาคณุภาพผ๎ูเรียน สูงกวํา
เปูาหมาย จ้านวน 4 ประเด็นพิจารณา ภาพรวมของการด้าเนนิงานแล๎วสูงกวําเปูาหมาย ท้ัง 4 ประเด็น 
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มาตราฐานท่ี 1/ ประเด็นพิจารณา สรุปผลการประเมินรายประเด็น 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผ๎ูเรียน ประกอบด๎วย 6 ประเด็นพิจารณา ดี 
1) มีความสามารถในการอําน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค้านวณ       ตามเปูาหมาย 
2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็น และแก๎ปัญหา 

สูงกวําเปูาหมาย 

3)  มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม ต่้ากวําเปูาหมาย 
4)  มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ตามเปูาหมาย 
5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา สูงกวําเปูาหมาย 
6)  มีความร๎ู  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตอํงานอาชีพ ตามเปูาหมาย 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผ๎ูเรียน ประกอบด๎วย 4 ประเด็นพิจารณา ดีเลิศ 
1)  การมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก้าหนด สูงกวําเปูาหมาย 
2)  ความภูมิใจในท๎องถ่ินและความเป็นไทย สูงกวําเปูาหมาย 

3) การยอมรับที่จะอยํูรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย สูงกวําเปูาหมาย 

4) สุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม สูงกวําเปูาหมาย 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 ระดับคุณภาพ ดี 
 

จากตาราง แสดงผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผ๎ูเรียน ท้ัง 10 ประเด็นพิจารณาด๎านผลสัมฤทธ์ิทาง
วิชาการ และด๎านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผ๎ูเรียน ปีการศึกษา 2562 พบวํา ผลการด้าเนินการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางวิชาการของผ๎ูเรียนและด๎านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผ๎ูเรียน เป็นไปตามเปูาหมาย จา้นวน  3 ประเด็น
พิจารณา และสูงกวําเปูาหมาย จ้านวน 6 ประเด็นพิจารณา และต่้ากวําเปูาหมาย 1 ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณา
โดยภาพรวมของการด้าเนินงานแล๎ว ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผ๎ูเรียน อยูํในระดับคุณภาพ ดี ท้ังนี้
สถานศึกษาจะมีแผนเพื่อการพัฒนา 1) มีความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษ ได๎ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 2) 
นักเรียน สามารถสร๎างนวัตกรรม 3) นักเรียน สามารถสร๎างนวัตกรรม และน้านวัตกรรมไปใช๎ และมีการเผยแพรํ 
เนื่องจากผลการประเมินท้ัง 3 ประเด็นนี้ได๎คําต่้ากวําเปูาหมายท่ีสถานศึกษาก้าหนด ตํอไป 
 

2.  ผลการด าเนินงาน 
 

ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ       
ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการอําน  การเขียน  การส่ือสาร  และการคิดค้านวณ  ในภาพรวมคิดเป็นร๎อยละ  

72.70  จากคําเปูาหมายร๎อยละ 70 ได๎ตามเปูาหมาย หลักฐานเชิงประจักษ์  ได๎แกํ พฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นกับผ๎ูเรียน
นักเรียนมีทักษะในการอําน และเขียน ซ่ึงพิจารณาได๎จากบันทึกรักการอําน แบบบันทึกกิจกรรมสํงเสริมนิสัยรักการ
อําน การเขียน การพูดและการฟัง แบบรายงานกิจกรรมสํงเสริมนิสัยรักการอําน ผลงาน/ช้ินงานนักเรียน หนังสือท้ามือ 
หนังสือเลํมเล็ก นักเรียนสามารถน้าเสนอผลงาน/รายงานกลํุมหน๎าช้ันเรียน สามารถน้าเสนอในผลงาน โครงงาน
วิทยาศาสตร์ โครงงานการงานอาชีพ โครงงานคอมพิวเตอร์ โครงงานคุณธรรม ตลอดจนการตอบค้าถาม ส้าหรับการ
ค้านวณ นักเรียนสามารถน้าเสนอออกมาในรูปแบบของโครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์(วิทยาการค้านวณ) 
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 และนักเรียนทุกระดับช้ันสามารถทํองแมํสูตรคูณได๎ ผลรางวัลสนับสนุนผ๎ูเรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  

การสื่อสาร  ได๎แกํ  ผลรางวัลในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปี
การศึกษา 2562 ครั้งท่ี 69 สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา คือ  1) การแขํงขันคัดลายมือส่ือภาษาไทยท้ัง ม.1-ม.
3 และ  ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 2) การแขํงขันเรียงร๎อยถ๎อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 ได๎รับรางวัล
เหรียญทอง 3) การแขํงขันกวีเยาวชนคนรุํนใหมํ โคลงส่ีสุภาพ ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง  4) การแขํงขันตํอ
ค้าศัพท์ภาษาไทย (ค้าคมเดิม) ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 5)การแขํงขันการทํองอาขยานท้านองเสนาะ ม.1-ม.3 
ได๎รับรางวัลเหรียญเงิน 6) การแขํงขันพินิจวรรณคดีท้ัง ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญเงิน 7) การแขํงขัน
เลํานิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 8)การแขํงขันละครส้ันภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 ได๎รับ
รางวัลเหรียญทอง 9) การแขํงขันตํอศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 10) การแขํงขัน
ละครส้ันภาษาจีน ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 11) การแขํงขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัล
เหรียญทอง ผลรางวัลในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปี
การศึกษา 2562 ครั้งท่ี 69 ระดับระดับชาติ (ภาคเหนือ) คือ 1)การแขํงขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย ม.1-ม.3  ได๎รับ
รางวัลเหรียญทอง ล้าดับท่ี 5 2)การแขํงขันละครส้ันภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญทองแดง3) การ
แขํงขันตํอศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 ได๎รับรางวัลเหรียญทองแดง 4)การแขํงขันละครส้ันภาษาจีน ม.4-ม.
6 ได๎รับรางวัลเหรียญเงิน 5) การแขํงขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 ผลรางวัลสนับสนุนผ๎ูเรียนมีความสามารถ
ในในการคิดค านวณได๎แกํ  ผลรางวัลในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของ
นักเรียน ปีการศึกษา 2562 ครั้งท่ี 69 สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  คือ 1) การแขํงขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 
ได๎รับรางวัลเหรียญทอง  2) การแขํงขันตํอสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 3) การ
แขํงขันเวทคณิต ม.1-ม.3 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง  4)การแขํงขันซูโดกุ ท้ัง ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง และในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 
2562 ครั้งท่ี 69 ระดับระดับชาติ (ภาคเหนือ) คือ 1) การแขํงขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญเงิน และการ
แขํงขันตํอสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 ได๎รับรางวัลเหรียญเงิน 

 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
 

ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น  และ
แก๎ปัญหา  ในภาพรวมคิดเป็นร๎อยละ 62.53 จากคําเปูาหมาย  ร๎อยละ  56.66  นักเรียนผํานการประเมินการอําน คิด
วิเคราะห์ อยูํในระดับ ดี  ร๎อยละ 87.40 จากคําเปูาหมาย  ร๎อยละ  70 นักเรียนผํานการประเมินทักษะการคิด
แก๎ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA  ร๎อยละ  26.79 จากคําเปูาหมาย ร๎อยละ  30 นักเรียนผํานการประเมิน
สมรรถนะส้าคัญของผ๎ูเรียน ด๎านความสามารถในการคิด ในระดับดี  ร๎อยละ  73.40 จากคําเปูาหมาย  ร๎อยละ  70 
หลักฐานเชิงประจักษ์  ได๎แกํ  แบบสรุปผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์  แบบสรุปผลประเมินทักษะการคิด  ผล
การทดสอบตามแนวทางการประเมิน PISA แบบสรุปการประเมินสมรรถนะส้าคัญของผ๎ูเรียน ด๎านความสามารถในการ
คิด  ผลงานนักเรียนได๎แกํ  โครงงานคณิตศาสตร์  โครงงานวิทยาศาสตร์  ผลรางวัลสนับสนุน  ได๎แกํ  ผลรางวัลในงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ครั้งท่ี 69 ระดับ
ระดับชาติ (ภาคเหนือ)  1) การแขํงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปลํอยอิสระ ม.1-ม.3 ได๎รับรางวัลเหรียญเงิน 
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 2)การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6  ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 3) การแขํงขันการแสดงทาง

วิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 4) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ม.1-ม.3 ได๎รับรางวัลเหรียญเงิน 5)การแขํงขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญเงิน 6)การแขํงขันตํอ
สมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 ได๎รับรางวัลเหรียญเงิน 7) การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการ
ความรู๎ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช๎ ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญเงิน 

 

ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   
 

ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม  ในภาพรวมร๎อยละ 33.17 จากคําเปูาหมายร๎อยละ 42.50 ต่้า
กวําเปูาหมาย นักเรียนมีความรู๎และทักษะพื้นฐานในการสรา๎งนวัตกรรม ในระดับ ด ีตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษาคดิเป็นร๎อยละ  66.49 จากคําเปูาหมายร๎อยละ 70 นักเรียนมีผลงานจากการท้าโครงงาน/ส่ิงประดิษฐ ์และ
สามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการท้างาน และปัญหาอุปสรรคของการท้างานได๎ คิดเป็นรอ๎ยละ  35.78 จาก
คําเปูาหมายร๎อยละ 40 นักเรียนสามารถสร๎างนวัตกรรม คดิเป็นร๎อยละ  18.78 จากคําเปูาหมายร๎อยละ 30 นักเรียน 
สามารถสร๎างนวัตกรรม และน้านวัตกรรมไปใช๎ และมีการเผยแพรํคิดเป็นร๎อยละ  11.66 จากคําเปูาหมายร๎อยละ 30
เมื่อพิจารณา ประเด็นด๎านความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม จะเห็นได๎วํา คําท่ีไดต๎่้ากวําเปูาหมายท่ีตั้งไว๎ แตํหาก
พิจารณาแตํละประเด็น จะพบวํา ประเด็นท่ี 1 นักเรียนมีความรู๎และทักษะพื้นฐานในการสรา๎งนวัตกรรม ในระดับ ดี 
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา และประเด็นท่ี 2 นักเรียนมีผลงานจากการท้าโครงงาน/ส่ิงประดิษฐ์ และ
สามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการท้างาน และปัญหาอุปสรรคของการท้างานได ๎ท้ัง 2 ประเด็นนี้ได๎คาํตาม
เปูาหมายท่ีก้าหนด นั้นเพราะสถานศึกษามีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีสามารถให๎นักเรียน มคีวามรู๎และทักษะ
พื้นฐาน มีผลงานจากการท้า โครงงาน โครงการ ส่ิงประดิษฐ ์หรือกระบวนการด้าเนินใหมํๆ ซ่ึงนา้มาสํูนวัตกรรม 
ตลอดจน สามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการท้างาน และปัญหาอุปสรรคได๎ เมื่อพิจารณา ประเด็นท่ี 3 
นักเรียนสามารถสร๎างนวัตกรรม และประเด็นท่ี 4 นักเรียน สามารถสร๎างนวัตกรรม และน้านวัตกรรมไปใช๎ และมีการ
เผยแพรํ คําท่ีไดต๎่้ากวําเปูาหมายท่ีตั้งไว๎ แตํคําประเดน็ท่ี 3 ได๎มากกวําประเด็นท่ี 4 เพราะประเด็นท่ี 4 คือนักเรียน ต๎อง
สามารถสร๎างนวัตกรรม นา้นวัตกรรมไปใช๎ และมีการเผยแพรํด๎วย จากประเด็นท่ี 4 ผลรางวัลสนับสนุน ได๎แกํ ผล
รางวัลในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ครั้งท่ี 
69 ระดับระดับชาติ (ภาคเหนือ) คือ 1) การแขํงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปลํอยอิสระ ม.1-ม.3 ได๎รับ
รางวัลเหรียญเงิน นักเรียนต๎องคดิและสร๎าง นวัตกกรรมเก่ียวกับเครื่องบินพลังยาง เพื่อให๎เครื่องบินสามารถบินได๎นาน
ท่ีสุด มีการน้าไปใช๎ และเผยแพรํในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม และงาน OPEN HOUSE ท่ีโรงเรียน 
2) การแขํงขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง นักเรียนต๎องคิดและสร๎าง นวัตกกรรมเก่ียวกับผล
การปฏิบัติงาน การด้าเนินงาน ขั้นตอน กระบวนการตําง ๆ ของสภานักเรียนน้าไปสํูความเป็นเลิศ มีการน้าไปใช๎ใน
โรงเรียน และเผยแพรํในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม และงาน OPEN HOUSE ท่ีโรงเรียน ท้ังนี้ 
โรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคารได๎รับรางวัลต๎นแบบสภานักเรียน จาก สพม. 42 2 ปีซ๎อน จากขั้นตอนการด้าเนินงาน
และกิจกรรมดังกลําว สํงผลท้าให๎ การแขํงขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 ได๎รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง อันดับ 1 
ของจังหวัดนครสวรรค์ และเป็นพี่เล้ียงสภานักเรียนให๎กับโรงเรียนไพศาลีพิทยา  โดยโรงเรียนไพศาลีพิทยาได๎มาศึกษาดู
งานและท้า MOU ของคณะกรรมการสภานักเรียนระหวํางโรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคารและโรงเรียนไพศาลีพิทยา
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 รํวมกัน 3) การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ์ประเภทบูรณาการความรู๎ในคณิตศาสตรไ์ปประยุกต์ใช๎ ม.4-ม.6 ได๎รับ

รางวัลเหรียญเงิน นักเรียนท้าโครงงานเรื่อง กระถางเพาะช้ารักษ์โลก(Green plant pot) ซ่ึงเป็นกระถางเพาะช้าจาก
เส๎นใยพืชทดแทนการใช๎ถุงด้าเพาะช้า มีการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ การชั่ง ตวง วัด อัตราสํวนตํางๆ สถิติและการเก็บ
ข๎อมูล การสร๎างแบบส้ารวจความคิดเห็น พร๎อมท้ังบูรณาการกับวิชาวิทยาศาสตร์ การศึกษาเส๎นใยพชื วิชาคอมพิวเตอร์ 
การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และวิชาการงานอาชีพ ตลอดจนการใช๎งานจริง ซ่ึงท้าให๎โครงงานนี้ได๎รับ
รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู๎ในคณิตศาสตรไ์ปประยุกต์ใช๎ เป็นอันดับ 1 
ของจังหวัดนครสวรรค์และหลังจากคิดนวัตกรรมช้ินนี้แล๎ว นักเรียนได๎นา้โครงงานนี้ไปใช๎และเผยแพรํสํูชุมชน 4) การ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ระดับช้ัน ม.ต๎น ได๎รับรางวัลเหรียญทอง เรื่อง การศึกษา
เส๎นใยกากชานอ๎อยในการผลิตคอนกรีตบล๏อก และ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ์สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ระดับช้ัน ม.ปลาย ได๎รับรางวัลเหรียญทองแดง เรื่อง แผํนกาวดักจับแมลงศัตรูพืช ในงาน คาํยนักวิทยาศาสตร์รุนํเยาว์ 
ครั้งท่ี 15 (TYSF) จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แหํงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และจากการแขํงขันครั้งนี้ ท้าให๎ 
นักเรียน 3 คน ท่ีแขํงขัน ระดับช้ัน ม.ปลาย ได๎รับหนงัสือเชิญจากสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อเข๎ารับการคัดเลือกให๎
ศึกษาดูงานท่ี เมืองลูเซิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (กิจกรรมดังกลําวต๎องระงับไปเนื่องจาก COVID-19 ก้าลังระบาด) 
โครงงานนี้ได๎ นา้นวัตกรรมดังกลําวไปใช๎และเผยแพรํสํูชุมชน 5) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์
ส่ิงแวดล๎อม ระดับช้ัน ม.ปลาย ได๎รับรางวัลชนะเลิศพร๎อมโลํรางวัล เรื่อง ผลิตภัณฑ์กับดักและสารลํอพิชิตแมลงวันทอง 
ในงานเกษตรนเรศวร ครั้งท่ี 16 จัดโดยคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จังหวัด พิษณุโลก โครงงานนีไ้ด๎ น้านวัตกรรมดงักลําวไปใช๎และเผยแพรํสํูชุมชน 
 

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ในภาพรวมคิดเป็นร๎อยละ 63.14   จาก
คําเปูาหมาย  ร๎อยละ 63.33 เป็นไปตามเปูาหมายท่ีโรงเรียนตั้งไว๎  นักเรียนมีความสามารถในการสืบค๎นข๎อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต และสรุปความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง และอ๎างอิงแหลํงข๎อมูลท่ีได๎จากการสืบค๎นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  ร๎อย
ละ 67.98 จากคําเปูาหมาย  ร๎อยละ  70 นักเรียนผํานการประเมินสมรรถนะส้าคัญของผ๎ูเรียน ด๎านความสามารถใน
การใช๎เทคโนโลยี ในระดับดี  ร๎อยละ 67.98 จากคําเปูาหมาย  ร๎อยละ 70 นักเรียนมีทักษะด๎าน Digital Literacy ใน
การเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ  ร๎อยละ  53.46 จากคําเปูาหมาย ร๎อยละ 50 หลักฐานเชิงประจักษ์  ได๎แกํ แบบ
รายงานการประเมินสมรรถนะส้าคัญของผ๎ูเรียน ด๎านความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1-6  แบบประเมินชิ้นงานท่ีได๎จากการสืบค๎น รายงานแบบสรุปการสืบค๎นข๎อมูลจากอินเตอร์เน็ตของนักเรียน รายงาน
ผลการประเมินทักษะผ๎ูเรียนด๎าน Digital Literacy ผลรางวัลสนับสนุน  ได๎แกํ ผลรางวัลในงานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ครั้งท่ี 69 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 คือ 1)การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 2)
การแขํงขันการตัดตํอภาพยนตร์ ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 3)การแขํงขันการสร๎างการ์ตูนเรื่องส้ัน (Comic 
Strip) ม.1-ม.3 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 4)การแขํงขันการออกแบบส่ิงของเครื่องใช๎ด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 
ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 5)การแขํงขันการสร๎าง Motion Infographic ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 6)การแขํงขัน
การสร๎าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง ผลรางวัลในงานมหกรรมความสามารถ
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 ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 69 ระดับชาติ(ภาคเหนือ) คือ 1) การ

แขํงขันการสร๎าง Motion Infographic ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัลเข๎ารํวม 2)การแขํงขันการสร๎าง Webpage ประเภท Web 
Editor ม.1-ม.3 ได๎รับรางวัลเหรียญเงิน 

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ระดับผลการเรียน 3 ขึ้นไป ใน

ภาพรวม 8 กลุํมสาระ คิดเป็นร๎อยละ  62.57 จากคําเปูาหมาย ร๎อยละ 53.13 ได๎คําสูงกวําเปูาหมายที่โรงเรียนต้ังไว๎ 
นักเรียนมีผลการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไปคิดเป็นร๎อยละ 52.76 จากคําเปูาหมาย 45 นักเรียนมี
ผลการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 41.64 จากคําเปูาหมายร๎อยละ 40 นักเรียน มี
ผลการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไปคิดเป็นร๎อยละ 60.30 จากคําเปูาหมายร๎อยละ 40 นักเรียนมี
ผลการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไปคิดเป็นร๎อยละ 67.98 จากคําเปูาหมายร๎อยละ 60 นักเรียนมี
ผลการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ ระดับ 3 ขึ้นไปคิดเป็นร๎อยละ72.35 จากคําเปูาหมายร๎อยละ 60 นั ก เ รี ย น  มี
ผลการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษา พลศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 90.81 จากคําเปูาหมายร๎อยละ 80 
นักเรียนมีผลการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ 3 ขึ้นไป  คิดเป็นร๎อยละ 74.97 จากคํา
เปูาหมายร๎อยละ 60  นักเรียนมีผลการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ระดับ 3 ขึ้นไป คิดเป็น
ร๎อยละ 39.72 จากคําเปูาหมายร๎อยละ 40 และจากการที่โรงเรียนได๎ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางเรียน สํงผลให๎ผลสัมฤทธิ์ทาง
เรียนประจ้าปีการศึกษา 2562 สูงกวําเปูาหมายที่สถานศึกษาก้าหนด และสูงกวําปีการศึกษา 2561 และจากการที่โรงเรียน
ยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ในรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิท ยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา และโดยเฉพาะวิชาภาษาทางด๎านภาษา เน่ืองจาก ปีการศึกษา 2561 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นวิชาเดียวที่มีผลลดลง สํงผลให๎ผลการทดสอบระดับชาติ ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทยเพ่ิมขึ้น ร๎อลยละ 8.35 และ วิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น ร๎อลยละ 9.30  

 

ตารางเปรยีบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2561-2562 

 

ปี/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 
ปี 2561 47.89 25.82 33.16 26.00 
ปี 2562 51.89 22.27 29.76 28.42 

+เพิ่ม/-ลด +4.00 -3.55 -3.40 +2.42 
ร้อยละท่ีเพิ่ม/ลด +8.35% -13.74% -10.25% +9.30% 

 

ตารางเปรยีบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2561-2562 

 

ปี/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา 
ปี 2561 36.88 22.45 26.52 22.22 30.64 
ปี 2562 33.15 16.98 25.53 21.66 30.79 

+เพิ่ม/-ลด -3.73 -5.47 -0.99 -1.12 +0.15 
ร๎อยละที่เพิ่ม/ลด -10.11% -24.36 -3.73 -5.04% +0.48% 
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จากการวิเคราะห์ข๎อมูลของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
พบวํา ผลการสอบ  

1) วิชาภาษาไทย มีนักเรียนสอบได๎คะแนนมากกวําระดับประเทศ  (55.14) ร๎อยละ 43.82 โดยมี เด็กชาย 
ชิษณุพงษ์ นาถ้้านาค ได๎คะแนนสูงสุด 81 คะแนน และสาระท่ีโรงเรียนควรเรํงพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉล่ียของ
โรงเรียนต่้ากวําคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ  คือ วรรณคดีและวรรณกรรม, การเขียน, การอําน, การฟัง การดู และการ
พูด, หลักการใช๎ภาษาไทย  

2) วิชาคณิตศาสตร์มีนักเรียนสอบได๎คะแนนมากกวําระดับประเทศ(26.73) ร๎อยละ 25.84 โดยมี เด็กหญิงนุต
ประวีย์ ไชยเนตร ได๎คะแนนสูงสุด 60 คะแนน และสาระท่ีโรงเรียนควรเรํงพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉล่ียของโรงเรียนต่้า
กวําคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ  คือ เรขาคณิต, จ้านวนและการด้าเนินการ , การวัด, การวิเคราะห์ข๎อมูลและความ
นําจะเป็น, พีชคณิต  

3) วิชาวิทยาศาสตร์มีนักเรียนสอบได๎คะแนนมากกวําระดับประเทศ (30.07) ร๎อยละ 43.25 โดยมี เด็กหญิงน
ภัสวรรณ บุญทัน ได๎คะแนนสูงสุด 59.5 คะแนน และสาระท่ีโรงเรียนควรเรํงพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉล่ียของโรงเรียน
ต่้ากวําคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ  คือ บูรณาการ, ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการด้ารงชีวิต, พลังงาน  

4) วิชาภาษาอังกฤษมีนักเรียนสอบได๎คะแนนมากกวําระดับประเทศ (33.25)  ร๎อยละ 22.47 โดยมี เด็กหญิงจิ
ราพร แก๎วทัน ได๎คะแนนสูงสุด 62 คะแนน และสาระท่ีโรงเรียนควรเรํงพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉล่ียของโรงเรียนต่้า
กวําคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ  คือ ภาษาเพื่อการส่ือสาร และภาษาเพื่อวัฒนธรรม 
 จากการวิเคราะห์ข๎อมูลของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
พบวํา ผลการสอบ  

1) วิชาภาษาไทย มีนักเรียนสอบได๎คะแนนมากกวําระดับประเทศ (42.21) ร๎อยละ 20.12 โดยมี นางสาวปาน
ฤทัย กล่ินถือศีล ได๎คะแนนสูงสุด 63.50 คะแนน และมาตรฐานการเรียนรู๎ ท่ีโรงเรียนควรเรํงพัฒนาเนื่องจากคะแนน
เฉล่ียของโรงเรียนต่้ากวําคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ  คือ  มาตรฐาน ท 3.1, มาตรฐาน ท 2.1, มาตรฐาน ท 1.1, 
มาตรฐาน ท 4.1 และมาตรฐาน ท 5.1  

2) วิชาคณิตศาสตร์มีนักเรียนสอบได๎คะแนนมากกวําระดับประเทศ(25.41) ร๎อยละ 9.43 โดยมี นางสาวทิพย์
ภาวัลย์ ทองแบบ ได๎คะแนนสูงสุด 40 คะแนน และมาตรฐานการเรียนรู๎ท่ีโรงเรียนควรเรํงพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉล่ีย
ของโรงเรียนต่้ากวําคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ  คือ มาตรฐาน ค 1.4, มาตรฐาน ค 4.1, บูรณาการ, มาตรฐาน ค 2.2, 
มาตรฐาน ค 5.2 และมาตรฐาน ค 1.1  

3) วิชาวิทยาศาสตร์มีนักเรียนสอบได๎คะแนนมากกวําระดับประเทศ(29.20)  ร๎อยละ 32.07 โดยมี นาย
อธิวัฒน์ สมตุล ได๎คะแนนสูงสุด 45.50 คะแนน และมาตรฐานการเรียนรู๎ ท่ีโรงเรียนควรเรํงพัฒนาเนื่องจากคะแนน
เฉล่ียของโรงเรียนต่้ากวําคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ  คือ บูรณาการ, มาตรฐาน ว 2.1, มาตรฐาน ว 1.1, มาตรฐาน ว 
1.2, มาตรฐาน ว 2.2, มาตรฐาน ว 7.1, มาตรฐาน ว 3.1 , มาตรฐาน ว 5.1, มาตรฐาน ว 7.2 และมาตรฐาน ว 6.1  

4) วิชาภาษาอังกฤษมีนักเรียนสอบได๎คะแนนมากกวําระดับประเทศ(29.20)  ร๎อยละ 7.54 โดยมี นางสาว
ภณิดา  วงศ์ศรี ได๎คะแนนสูงสุด 33.75 คะแนน และมาตรฐานการเรียนรู๎ท่ีโรงเรียนควรเรํงพัฒนาเนื่องจากคะแนน
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 กราฟแสดงผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ข้ึนไปในแต่ละระดับช้ัน 
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กราฟแสดงผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนท่ีได้ระดับ 3 ขึ้นไปในแต่ละสาระการเรียนรู้ 

เฉล่ียของโรงเรียนต่้ากวําคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ  คือ มาตรฐาน ต 2.1, มาตรฐาน ต 1.2, มาตรฐาน ต 4.1, 
มาตรฐาน ต 3.1 และมาตรฐาน ต 1.1 

5) วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีนักเรียนสอบได๎คะแนนมากกวําระดับประเทศ (35.70) ร๎อยละ 
24.52 โดยมี นางสาวฐิติมา แพงจิกรี ร๎อยได๎คะแนนสูงสุด 50.00 คะแนน และมาตรฐานการเรียนรูท่ี๎โรงเรียนควรเรํง
พัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉล่ียของโรงเรียนต่้ากวําคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ  คือ มาตรฐาน ส 1.2, มาตรฐาน ส 2.2, 
มาตรฐาน ส 3.2, มาตรฐาน ส 5.2, มาตรฐาน ส 4.3, มาตรฐาน ส 2.1, มาตรฐาน ส 4.1 และจากการวิเคราะห์ข๎อมูล
ดังกลําวเพื่อหาแนวทางในการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ตํอไป 

 

ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 

 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู๎เรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ระดับผลการเรยีน 3 ขึ้นไป ในภาพรวม  
8  กลุํมสาระ  คิดเป็นร๎อยละ  62.57 จากคําเปูาหมาย ร๎อยละ 53.13 สูงกวําเปูาหมายที่โรงเรยีนต้ังไว ๎
และสูงกวํา ปีการศึกษา 2561 ที่ผํานมา ซึ่งได๎คําคิดเป็นร๎อยละ 55.03 
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กราฟแสดงผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชัน้ปีท่ี 1-6 ท่ีได้ระดับ 3 ขึ้นไป  

มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6 
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กราฟแสดงการเปรยีบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน  (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558-2562 

ปกศ 2558 ปกศ 2559 ปกศ 2560 ปกศ 2561 ปกศ 2562 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

คะ
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น 
กราฟแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน  (O-NET)  

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 

คําเฉล่ียระดับโรงเรียน คําเฉล่ียระดับจังหวัด คําเฉล่ียระดับสังกัด สพฐ คําเฉล่ียระดับประเทศ 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์

คําเฉล่ียระดับโรงเรียน 51.89 28.42 22.77 29.76 
คําเฉล่ียระดับจังหวัด 53.69 32.06 26.03 29.65 

คําเฉล่ียระดับสังกัด สพฐ 55.91 32.98 26.98 30.22 

คําเฉล่ียระดับประเทศ 55.41 33.25 26.73 30.07 

ปีการศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
2558 39.73 25.4 28.24 33.27 41.96 
2559 41.64 26.89 24.57 30.87 41.39 
2560 41.22 26.59 20.11 30.36 42.74 
2561 47.89 26 25.82 33.16 0 
2562 51.89 28.42 22.27 29.76 0 
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กราฟแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 

คําเฉล่ียระดับโรงเรียน คําเฉล่ียระดับจังหวัด คําเฉล่ียระดับสังกัด สพฐ คําเฉล่ียระดับประเทศ 
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กราฟแสดงการเปรยีบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน  (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558-2562 

ปกศ 2558 ปกศ 2559 ปกศ 2560 ปกศ 2561 ปกศ 2562 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
2558 43.04 20.44 21.45 30.89 37.12 
2559 43.96 21.7 19.5 27.83 31.03 
2560 38.72 21.15 16.11 24.05 29.45 
2561 36.88 22.22 22.45 26.52 30.64 
2562 33.15 21.66 16.98 25.53 30.79 

 

 ระดบั/รายวิชา ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์

คําเฉล่ียระดับโรงเรียน 33.15 30.79 21.66 16.98 25.53 

คําเฉล่ียระดับจังหวัด 41.1 35.21 28.31 25.14 29.14 

คําเฉล่ียระดับสังกัด สพฐ 43.02 36.1 28.97 25.62 29.4 

คําเฉล่ียระดับประเทศ 42.21 35.7 29.2 25.41 29.2 
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 จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ ระดับ

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2558 – 2562 พบวํา คําเฉล่ียระดับโรงเรียนมีคําสูงขึ้น ส้าหรับบางวิชา และบางปี
การศึกษา แตํยงัต่้ากวํา คาํเฉล่ียระดับจังหวัด คําเฉล่ียระดับสังกัด สพฐ และคําเฉล่ียระดับประเทศ ดังนั้นทางโรงเรียน
ควรมีแนวทางการพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตํอไป 

 

ด้านความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
    

 ผ๎ูเรียนมีความรู๎  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ  ในภาพรวมคิดเป็นร๎อยละ  55.90 จากคํา
เปูาหมาย  ร๎อยละ 50 ผลการพัฒนาได๎ตามเปูาหมายท่ีก้าหนด นักเรียนมีความรู๎ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีตํองาน
อาชีพ  ร๎อยละ  73.32 จากคําเปูาหมาย ร๎อยละ 70 นักเรียนมี ID Pan และ Portfolio เพื่อการศึกษาตํอและการ
ประกอบอาชีพ ร๎อยละ  50.28 จากคําเปูาหมาย  ร๎อยละ  50 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 มีความพร๎อมท่ี
ศึกษาตํอในระดับท่ีสูงขึ้น ร๎อยละ  82.40 จากคําเปูาหมาย  ร๎อยละ  70  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 มีความ
พร๎อมในการท้างาน และประกอบอาชีพ ร๎อยละ  17.60 จากคําเปูาหมายร๎อยละ 30 พฤติกรรมท่ีเกิดกับผ๎ูเรียนได๎แกํ  
นักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติงานตามความสามารถและความถนัดของนักเรียน คืองานชํางซํอมเครื่องใช๎ไฟฟูา ภาษาจีน 
ภาษาอังกฤษ  ชํางเขียนตัวอักษร ร๎องเพลง ประเภทวิชาธุรกิจ  การสร๎างเว็ปไซต์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
งานแกะสลัก งานเกษตร ปลูกผักสวนครัว  กฏหมาย การเมืองการปกครอง เป็นต๎น หลักฐานเชิงประจักษ์  ได๎แกํ แบบ
ประเมินผลงาน สถิตนักเรียนการศึกษาตํอในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาตําง ๆ สถิติการท้างาน แบบส้ารวจ การเลือก
ประกอบอาชีพสุจริต แบบสังเกตการท้างาน แบบสอบถาม แบบทดสอบเก่ียวกับอาชีพ รายงานงานแนะแนวการศึกษา
ตํอ รายงานการแนะแนวเขตพื้นท่ีบริการ แบบบันทึกการศึกษาตํอในระดับอุดมศึกษา ผลรางวัลสนับสนุน  ได๎แกํ ผล
รางวัลในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ครั้งท่ี 
69 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 คือ 1) ชํางเช่ือมโลหะ ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญเงิน 2) การแขํงขัน
จักสานไม๎ไผํ ท้ังระดับ ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 3) การแขํงขันการแกะสลักผักผลไม๎ ท้ังระดับ ม.
1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 4) การแขํงขันการตัดตํอภาพยนตร์ ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 5)
การแขํงขันการสร๎างการ์ตูนเรื่องส้ัน (Comic Strip) ม.1-ม.3 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง  
 

 ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ผลการด าเนินงาน มีดังน้ี   
  

 คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 ผ๎ูเรียนมีคุณลักษณะและคํานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก้าหนด ในภาพรวมคิดเป็นร๎อยละ 85.36 จากคํา
เปูาหมาย ร๎อยละ 70 สูงกวําเปูาหมายท่ีก้าหนด และสูงกวําเปูาหมายทุกตัวบํงช้ีตามประเด็นพิจารณาโดย นักเรียนผําน
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับด ี ร๎อยละ  88.80 จากคําเปูาหมาย  ร๎อยละ  70 นกัเรียนมีความ
รับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผ๎ูน้าและมีจิตอาสา  ร๎อยละ 89.24 จากคําเปูาหมาย  ร๎อยละ  70 นักเรียน มีคุณลักษณะและ
คํานิยมท่ีดี และเป็นแบบอยํางได๎ ร๎อยละ 78.04 จากคําเปูาหมาย  ร๎อยละ  70 หลักฐานเชิงประจักษ์ แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ แบบคัดกรองนักเรียน 
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  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

 ผ๎ูเรียนมีความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย ในภาพรวมคิดเป็นร๎อยละ  96.85 จากคําเปูาหมาย  ร๎อยละ  
70 สูงกวําเปูาหมายท่ีก้าหนดทุกตัวบํงช้ีตามประเด็นพิจารณา นักเรียนรํวมกิจกรรมตามประเพณี วันส้าคัญ และ
ท๎องถิ่น  ร๎อยละ 95.01 จากคําเปูาหมาย ร๎อยละ 70 นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของ
ชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ร๎อยละ 98.25 จากคําเปูาหมาย 
ร๎อยละ 70 นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเป็นไทย ประเพณีวัฒนธรรมและท๎องถิ่น  
ร๎อยละ 97.99 จากคําเปูาหมาย ร๎อยละ 70 นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเป็นไทย 
ร๎อยละ 97.99 จากคําเปูาหมาย ร๎อยละ 70 นักเรียน มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักและภูมิใจประเพณีวัฒนธรรม
และท๎องถิ่น ร๎อยละ 95.01 จากคําเปูาหมาย ร๎อยละ 70 หลักฐานเชิงประจักษ์  ได๎แกํ พฤติกรรมการพูดภาษาอีสาน 
(อ้าเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ สํวนใหญํเป็นคนในจังหวัดภาคอีสาน อพยพมาอยูํในอ้าเภอนี้) พฤติกรรมการแสดง
ดนตรีหมอล้า พฤติกรรมศิลปะการฟูอนร้าแบบอีสาน  พฤติกรรมการหยุดยืนตรงด๎วยความเคารพเมื่อได๎ยินเสียงเพลง
ชาติหรือเพลงสรรเสริญพระบารี แบบบันทึกกิจกรรมหน๎าเสาธง แบบบันทึกรํวมกิจกรรมตามประเพณีและวันส้าคัญ
รายงานกิจกรรมสัปดาห์สํงเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา วันเข๎าพรรษา และกิจกรรมถวายเทียนพรรษา  วันวิ
สาขบูชา ผลรางวัลสนับสนุน  ได๎แกํ ผลรางวัลในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ครั้งท่ี 69 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 คือ 1) การ
ประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ได๎รางวัลเหรียญเงิน 2) การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 ได๎รางวัลเหรียญทอง 3) 
การประกวดโครงงานคุณธรรม ท้ัง ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ได๎รางวัลเหรียญทอง 4)การประกวดเลํานิทานคุณธรรม ม.1-
ม.3 ได๎รางวัลเหรียญทอง 5) การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3  ได๎รางวัลเหรียญทอง  6)การประกวดเลํานิทาน
คุณธรรม ม.4-ม.6 ได๎รางวัลเหรียญเงิน 7)การประกวดภาพยนตร์ส้ัน คุณธรรม จริยธรรม ม.4-ม.6 ได๎รางวัลเหรียญทอง 
8) การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 ได๎รางวัลเหรียญทอง ผลรางวัลในงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ครั้งท่ี 69 ระดับชาติ(ภาคเหนือ) 1) การ
แขํงขันขับร๎องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 2) การแขํงขันเดี่ยวฆ๎องวงใหญํ ม.1-
ม.3 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 3)การแขํงขันเดี่ยวฆ๎องวงเล็ก ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 4)การแขํงขันวงปี่พาทย์ไม๎
แข็งเครื่องคูํ ม.1-ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 5)การแขํงขันร้าวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 6)การ
แขํงขันระบ้ามาตรฐาน ท้ัง ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 7) การแขํงขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ท้ัง ม.1-
ม.3 และ ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 8)การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกทํุง ท้ังประเภทหญิงและชาย ม.4-ม.6 
ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 1) การแขํงขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 ได๎รางวัลเหรียญทอง 2)การแขํงขันเขียนภาพ
จิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3ได๎รางวัลเหรียญเงิน  
 

 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย   
 ผ๎ูเรียนยอมรับท่ีจะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย  ในภาพรวมคิดเป็นร๎อยละ  95.01 จากคํา
เปูาหมาย  ร๎อยละ  70 ได๎สูงกวําเปูาหมายท่ีก้าหนด นักเรียนอยูํรํวมกันอยํางมีความสุขบนความแตกตํางทาง
วัฒนธรรม/ความคิดเห็นท่ีแตกตําง  ร๎อยละ  95.01  จากคําเปูาหมาย  ร๎อยละ  70 นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีตํอบ๎านเมือง 
มีหลักคิดท่ีถูกต๎อง และเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ และเป็นพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม  แตกตําง  ร๎อยละ  
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 95.01  จากคําเปูาหมาย  ร๎อยละ  70 ได๎สูงกวําเปูาหมายทุกประเด็นพิจารณา โรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร มีการ

ปฐมนิเทศนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 และประชุมผ๎ูปกครองนักเรียน เพื่อช้ีแจง กฏ ระเบียบ ข๎อปฏิบัติ
ตํางๆ ของโรงเรียน เพื่อให๎นักเรียนทุกคนทราบยอมรับท่ีจะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลายอยํางมีความสุข 
มีการจัดโครงการ FIRST STEP ก๎าวแรก ห.น.ว. เป็นโครงการที่จัดกิจกรรม ส้ากรับนักเรียนในระดับช้ันปีท่ี 1 และ 4 
เพื่อให๎นักเรียนรู๎จักสถานท่ีตํางๆ ท่ีส้าคัญของโรงเรียน บุคลากรในโรงเรียน กฏ ระเบียบ ข๎อปฏิบัติตํางๆ ของโรงเรียน 
เพื่อให๎นักเรียนทุกคนทราบยอมรับท่ีจะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลายอยํางมีความสุข  หลักฐานเชิง
ประจักษ์  ได๎แกํ รายงานสถิตินักเรียนทะเลาะวิวาท คูํมือนักเรียน แบบประเมินการรํวมมือของนักเรียนในแตํละคณะสี
ในการจัดงานกีฬาสีภายในโรงเรียน  แบบประเมินกิจกรรมคํายพุทธบุตร แบบประเมินการอยูํรํวมกันในกิจกรรมเข๎า
คํายลูกเสือ-เนตรนารี แบบสังเกตสังเกตการอยูํรํวมกันในกิจกรรมคํายดาราศาสตร์ แบบสังเกตการอยูํรํวมกันใน
กิจกรรมคํายสํงเสริมความเป็นเลิศด๎านดนตรีสากล  
 

ด้านสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
ผู๎เรียนมีสุขภาวะทางรํางกาย  และจิตสังคม ในภาพรวมคิดเป็นร๎อยละ  92.57 จากคําเปูาหมาย  ร๎อยละ  70 ได๎

สูงกวําเปูาหมายทีส่ถานศึกษาก้าหนด นักเรียนมีน้้าหนัก สํวนสูง และพัฒนาการทางรํางกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  ร๎อยละ 98.78 จากคําเปูาหมาย  ร๎อยละ  70 นักเรียนมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์มาตรฐานของกลมพลศึกษา หรือส้านักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข๎อ  ร๎อยละ  
98.78 จากคําเปูาหมาย  ร๎อยละ  70 นักเรียนมสีุขภาพแข็งแรง แตํงกายสะอาดเรยีบร๎อย เครื่องใช๎สํวนตัวสะอาด และ
ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ  ร๎อยละ  95.01  จากคําเปูาหมาย  ร๎อยละ  70 นักเรียนหลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา 
ปัญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาท และอบายมขุทุกชนิด  ร๎อยละ  95.01  จากคําเปูาหมาย  ร๎อยละ 70 นักเรียนมีความรู๎
ทักษะในการปูองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม ํ ร๎อยละ  89.23  จากคําเปูาหมาย  ร๎อยละ  70  นักเรียนมี
พฤติกรรมที่แสดงออกในการด้าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล๎อม และมีจิตสาธารณะ  ร๎อยละ  90.11  จากคําเปูาหมาย  
ร๎อยละ  70 นักเรียนผํานการประเมินสมรรถนะส้าคัญของผู๎เรียน ด๎านความสามารถในการใช๎ทักษะชีวติ ในระดับดี  ร๎อย
ละ  81.10  จากคําเปูาหมาย  ร๎อยละ  70  หลักฐานเชิงประจักษ์  ได๎แกํ  นักเรียนรักการออกก้าลังกาย นักเรียนทุกคน
สามารถเลํนกฬีาได๎อยํางน๎อยคนละ 1 ประเภท โดยเฉพาะกีฬาฟุตบอล/กีฬาฟุตซอล เป็นกีฬาที่นักเรียนชายชอบและให๎
การสนับสนุนทุกครั้งทีม่ีการแขํงขันทั้งภายในและภายนอกโรงเรยีน รายงานกิจกรรมสํงเสรมิความเป็นเลิศกีฬาแฮนด์บอล 
รายงานกิจกรรมสํงเสริมความเป็นเลิศกีฬาฟุตบอล แบบประเมินน้้าหนักสํวนสูงและพัฒนาการทางรํางกายของนักเรียน  
แบบรายงานผลการตรวจสอบน้้าหนัก  สํวนสูงของนักเรียน  แบบประเมินสขุภาพของกระทรวงสาธารณสุข  แบบบันทึก
และสรุปผลนักเรียนทีป่ฏบิัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ  แบบรายงานผลการประเมินสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน  แบบบันทึกในกิจกรรมนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ผลรางวัลสนับสนุน  ได๎แกํ  การ
แขํงขันกีฬาแฮนด์บอลหญิงและกีฬาแฮนด์บอลชาย รุํนอายุไมํเกิน 18 ปี ได๎เป็นตัวแทนระดับภมูิภาค (ภาคกลาง)  เข๎า
แขํงขันในระดับประเทศ 3 ปีซ๎อน ในงานกีฬาเยาวชนแหํงชาติ และเป็นกีฬาที่สร๎างชื่อเสียงให๎กับโรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยา
คาร ซึ่งในปีการศึกษา 2562 น้ี โรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร ในการแขํงขันกีฬาแฮนด์บอลหญิง/ชาย ได๎เป็นตัวแทน
ระดับภมูภิาค (ภาคกลาง)  เข๎าแขํงขันในระดับประเทศ แตํผลจาก COVID-19 ท้าให๎การแขํงขันกีฬาเยาวชนแหํงชาติ 
ระดับประเทศ เลื่อนการแขํงขันออกไปอยํางไมํมีก้าหนด รางวัลในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหตัถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยี ของนักเรยีน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 69ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 1) การแขํงขันตอบ
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จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 209 80 38.28 90 43.06 37 17.70 2 0.96

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 168 55 32.74 75 44.64 38 22.62 0 0.00

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 195 90 46.15 98 50.26 7 3.59 0 0.00

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 223 74 33.18 64 28.70 83 37.22 2 0.90

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 185 65 35.14 101 54.59 19 10.27 0 0.00
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 163 85 52.15 65 39.88 13 7.98 0 0.00

รวม 1143 449 493 197 4

เฉล่ียรอ้ยละ 100

ดีมาก ดี พอใช้ ปรบัปรงุ

39.28 43.13 17.24 0.35

  ผลการประเมนิสมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 5 ดา้น: สมรรถนะดา้นความสามารถในการสือ่สาร

ระดบัชั้น

จ านวน

นักเรียน

ทัง้หมด

ผลการประเมนิสมรรถนะ : ความสามารถในการสื่อสาร

-10.00

10.00

30.00

50.00

70.00

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

  กราฟแสดงผลการประเมินสมรรถนะด๎านความสามารถใน 
การสื่อสารของนักเรียนระดับช้ั 1-6 ปีการศึกษา 2562 

ดีมาก ดี พอใช๎ ปรับปรุง 

จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 209 100 47.85 45 21.53 64 30.62 0 0.00

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 168 74 44.05 32 19.05 62 36.90 0 0.00

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 195 112 57.44 35 17.95 48 24.62 0 0.00

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 223 145 65.02 36 16.14 42 18.83 0 0.00

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 185 127 68.65 23 12.43 35 18.92 0 0.00
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 163 80 49.08 30 18.40 53 32.52 0 0.00

รวม 1143 638 201 304 0

เฉล่ียรอ้ยละ 100

ดีมาก ดี พอใช้ ปรบัปรงุ

55.82 17.59 26.60 0.00

สมรรถนะด้านความสามารถในการคิด

ระดบัชั้น

จ านวน

นักเรียน

ทัง้หมด

ผลการประเมนิสมรรถนะ : ความสามารถในการคิด

-10.00

10.00

30.00

50.00

70.00

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

กราฟแสดงผลร๎อยละการประเมินสมรรถนะด๎านความสามารถใน 
การคิดของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562 

ดีมาก ด ี พอใช๎ ปรับปรุง 

ปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ได๎รบัรางวัลเหรียญทอง 2) การแขํงขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 
ได๎รับรางวัลเหรียญทองแดง รางวัลในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน 
ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 69 ระดับชาติ (ภาคเหนือ) 1) การแขํงขันแอโรบิก ม.1-ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญทองแดง รางวัล
จากกรมสํงเสรมิคุณภาพสิ่งแวดล๎อมเป็นหนํวยงานระดับกรม ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ใน
โครงการมหิงสาสายสบื ได๎รบัโลํรางวัลความภาคภมูิใจระดับประเทศ ในด๎าน การค๎นหา การส้ารวจ การอนุรักษ์ และการ
แบํงปัน เกี่ยวกับธรรมและสิ่งแวดล๎อมในโรงเรียน 

 
ผลการประเมินด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนจ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6  ปีการศึกษา 2562 
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ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

กราฟแสดงการประเมินสมรรถนะด๎านความสามารถใน 
การแก๎ปัญหาของนักเรียนระดับช้ัน ม. 1-6 ปีการศึกษา 2562 

ดีมาก ดี พอใช๎ ปรับปรุง 

จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 209 100 47.85 45 21.53 64 30.62 0 0.00

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 168 74 44.05 32 19.05 62 36.90 0 0.00

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 195 112 57.44 35 17.95 48 24.62 0 0.00

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 223 145 65.02 36 16.14 42 18.83 0 0.00

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 185 127 68.65 23 12.43 35 18.92 0 0.00

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 163 80 49.08 30 18.40 53 32.52 0 0.00

รวม 1143 638 201 304 0

เฉล่ียรอ้ยละ 100

ดีมาก ดี พอใช้ ปรบัปรงุ

55.82 17.59 26.60 0.00

สมรรถนะด้านความสามารถในการแก้ปัญหา

ระดบัชั้น

จ านวน

นักเรียน

ทัง้หมด

ผลการประเมนิสมรรถนะ : ความสามารถในการแก้ปัญหา

จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 209 45 21.53 120 57.42 44 21.05 0 0.00

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 168 54 32.14 69 41.07 45 26.79 0 0.00

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 195 75 38.46 72 36.92 48 24.62 0 0.00

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 223 99 44.39 78 34.98 46 20.63 0 0.00

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 185 85 45.95 80 43.24 20 10.81 0 0.00

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 163 95 58.28 55 33.74 13 7.98 0 0.00

รวม 1143 453 474 216 0

เฉล่ียรอ้ยละ 100

ดีมาก ดี พอใช้ ปรบัปรงุ

39.63 41.47 18.90 0.00

สมรรถนะด้านความสามารถในการใชท้กัษะชวิีต

ระดบัชั้น

จ านวน

นักเรียน

ทัง้หมด

ผลการประเมนิสมรรถนะ : ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต

-10.00

10.00

30.00

50.00

70.00

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

กราฟแสดงผลการประเมินสมรรถนะด๎านความสามารถใน 
การใช๎ทักษะชีวิตของนักเรียนระดับช้ัน ม. 1-6 ปีการศึกษา 2562 

ดีมาก ดี พอใช๎ ปรับปรุง 

จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 209 81 38.76 49 23.44 78 37.32 1 0.48

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 168 82 48.81 35 20.83 51 30.36 0 0.00

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 195 82 42.05 56 28.72 57 29.23 0 0.00

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 223 95 42.60 34 15.25 92 41.26 2 0.90

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 185 89 48.11 65 35.14 31 16.76 0 0.00
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 163 56 34.36 53 32.52 54 33.13 0 0.00

รวม 1143 485 292 363 3

เฉล่ียรอ้ยละ 100

ดีมาก ดี พอใช้ ปรบัปรงุ

42.43 25.55 31.76 0.26

สมรรถนะด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ระดบัชั้น

จ านวน

นักเรียน

ทัง้หมด

ผลการประเมนิสมรรถนะ : ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

-10.00

10.00

30.00

50.00

70.00

90.00

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

กราฟแสดงผลการประเมินสมรรถนะด๎านความสามารถใน 
การใช๎ทักษะชีวิตของนักเรียนระดับช้ัน ม. 1-6 ปีการศึกษา 2562 

ดีมาก ดี พอใช๎ ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากผลการประเมินด๎านสมรรถนะของผ๎ูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1–6 ปีการศึกษา 2562 ปรากฏวํานักเรียนผํานการ
ประเมินท้ัง 5 ด๎าน ในระดับดีขึ้นไป เกินคําเปูาหมายท่ีก้าหนดไว๎  คือร๎อยละ 70 
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26.38 

0.00

50.00
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ศึกษาตํอ ท้างาน/ประกอบอาชีพ 

กราฟแสดงผลร๎อยละความพร๎อมในการศึกษาตํอ หรือประกอบอาชีพ 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีท่ี 3 และ 6 ปีการศึกษา 2562 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

97.13 
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100.00 

100.00 
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0.00 

3.07 
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กราฟแสดงผลการประเมินน้้าหนัก สํวนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2562 

ไมํผําน ผําน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

3. จุดเด่น 
จากโครงการและกิจกรรมที่สนับสนุนเพ่ือให๎ผู๎เรียนมีคุณภาพ หลังจากประเมินโครงการพบวําทุกโครงการบรรลุ

วัตถุประสงค์ทั้งหมด สํงผลให๎ผู๎เรียนสามารถการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค้านวณได๎ทุกคน สามารถใช๎
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง สํงผลให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยูํในระดับดี คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์อยูํในลักษณะดีเลิศผู๎เรียนมีสุขภาพรํางกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้้าหนักสํวนสูงตามเกณฑ์  มี
ระเบียบวินัย เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา มารยาทของสังคม ได๎แกํ การเข๎าคิวตํอ
แถวซื้ออาหารกลางวัน เข๎าแถวกลับบ๎านอยํางเป็นระเบียบ การไหว๎ท้าความเคารพผู๎ใหญํ การแตํงกายตามระเบียบของ
โรงเรียนที่ก้าหนด กิจกรรมที่โดดเดํนและได๎รับการยอมรับจากชุมชน ได๎แกํ กิจกรรมเกี่ยวกับ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา
แฮนด์บอล และกีฬาฟุตบอล ตลอดจนกิจกรรมสภานักเรียนที่ได๎รับการคัดเลือกเป็นสภาต๎นแบบ จาก สพม.42  
 4. จุดควรพัฒนา 
 1. การยกระดับผลคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนให ๎
สูงขึ้น ในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปทีี่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปทีี่ 6 
 2. เพ่ิมจ้านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ได๎ตามเกณฑข์องสถานศึกษา  
 3. เพ่ิมจ้านวนนักเรียนที่สามารถสร๎างนวัตกรรม และน้านวัตกรรมไปใช๎ และมีการเผยแพรํ  

5. แนวทาง/แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงข้ึน 
1. สํงเสริมโครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)ตามสาระละมาตรฐานที่ 

ต๎องเรํงปรับปรุงเน่ืองจากคําเฉลี่ยต้่ากวํามาตราฐาน  
           2. เพ่ิมทักษะของนักเรียนโดยการท้า ข๎อสอบกลาง สพฐ./สพม 42 ข๎อสอบผลการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ข๎อสอบ GAT PAT PISA ข๎อสอบตําง ๆ กํอนสอบจริง เพ่ือการสะสมความรู๎ และความค๎ุน
ชินกับข๎อสอบแบบตําง ๆ 

3. ครูมีกระบวนการจัดการเรียนรู๎ ด๎านความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษมากขึ้นกวําเดิม และครใูนกลุํม
สาระการเรียนรูภ๎าษาตํางประเทศท้า MOU กับสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2563 จ้านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ ได๎ตามเกณฑข์องสถานศึกษา ได๎คําตามเปูาหมายทีส่ถานศึกษาก้าหนด 

4.ครูทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎จัดแผนการจัดการเรยีนรู๎ทีเ่น๎นให๎นักเรียนใช๎กระบวนการคิด และลงมือปฏบิัติจริง
มากขึ้นกวําเดิม และน้าแผนการจัดการเรียนรู๎ไปใช๎จริง เพ่ือน้าไปสูํการสร๎างนวัตกรรมทีเ่พ่ิมขึ้นในวิชาตํางๆ  
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1. กระบวนการพัฒนา 
 

โรงเรียนห๎วยน้้าหอมวทิยาคาร โรงเรยีนได๎แบํงกลุมํบริหารออกเป็น 5 กลุํม ประกอบด๎วยกลุํมบรหิารวิชาการ  
กลุํมบริหารงบประมาณ กลุํมบรหิารงานบุคคล กลุํมบริหารทั่วไป และกลุมํบริหารกิจการนักเรียน โดยจา้นวนบุคลากร
และคุณสมบัติของบุคลากรมีความเหมาะสมกับงานแตํละฝุาย มีการบริหารจัดการด๎วยการบรหิารที่เป็นระบบยึดหลักธรร
มาภิบาล บริหารงานแบบมสีํวนรํวม (Participation Management) โดยน๎อมน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(Sufficiency) มาใช๎ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน ภายใต๎วงจรคุณภาพ (PDCA) สํงผลให๎โรงเรียนมรีะบบและ
กลไกการบรหิารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาที่มปีระสิทธภิาพและมี
ประสทิธิผล ส่งผลให้กระบวนการบริหารและการจัดการอยู่ในระดับ ดี โรงเรียนได๎มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัด
การศึกษา และจัดท้าแผนปฏบิัติการประจ้าป ีโดยได๎ด้าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา SWOT  ผลการจัดการศึกษาที่ผําน
มา โดยการศึกษาข๎อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏริูปการศึกษา 
และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู๎ปกครอง นักเรียน สมาคมศิษย์
เกํา และผู๎มีสํวนเกีย่วข๎อง เพ่ือวางแผนรํวมกันก้าหนดเปูาหมาย ปรับวิสยัทัศน์ ก้าหนดพันธกิจ กลยุทธ ์ในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน ให๎สอดคล๎องกับสภาพปัญหา ความต๎องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรปู
การศึกษาพร๎อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให๎ผู๎รบัผิดชอบ ด้าเนินการพัฒนาตามแผนงาน
เพ่ือให๎บรรลุเปูาหมายที่ก้าหนดไว๎ มีการด้าเนินการนิเทศ ก้ากับ ติดตาม ประเมินผลการด้าเนินงาน และสรุปผลการ
ด้าเนินงาน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 มีการจัดแสดงผลการด้าเนินงานตามกระบวนการบริหารและการจัดการของ
โรงเรียน จัดแสดงผลงานครู จัดแสดงผลงานนักรียน ในงาน OPEN HOUSE โดยมีคณะผู๎บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตํางๆ 
คณะผู๎บรหิารโรงเรยีนประถมศึกษาตํางๆ คณะครู นักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาและประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการ 
ผู๎ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากรจากส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 กศน.อ้าเภอชุมตา
บง ธนาคารออมสิน สาขาชุมตาบง โรงพยาบลชุมตาบง พระ และประชาชนที่สนใจในชุมชน เข๎ารํวมงาน เยี่ยมชมและให๎
ค้าแนะน้าผลการด้าเนินงานของโรงเรียน และตลอดจนทุกสิ้นปีการศึกษา มีผู๎ทรงคุณวุฒิมาตรวจเยี่ยมให๎ค้าแนะน้าผลการ
ด้าเนินงานของโรงเรียนที่เกิดจากกระบวนการบรหิารและการจัดการ  

โรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร มีกระบวนการพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนอยํางรอบด๎านตามหลักสูตร
สถานศึกษา มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน แหลํงเรียนรู๎ ข๎อมูลสารสนเทศ วิจัยในชั้น
เรียน และกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู๎ มีกลไกการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยน๎อม
น้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และให๎ความส้าคัญกับนักเรียนเป็นหลักโดยพยายามสร๎างปัจจัยน้าเข๎าให๎เข๎ากับ
นักเรียนด๎วยกระบวนการบริหารและการจัดการดังน้ี  จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎ บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ สร๎างแหลํงเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
และพานักเรียนลงศึกษาแหลํงเรียนรู๎ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา โรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคารผํานการคัดเลือก
ให๎เข๎ารํวมโครงการโรงเรียนคุณภาพด๎านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) ของ สสวท. ได๎รับคัดเลือกให๎
เป็นโรงเรียนดีประจ้าต้าบล มีการด้าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  โดยสํงเสริม สนับสนุน 
ให๎ครูและบุคลากรเข๎าอบรม ประชุม สัมมนาศึกษาดูงานอยํางน๎อยปีการศึกษาละ 16 ชั่วโมงขึ้นไป จัดสรรงบประมาณ

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับคุณภาพ : ดี 
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 เพ่ือให๎ครูและบุคลากรพัฒนาตนเอง มีการสร๎างชุมชนแหํงการเรียนรู๎ (PLC) ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ สํงเสริมให๎มีการ

พัฒนาตนเองในการศึกษาตํอ การจัดท้าผลงานทางวิชาการ และเข๎ารํวมประกวดผลงาน รางวัลดีเดํนด๎านตํางๆ 
สถานศึกษามีการแตํงต้ังคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข๎าราชการครู ภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการปฏบิัติงาน จากรายงานการผลปฏิบัติงานของครูรายบุคคล เพ่ือพิจารณาความ
ดีความชอบ ให๎รางวัล ยกยํองชมเชย สร๎างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และเพ่ือใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและ
บุคลากรในภาพรวมสํงผลให๎ครูและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

โรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร ได๎จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎ อยําง 
มีคุณภาพ ด๎วยการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการเรียนรู๎ พัฒนาห๎องสมุดมีชีวิต 3D พัฒนาห๎องเรียนและห๎องปฏิบัติการที่เอื้อ
ตํอการเรียนรู๎ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎  มีต๎นไม๎รํมรื่น  บริเวณทั่วไปสะอาด  สวยงาม  มีที่น่ังพักผํอนเพียงพอกับความ
ต๎องการของนักเรียน  มีแหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอก  แหลํงเรียนรู๎ภายใน  ได๎แกํ  ห๎องสมุดโรงเรียน  ห๎องดนตรี  
ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ห๎องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  ห๎องคุณธรรมจริยธรรม  ห๎องพยาบาล  ห๎องแนะแนว  ห๎อง
โสตทัศนูปกรณ์  ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แหลํงเรียนรู๎ภายใน  ศูนย์การเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง โดยในปีน้ีทาง
โรงเรียนได๎เชิญนายอ้าเภอชุมตาบง นายนิกร ยะกระจาย มาเป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียงอยํางเป็น
ทางการ มแีหลํงเรียนธรรมชาติเส๎นทางศึกษาธรรมชาติเขาเขียว ซึ่งเป็นเส๎นทางการศึกษาธรรมชาติบนภูเขา เป็นที่มาของ
การได๎รับรางวัลจากกรมสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อมเป็น สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม จากกิจกรรม
มหิงสาสายสืบ มีร๎านน้้า “มันส์สมองคาเฟุ” ซึ่งร๎านน้้ามันส์สมองคาเฟุน้ีเป็นแหลํงรวบรวมหนังสืออีกแหํงหน่ึงใน
สถานศึกษาที่ให๎นักเรียนสามารถมาอํานหนังสือและซื้อน้้าด่ืม (ชาเย็น ชาเขียว น้้าผลไม๎ปั่น ฯ) ได๎ในเลาพักกลางวัน และยัง
ฝึกอาชีพให๎กับนักเรียน ฝึกการออมให๎กับนักเรียน สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎ ด๎วยโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู๎และการบริหารจัดการ 
พัฒนาระบบเครือขํายอินเทอร์เน็ตและสัญญาณ Wifi ที่เอื้อตํอการจัดการเรียนการสอน  
  

 2. ผลการด าเนินงาน 
โรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและ 

การจัดการ ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมิน 

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี  (ระดับ 3) 
 

มาตรฐานท่ี 2 /ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ สรุปผลการ

ประเมิน เป้าหมาย ผลการประเมิน 
  2.1  มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศกึษาก้าหนดชัดเจน 
สอดคล๎องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติไดจ๎ริง 

ดี ดี ตามเปูาหมาย 

  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่สํงผลตํอการพัฒนา
คุณภาพการศกึษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาท่ีไดก๎้าหนดคําเปูาหมาย
ความส้าเร็จไว ๎

ดี ดี ตามเปูาหมาย 

  2.3  มีการด้าเนนิงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผ๎ูเรียนอยํางรอบด๎าน ดี ดี ตามเปูาหมาย 
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 มาตรฐานท่ี 2 /ประเด็นการพิจารณา 

ระดับคุณภาพ สรุปผลการ
ประเมิน เป้าหมาย ผลการประเมิน 

ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลํุมเปูาหมาย 
  2.4  มีการพฒันาครูและบุคลากรให๎มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดี ดี ตามเปูาหมาย 

  2.5  มีการจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตํอการจัดการ
เรียนร๎ูอยํางมีคุณภาพ 

ดี ดี ตามเปูาหมาย 

  2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนร๎ู 

ดี ดี ตามเปูาหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดี 

จากตาราง แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 2562 พบวํา ผล
กระบวนการบริหารและการจัดการ ตามเปูาหมาย ทุกประเด็นพิจารณา  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการด้าเนินงานแล๎ว 
ตามเปูาหมาย ระดับดี 

จากการประเมินโครงการในมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ทั้ง 18 โครงการพบวํา  
ผลการประเมินเป็นไปตามเปูาหมายทุกโครงการ อาทิเชํน โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงาน ICT โครงการพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์และแหลํงเรียนรู๎ สํงผลให๎สถานศึกษา มีสื่อและแหลํงเรียนรู๎ที่มีคุณภาพ มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎ เชํน การติดต้ังคอมพิวเตอร์ PC พร๎อมชุดอุปกรณ์ตํอพํวง TV LCD  
ติดต้ังระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต เพ่ือกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตให๎ครบคลุมทั่วถึงทั้งบริเวณโรงเรียน โดยติดต้ังทั้งระบบ 
LAN  และระบบ Wifi   เพ่ือให๎ครู นักเรียน ผู๎ปกครอง และประชาชนสามารถเข๎าถึงระบบสารสนเทศของโรงเรียนได๎งําย
ขึ้น สะดวกตํอการติดตํอประสานงานและอ้านวยความสะดวกในด๎านตําง ๆ ได๎มากขึ้น  กิจกรรมตําง ๆ ของโรงเรียน ตารา
สอนครู ตารางเรียนนักเรียน เบอร์โทรศัพท์ การติดตํอตําง ๆ ใช๎ระบบกลุํมใน Facebook , Google Drive มาใช๎ในการ
บริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนและมีหน๎าแฟนเพจเฟสบุ๏คของ 

 โรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร https://www.facebook.com/namhom.ac.th/ 

โรงเรียนห๎วยน้้าหอมวทิยาคาร  http://www.2016.namhom.ac.th/home/ 
และมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเข๎าถึงผลการเรียนของนักเรยีนโดยผู๎ปกครองสามารถตรวจสอบ
ผลการเรยีนบุตร หลานของทํานได๎ โดยระบบ 

SGS ส้าหรับคร ูและ การท้า ปพ.5 ออนไลน์ เพ่ือให๎ครูประเมินผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียน สะดวก 
รวดเร็ว และนักเรียน ผู๎ปกครองนักเรียน สามารุตรวจสอบได๎ ทั้งน้ียังลดการใช๎กระดาษ 

ระบบบัญชีออนไลน์ การรายงานข๎อมูลทางการเงิน (e - budget)  

ระบบการจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐ (e - GP) 

SGS ส้าหรับนักเรียนและผู๎ปกครอง https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx 
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) สํงผลให๎นักเรียนมีจิตส้านึก ในการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ 
การน้าขยะกลับมาใช๎ประโยชน์ใหมํ สถานศึกษามีการจัดการขยะได๎อยํางถูกต๎อง ท้าให๎มีสถานศึกษาที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ 
โครงการพัฒนาและปรบัปรุงงานโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยี ห๎องโสตทัศนศึกษา เป็นห๎องที่ห๎องหน่ึงที่มีการประชุมระดม
สมองของครู คณะกรรมการสถานศึกษา การสอนเสริมนักเรยีนในวิชาตํางๆ การจัดกิจกรรมตํางๆ ของสถานศึกษา การ
แนะแนวการศึกษาตํอ หนํวยงานอื่นๆ มาให๎ความรู๎ เมื่อมีกิจกรรมตําง ๆ เกิดขึ้น กํอให๎เกิดผลลัพธ์ทางปัญญา นอกจากน้ี

http://www.2016.namhom.ac.th/home/
https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx
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 งานโสตทัศนศึกษามีการบันทึกภาพงานกิจกรรมตํางๆ ทั้งภายในและถายนอกสถานศึกษา สํงผลให๎สถานศึกษาสามารถ

สรุป ผลการด้าเนินในกิจกรรมตํางๆ ที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา เพ่ือการน้าไปพัฒนากิจกรรมตํอไป โดยงานโสตทัศนศึกษาจะ
เผยแพรภําพกิจกรรมตํางๆ หน๎าแฟนเพจเฟสบุ๏ค ชื่อ งานโสตโรงเรียนห๎วยน้้าหอมวทิยาคาร 
https://www.facebook.com/huaynamhomsoht/?epa=SEARCH_BOX  
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล๎อมเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน จากผลการด้าเนินโครงการสํงผล
สนับสนุนตํอการเรียนการสอน อาทิเชํนการซํอมแซมบ้ารุงรักษา โต๏ะ เก๎าอี้ แสงสวํางเพียงพอตํอการจัดการเรียนการสอน 
ห๎องเรียนมีอากาศถํายเทสะดวก ความพร๎อมของการใช๎งาน วัสดุ ครุภัณฑ์ตํางๆ สํงผลให๎ครูมีประสิทธิภาพทางการสอน
มากขึ้น นักเรียนมีประสิทธิภาพทางการเรียนมากขึ้น สืบเน่ืองด๎วยกระบวนการบริหารและการจัดการของโครงการน้ี 
โครงการการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎เพ่ือการศึกษาตลอดชีวิต (ห๎องสมุด 3 ดี) ห๎องสมุดถือวําเป็นแหลํงเรียนรู๎หลักของโรงเรียน
ห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร ในโครงการน้ีจึงมีกิจกรรมที่นําสนใจและหลากหลาย อาทิเชํน กิจกรรมยุวบรรณารักษ์สํงเสริมการ
อําน กิจกรรมสัปดาห์ห๎องสมุด กิจกรรมสุดยอดนักอําน กิจกรรมหนังสือท้ามือ กิจกรรมแสตมป์ยอดนักอําน และภายใน
ห๎องสมุดยังมีห๎องสมุดเสียงที่นักเรียนให๎ความสนใจมาก จากโครงการและกิจกรรมดังกลําวท้าให๎นักเรียนให๎ความสนใจใน
การเข๎าห๎องสมุดเป็นจ้านวนมากขึ้นกวําปีการศึกษา 2561 และโรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคารยังได๎รับ 2 รางวัลจากการ
ด้าเนินโครงการและกิจกรรมดังกลําวคือ 1) โรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคารเป็นสถานศึกษาจัดกิจกรรมสัปดาห์ห๎องสมุด
โรงเรียน ได๎รับรางวัลยอดเยี่ยม ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 2)โรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคารเป็นสถานศึกษาจัดกิจกรรมการ
สํงเสริมนิสัยรักการอําน โดยใช๎หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ได๎รับรางวัลยอดเยี่ยม ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคารได๎รับการการ
คัดเลือกให๎เป็น โรงเรียนคุณภาพประจ้าต้าบล และจากโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ้าต้าบล สํงผลให๎เป็นสถานศึกษามี
คุณธรรม มีความโปรํงใส เป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพและสุขอนามัย เป็นโรงเรียนศูนย์รว ม
การศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถให๎บริการการศึกษาแกํนักเรียนและชุมชน อยํางมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน โดยโครงการนน้ีได๎รับ
ความรํวมมือจากทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องทั้งผู๎ปกครอง ชุมชน เอกชน วัด นอกจากน้ียังมีโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร จากการด้าเนินโครงการเก็บรวมรวบข๎อมูลพันธุ์พืชชนิดตํางๆ เพ่ือสมัครเข๎ารํวมโครงการสวน
พฤกษศาสตร์ ปัจจุบันน้ีมีข๎อมูลที่ครบถ๎วน และจะด้าเนินการสมัครเข๎ารํวมในปีการศึกษา 2563 ทั้งน้ีเพ่ือให๎สถานศึกษา มี
อีก 1 แหลํงเรียนรู๎ที่มีคุณภาพ เป็นแหลํงที่รวบรวมพันธุ์พืชชนิดตํางๆ สถานที่เก็บรวบรวมตัวอยํางพรรณไม๎ แหลํงข๎อมูล
และเผยแพรํความรู๎ นอกจากน้ีสามารถใช๎เป็นแหลํงพักผํอนหยํอนใจ และนอกจากโครงการตํางๆ แล๎ว สถานศึกษามีการ
ระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือขํายอุปถัมภ์ และได๎รับมอบเครื่องดนตรีจากศิษย์เกํา  
 สถานศึกษาด้าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยสํงเสรมิ สนับสนุน ให๎ครู
และบุคลากรเข๎าอบรม ประชมุ สัมมนา ศึกษาดูงาน อยํางตํอเน่ือง โดยเทคโนโลยีที่ก๎าวหน๎าในปัจจุบัน ครูจึงต๎องก๎าวทัน
เทคโนโลยีด๎วย สถานศึกษาสํงเสริมให๎ครูทุกคนได๎รบัการพัฒนาศักยภาพการอบรมออนไลน์ การฝึกอบรมการใช๎เทคโนโลยี
ตํางๆ เพ่ือน้ามาใช๎ในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยขึ้น มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือให๎ครแูละบุคลากรพัฒนาตนเอง มี
การสร๎างชุมชนแหํงการเรียนรู ๎PLC จากผลการด้าเนินงานได๎รับผลรางวัลสนับสนุนดังน้ี โรงเรียนได๎รับรางวัลผํานการ
คัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจ้าต้าบล โรงเรียนได๎รับรางวัลเป็นโรงเรยีนปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง  ผํานการคัดเลือก
ให๎เข๎ารํวมโครงการโรงเรียนคุณภาพด๎านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) ของ สสวท. ครูได๎รบัรางวัล ครู
ดีเดํน ในงานวันครู, ครูได๎รบัรางวัลระดับเหรียญทอง จากการประกวดรางวัลทรงคุณคํา สพฐ. OBEC AWARDS, ครูได๎
เลื่อนวิทยาฐานะจากช้านาญการเป็นช้านาญการพิเศษจ้านวน 8 ทําน, ครูได๎รับคัดเลือกให๎ศึกษาดูงานและน้าเสนองาน
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จ้านวนครู ร๎อยละ 

เกี่ยวกับการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่ประเทศเกาหลีใต๎, นักเรียนชมรม To Be Number One ได๎เป็นตัวแทนไปแขํงตํอใน
ระดับภาคเหนือ 2 ปีซ๎อน, นักเรียนได๎รับรางวัลเหรยีญทอง 65 เหรียญ เหรยีญเงิน 14 เหรียญ และเหรยีญทองแดง 12 
เหรยีญ  จากการแขํงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา   
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. จุดเด่น 
 

 สถานศึกษามีการบรหิารและการจัดการอยํางเป็นระบบ จากกระบวนการการบริหารอยํางดี ดังจะเห็นได๎วํา
โครงการทั้งหมดตามแผนปฏบิัติการประจ้าปี 2562 ทั้ง 52 โครงการ ประสบความส้าเร็จบรรลุเปูาหมายทุกโครงการ ทั้งน้ี
เพราะผู๎บรหิารสถานศึกษามีความรู๎ความสามารถในด๎านการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารสถานศึกษา และการรํวมมือ ทั้ง 5 ฝุายบริหารงานในสถานศึกษา และด๎วยโรงเรยีนมีการประชมุเพ่ือปรึกษาหา
ข๎อคิดเห็นและข๎อตกลงรํวมกัน โดยใช๎เทคนิคการประชมุที่หลากหลายวิธี เชํน การประชมุแบบมีสํวนรํวม การประชุมระดม
สมอง การประชุมกลุมํ เพ่ือให๎ทุกฝุายมีสํวนรํวมในการก้าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย ที่ชัดเจน มีการปรบัแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏบิัติการประจ้าป ีที่สอดคล๎องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต๎องการพัฒนา 
และนโยบายการปฏิรปูการศึกษาที่มุํงเน๎นการพัฒนาให๎ผู๎เรยีนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ครูผู๎สอนสามารถจัดการเรยีนรู๎ได๎อยํางมีคุณภาพ มีการด้าเนินการนิเทศ ก้ากับ ติดตามประเมินผลการด้าเนินงาน และ
จัดท้ารายงานผลการจัดการศึกษา เพ่ือใช๎เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตํอการจัดการเรยีนรู๎อยํางมีคุณภาพ ซึ่งจากที่ต้ัง
ของโรงเรียนห๎วยน้้าหอมวทิยาคารถึงแม๎จะอยูไํกล อ้าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ บริเวณภายในโรงเรยีนเป็นภูเขา แตํ
สภาพแวดล๎อมดังกลําวท้าให๎สถานศึกษาเรามีต๎นทุนทางแหลํงเรยีนรู๎ทางธรรมชาติที่ดี และยังเป็นสถานที่ที่สามารถปลูกฝัง
ให๎นักเรียนมีจิตส้านึกรักษ์สิ่งแวดล๎อม 
2. จุดควรพัฒนา 

เพ่ิมเครือขํายความรํวมมือของผูม๎ีสํวนเกี่ยวข๎องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให๎มีความเข๎มแข็งมากขึ้น มีสํวน
รํวมรับผิดชอบตํอผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

ผู๎บริหารให๎คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีสํวนรํวมในการพัฒนาสถานศึกษามากยิ่งขึ้นอาทิเชํน การท้า
โครงการตําง ๆ ที่คณะกรรมการสรถานศึกษาเป็นผู๎รับผิดชอบ เพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร ด้าเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส้าคัญ 

ด๎วยวิธีการที่หลากหลาย  โดยมุํงเน๎นการพัฒนาผ๎ูเรียนให๎สอดคล๎องกับ วิสัยทัศน์ของโรงเรียน สํงผลให๎กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส้าคัญ อยูํในระดับดี โดยสํงเสริมครูให๎จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ท่ี เน๎นผ๎ูเรียนเป็น
ส้าคัญ ด๎วยเทคนิควิธีท่ีหลากหลาย การเรียนรู๎แบบใช๎เกม การเรียนรู๎แบบแผนผังความคิด (Concept Mapping) การ
สอนแบบโครงงาน (Project-based Learning) การสอนแบบใช๎ปัญหาเป็นฐาน (Problem based Learning)  

มีการบูรณาการ ภาระงาน ช้ินงาน บูรณาการอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง การด้าเนินการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลา
รู๎ สนับสนุนให๎ครูจัดการเรียนการสอนท่ีสร๎างโอกาสให๎นักเรียนทุกคนมีสํวนรํวม ได๎ลงมือปฏิบัติจริง สามารถสรุปความรู๎
ได๎ด๎วยตนเอง จัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นทักษะการคิด เชํน จัดการเรียนรู๎ด๎วยโครงงาน การจัดกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน 
ครูมีการมอบหมายหน๎าท่ีให๎นักเรียนจัดปูายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานท่ีตําง ๆ ท้ังภายในห๎องเรียนและนอก
ห๎องเรียน ครูใช๎ส่ือการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ครูทุกคนท้างานวิจัยในช้ันเรียน โดย
ปีการศึกษานี้ สถานศึกษามีแนวทางให๎ครูท้าวิจัยในช้ันเรียน เทอมละ 1 เรื่อง เมื่อส้ินปีการศึกษา 2562 ครูมีวิจัยในช้ัน
เรียน 2 เรื่อง 1 เรื่องเก่ียวกับการปรับพฤติกรรมของนักเรียน อีก 1 เรื่องเป็นวิจัยเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียน ซ่ึงปรับจากปีการศึกษา 2561 คือครูท้าวิจัยในช้ันเรียน 1 เรื่อง และวิจัยในช้ันเรียนได๎รับการตรวจให๎
ค้าแนะน้าโดยฝุายบริหารของโรงเรียน ท้ังนี้สถานศึกษามีกิจกรรมการอบรมพัฒนาส่ือและวิจัยเพื่อเสริมและเพิ่มเติม
ความรู๎ให๎กับครู มีการสํงเสริมให๎ครูและบุคลากรได๎รับการอบรมพัฒนาความรู๎ท่ีตรงกับความต๎องการของครูและ
สถานศึกษา มีการเข๎ารับการพัฒนาเข๎ารับการอบรมจากหนํวยงานอ่ืน ๆ  อาทิเชํน สพม.42 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครสวรรค์ กระทรวงพลังงาน กรมสํงเสริมคุณภาพส่ิงแวดล๎อม สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แหํงชาติ (องค์การมหาชน) 
Narit สถาบันสํงเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นต๎น ซ่ึงเป็นหลักสูตรที่สามารถน้าความรู๎มาปรับ
ใช๎ในการเรียนการสอนได๎ จัดให๎มีชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC) อยํางสม่้าเสมอตํอเนื่องทุกสัปดาห์ โดยจัดแบํงครู
เป็น กลํุมสาระการเรียนรู๎ ท้ัง 8 กลํุมสาระการเรียนรู๎ ตามช่ัวโมงการสอนท่ีวํางตรงกันเพื่อไมํให๎กระทบตํอเวลาเรียน
ของนักเรียน  ให๎ครูได๎มีโอกาสพูดคุยแลกเปล่ียนเรียนรู๎ซ่ึงกันและกัน  หาแนวทางแก๎ปัญหาด๎านการเรียนและการ
ท้างานของนักเรียน ท้ังนี้สอดคล๎องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ครูมีการวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ 
หลากหลาย และตรงกับสภาพเป็นจริง โดยปีการศึกษานี้ ได๎มีการพัฒนาข๎อสอบ โดย มีการท้า Test blueprint ท่ี
ชัดเจน เน๎นข๎อสอบ O-NET GAT PAT ข๎อสอบกลาง สพฐ. ข๎อสอบเข๎ามหาวิทยาลัยตํางๆ ข๎อสอบปรนัยระดับ
มัธยมศึกษาตอนต๎น 4 ตัวเลือก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ตัวเลือก ซ่ึงปรับจากเดิมท่ีใช๎ข๎อสอบ 4 ตัวเลือกท้ัง
มัธยมตอนต๎นและปลาย และแบํงอัตรสํวนของข๎อสอบเป็นปรนัยร๎อยละ 70 อัตนัยร๎อยละ 30 ของข๎อสอบ แตํท้ังนี้
ขึ้นอยูํกับศาสตร์ของวิชานั้นด๎วย ท้ังนี้เพื่อให๎นักเรียนฝึกทักษะและเกิดความคุ๎นชินกับลักษณะข๎อสอบ ในอนาคตมี
แผนการจัดท้าข๎อสอบกลางของโรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร นอกจากนี้ สถานศึกษาได๎มีการด้าเนินการเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิตของผ๎ูเรียน เพื่อให๎อยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข เน๎นการพัฒนาด๎านคุณธรรม จริยธรรม ท่ีเหมาะสมกับวัย
ของผ๎ูเรียน สร๎างภูมิคุ๎มกัน และรู๎เทําทันส่ือและส่ิงไมํพึงประสงค์ จัดกิจกรรมการพัฒนาให๎เหมาะสมกับวัย พัฒนา
คุณธรรมผ๎ูเรียนตามหลักสูตร ครูจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผ๎ูเรียนเป็นส้าคัญ ตามศักยภาพของผ๎ูเรียน 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ระดับคุณภาพ : ดี 
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 2. ผลการด าเนินงาน 

      โรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร  ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจดัการ
เรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส้าคัญ  ประกอบด๎วย 5  ประเด็นพิจารณาดงันี้ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมิน 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส้าคัญ ดี (ระดับ 3) 
 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรยีนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      
ค่าร้อยละ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

3.1  จัดการเรียนร๎ูผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน้าไป
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ 

70 36.86 ต่้ากวําเปูาหมาย 

ครู ของทุกกลํุมสาระการเรียนร๎ู จัดการเรียนร๎ูเน๎นกระบวนการคดิ และให๎
ผ๎ูเรียนฝึกปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนร๎ู ตัวช้ีวัดของหลักสูตร
สถานศึกษา และสามารถน้าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ 

70 74.24 ตามเปูาหมาย 

ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนร๎ู แบบ Active Learning 70 36.36 ต่้ากวําเปูาหมาย 

ครูมีการเผยแพรํ นวัตกรรมในการจัดการเรียนร๎ู แบบ Active Learning 70 36.36 ต่้ากวําเปูาหมาย 

3.2  ใช๎ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลํงเรียนร๎ูที่เอื้อตํอการเรียนร๎ู 70 71.71 ตามเปูาหมาย 

ครูของทุกกลํุมสาระการเรียนร๎ู ใช๎ส่ือการเรียนร๎ูที่หลากหลาย 70 72.73 ตามเปูาหมาย 

ครูของทุกกลํุมสาระการเรียนร๎ู ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนร๎ู มี application 

70 65.15 
ตามเปูาหมาย 

ครูของทุกกลํุมสาระการเรียนร๎ู ใช๎ แหลํงเรียนร๎ูทั้งภายใน และภายนอก
โรงเรียน ภูมิปัญญาท๎องถ่ิน บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอื้อตํอ
การเรียนร๎ูให๎ผ๎ูเรียนฝึกปฏิบัติจริง 

70 74.27 ตามเปูาหมาย 

3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 70 72.73 ตามเปูาหมาย 

ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ ์เชิงบวก สํงผลให๎
นักเรียนรักการเรียนร๎ู 

70 72.73 ตามเปูาหมาย 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผ๎ูเรียนอยํางเป็นระบบและน้าผลมาพัฒนา
ผ๎ูเรียน 

70 87.88 สูงกวําเปูาหมาย 

ครู มีการตรวจสอบและประเมินผ๎ูเรียนอยํางเป็นระบบและให๎ข๎อมูล
ย๎อนกลับ น้าผลมาพัฒนาผ๎ูเรียน 

70 87.88 สูงกวําเปูาหมาย 

ครู มีเคร่ืองมือวัดและวิธกีารประเมินผลที่เหมาะสมกับเปูาหมายของการ
เรียนร๎ู 

70 87.88 สูงกวําเปูาหมาย 

3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนร๎ูและให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนร๎ู 

70 
83.33 

สูงกวําเปูาหมาย 

ครู และ ผ๎ูที่มีสํวนเกี่ยวข๎องมีการแลกเปล่ียนเรียนร๎ูและให๎ข๎อมูลสะท๎อน
กลับเพื่อพฒันาและปรับปรุงการจัดการเรียนร๎ู  

70 
83.33 

สูงกวําเปูาหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั ดี 
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 จากตาราง แสดงคําร๎อยละของเปูาหมายและผลการประเมินมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน

ท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็น ปีการศึกษา 2562 พบวํา ผลกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส้าคัญ เป็นไปตาม
เปูาหมาย ท้ัง  2 ประเด็นพิจารณา สูงกวําเปูาหมาย 2 ประเด็นพิจารณา และต่้ากวําเปูาหมาย 1 ประเด็นพิจารณา 
เมื่อพิจารณาประเด็นพจิารณาโดยภาพรวมของการด้าเนินงานแล๎ว ตามเปูาหมาย เป็นสํวนใหญ ํ

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 3 อยูํในระดับดี โดยประเมินจากประเด็นพิจารณาตามมาตรฐานการศึกษา
ด๎านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส้าคัญ ดังตํอไปนี้ 

 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   
ครูจัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนา้ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได ๎ ในภาพรวมคิด

เป็นร๎อยละ 36.86 จากคําเปูาหมาย ร๎อยละ  70 ได๎คาํต่้ากวําเปูาหมายท่ีสถานศึกษาก้าหนด ครูของทุกกลํุมสาระการ
เรียนรู๎ จัดการเรียนรู๎เน๎นกระบวนการคิดและให๎ผ๎ูเรียนฝึกปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรูต๎ัวช้ีวัดของหลักสูตร
สถานศึกษา และสามารถนา้ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ ร๎อยละ 74.24 จากคําเปูาหมาย 70 ครูมีนวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรู๎ แบบ Active Learning ร๎อยละ 36.36 จากคําเปูาหมาย 70 ครูมีการเผยแพรํ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู๎ 
แบบ Active Learning ร๎อยละ 36.36 จากคําเปูาหมาย 70 จากการวิเคราะห์และพิจาณาประเดน็ ครจูัดการเรียนรู๎
ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน้าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ ในภาพรวมพบวําได๎คําต่า้กวําเปูาหมาย
ท่ีตั้งไว๎ ท้ังนี้เพราะ ประเดน็ ครูมนีวัตกรรมในการจดัการเรียนรู๎ แบบ Active Learning และครูมีการเผยแพรํ 
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู๎ แบบ Active Learning มีคําต่้ากวําเปูาหมาย โรงเรียนห๎วยน้า้หอมวิทยาคาร ครูมี
แผนการจัดการเรียนรู๎แบบ Active Learning และได๎น้าแผนการจัดการเรียนรู๎แบบ Active Learning ไปใช๎ในการ
จัดการเรียนการสอน ตลอดจนมีการวัดและประเมินผลจัดการเรียนรู๎แบบ Active Learning แตํครท่ีูมีนวัตกรรมท่ีเกิด
จากการจัดการเรียนรู ๎แบบ Active Learning หรือนวัตกรรมท่ีเก่ียวกับกระบวนการ การจัดการเรียนการสอน มี
จ้านวนน๎อย จึงท้าให๎ประเด็นการพิจารณาในดา๎นนี้มีคาํต่้ากวําเปูาหมาย  

หลักฐานเชิงประจักษ์ ได๎แกํ ผลประเมินจากการนิเทศการสอน แบบประเมินจากการนิเทศการสอน ภาพถําย
การนิเทศการสอน สารสนเทศเก่ียวกับการนิเทศการสอน แบบการวิเคราะห์หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู๎ท่ีเน๎น
กระบวนการคิดและให๎ผ๎ูเรียนฝึกปฏิบัติจริง นักเรียนสามารถปฏิบัติได๎ตามมาตรฐานการเรียนรู๎ตัวช้ีวัดของหลักสูตร
สถานศึกษา ในรายวิชาตํางๆ อาทิเชํน ทักษะกระบวนการปลูกผักสวนครัว ในวิชา ผักสวนครัว ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์(ทักษะการวัด ทักษะการทดลอง ฯ) ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการกีฬาแฮนด์บอล ใน
รายวิชาแฮนด์บอล ทักษะกระบวนการกีฬาแบตมินตัน ในรายวิชาแบตมินตัน ทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร์ ใน
รายวิชาคอมพิวเตอร์ วิชาการสร๎างเว็ปไซต์ แผนการจัดการเรียนรู๎ แบบ Active Learning บันทึกหลังแผนการจัดการ
เรียนรู๎   ภาพถํายการเผยแพรํนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู๎งานตํางๆ การเผยแพรํนวัตกรรมผํานทางเว็บไซต์ของ
โรงเรียน เอกสารเผยแพรํความรู๎ ผลรางวัลสนับสนุน ได๎แกํ  ผลรางวัลในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ครั้งท่ี 69 ระดับระดับชาติ (ภาคเหนือ)  1) ครูผ๎ูสอน ได๎รับ
รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 2)ครูผ๎ูสอน ได๎รับรางวัลเหรียญเงิน 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 3) ครูผ๎ูสอน ได๎รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู๎ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช๎ ม.4-ม.6 4)ครูผ๎ูสอน ได๎รับรางวัลเหรียญทอง การ
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 แขํงขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 5) ครูผ๎ูสอนได๎รับรางวัลเหรียญเงิน ชํางเช่ือมโลหะ ม.4-ม.6 6) ครูผ๎ูสอนได๎รับ

รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันจักสานไม๎ไผํ ท้ังระดับ ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 7) ครูผ๎ูสอนได๎รับรางวัลเหรียญทอง การ
แขํงขันการแกะสลักผักผลไม๎ ท้ังระดับ ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 8) ครูผ๎ูสอนได๎รับรางวัลเหรียญทอง การแขํงขันการตัด
ตํอภาพยนตร์ ม.4-ม.6 9)ครูผ๎ูสอนได๎รับรางวัลเหรียญทอง การแขํงขันการสร๎างการ์ตูนเรื่องส้ัน (Comic Strip) ม.1-ม.
3 10) ผลรางวัลในการแขํงขันกีฬาแฮนด์บอล ครูผ๎ูสอน ได๎รับรางวัลเหรียญทอง ระดับภูมิภาค ภาคกลางกีฬา
แฮนด์บอลหญิง และกีฬาแฮนด์บอลชาย รุํนอายุไมํเกิน 18 ปี ในงานกีฬาเยาวชนแหํงชาติ  ท้ัง 10 รายการ ครูจัดการ
เรียนรู๎ผํานกระบวนให๎นักเรียนฝึกการคิดและปฏิบัติจริง และนักเรียนสามารถน้าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎จริง   

2.  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
ครูใช๎สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลํงเรียนรู๎ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎  ในภาพรวมคิดเป็นร๎อยละ 71.71 จากคํา

เปูาหมาย ร๎อยละ  70 ได๎คําตามเปูาหมายที่สถานศึกษาก้าหนด ครูของทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ใช๎สื่อการเรียนรู๎ที่
หลากหลาย ร๎อยละ 72.73 จากคําเปูาหมายร๎อยละ 70 ครูของทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู๎ มี application ร๎อยละ 65.15 จากคําเปูาหมายร๎อยละ 70 ครูของทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ ใช๎ แหลํง
เรียนรู๎ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท๎องถิ่น บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอื้อตํอการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรยีน
ฝึกปฏิบัติจริง ร๎อยละ 74.27 จากคําเปูาหมายร๎อยละ 70 หลักฐานเชิงประจักษ์  ได๎แกํ ผลประเมินจากการนิเทศการสอน
ครูทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ แบบประเมินจากการนิเทศการสอน ภาพถํายการนิเทศการสอน สารสนเทศเกี่ยวกับการนิเทศ
การสอน แผนการจัดการเรียนรู๎ สื่อนวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียนของครูทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ application ครูจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ผํานระบบเครือขํายในรูปแบบ webpage, Google form, Kahoot LINE, Prezi, Google classroom, 
Youtube, Star chart(วิชาโลก ดาราศาสตร์) AR สสวท.วิทย์ มัธยมต๎น, IPST Chemistry Ebook, app ตัดตํอวีดีโอ 
บันทึกการใช๎แหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน แบบบันทึกภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ อาทิเชํน การใช๎
สมุนไพรในท๎องถิ่น แหลํงเรียนรู๎ภายใน อาทิเชํน ห๎องสมุด ห๎องเรียนภาษาจีน ศูนย์การเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง ร๎านมันส์
มองคาเฟุ เส๎นทางศึกษาธรรมชาติเขาเขียว แหลํงเรียนรู๎ภายนอก อาทิเชํน สถานีไฟปุาห๎วยขาแข๎ง โรงพยาบาลชุมตาบง 
ทุํงหินเทิน กลุํมแมํบ๎านชุมตาบง หมูํ 8 และแหลํงเรียนรู๎อื่นๆ โดยโครงการทัศนศึกษา อาทิเชํน ประวัติศาสตร์อยุธยา 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แหํงชาติ แหลํงเรียนรู๎บึงฉวาก ผลรางวัลสนับสนุน ได๎แกํ  รางวัลความภาคภูมิใจ
ระดับประเทศครูพ่ีเลี้ยงโครงการมหิงสาสายสืบ จากการใช๎แหลํงเรียนรู๎ เส๎นทางศึกษาธรรมชาติเขาเขียว ผลรางวัลในงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 69 ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 คือ 1) ครูผู๎สอน ได๎รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภท
ซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 2)ครูผู๎สอน ได๎รับรางวัลเหรียญทอง การแขํงขันการตัดตํอภาพยนตร์ ม.4-ม.6 3)ครูผู๎สอน ได๎รับรางวัล
เหรียญทอง การแขํงขันการสร๎างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 4)ครูผู๎สอน ได๎รับรางวัลเหรียญทอง การแขํงขัน
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช๎ด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 5)ครูผู๎สอน ได๎รับรางวัลเหรียญทอง การแขํงขันการสร๎าง 
Motion Infographic ม.4-ม.6 6) ครูผู๎สอน ได๎รับรางวัลเหรียญทอง การแขํงขันการสร๎าง Webpage ประเภท Web 
Editor ม.1-ม.3 ผลรางวัลในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนั กเรียน ปี
การศึกษา 2562 ครั้งที่ 69 ระดับชาติ(ภาคเหนือ) คือ 1) ครูผู๎สอน ได๎รับรางวัลเหรียญทอง การแขํงขันการสร๎าง Motion 
Infographic ม.4-ม.6 2) ครูผู๎สอน ได๎รับรางวัลเหรียญทอง การแขํงขันการสร๎าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.
3 ได๎รับรางวัลเหรียญเงิน 
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 3.  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ในภาพรวมคิดเป็นร๎อยละ 72.73 จากคําเปูาหมาย ร๎อยละ  70 ได๎คํา
ตามเปูาหมายท่ีสถานศึกษาก้าหนด ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก สํงผลให๎นักเรียนรัก
การเรียนรู๎ ร๎อยละ 72.73 จากคําเปูาหมายร๎อยละ 70 โรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียน
เชิงบวก โดยจัดสภาพความพร๎อมท่ีจะด้าเนินการเรียนการสอนให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ ค้านึงถึงความแตกตําง
ระหวํางบุคคล มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เพื่อให๎เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู๎  โดยครูเตรียมและวางแผนการจัดการเรียน
การสอน  ท้าการวิเคราะห์ผ๎ูเรียนรายบุคคล  จัดบรรยากาศช้ันเรียนให๎เอ้ือตํอการเรียนรู๎  จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ท่ี
หลากหลาย รวมถึงการให๎ค้าปรึกษาและชํวยเหลือผ๎ูเรียนท้ังทางด๎านการเรียนและด๎านพฤติกรรม ภายใต๎การสนับสนุน
ของโรงเรียนในการจัดห๎องปฏิบัติการตํางๆให๎เอ้ือตํอการเรียนรู๎ ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห๎องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ รวมถึงการด้าเนินงานของงานแนะแนวเพื่อให๎ค้าปรึกษาและชํวยเหลือผ๎ูเรียน การมอบทุนการศึกษาแกํ
นักเรียน มีโครงการเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี วิทยาศาสตร์ดีเดํนภายใต๎กิจกรรม TOP 5 ของกลํุมสาระการเรียนรู๎
วิทยาศาสตร์ มอบเกียรติให๎กับนักเรียนท่ีเป็นตัวแทนไปท้าการแขํงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี69 
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย มอบเกียรติบัตรส้าหรับนักเรียนประพฤติดีมีคุณธรรม มอบเกียรติบัตรให๎กับ
นักเรียนท่ีได๎เข๎าศึกษาตํอในมหาวิทยาลัยตํางๆ มอบถ๎วยรางวัล เหรียญรางวัลและเกียรติบัตรให๎กับนักเรียนท่ีเป็น
ตัวแทนไปแขํงขันในกีฬาชนิดตํางๆ มอบโลํรางวัลและเกียรติบัตรให๎กับนักเรียนท่ีเป็นตัวแทนไปแขํงขันในระดับตํางๆ 
ท้ังนี้เพื่อเป็นขวัญและก้าลังใจให๎กับนักเรียนท่ีได๎รับรางวัล และเป็นแบบอยํางเพื่อให๎นักเรียนได๎ปฏิบัติตาม ท้ังนี้เป็นผล
เชิงบวก นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนอยํางเป็นระบบและหลากหลาย หลักฐานเชิงประจักษ์  ได๎แกํ ผล
ประเมินจากการนิเทศการสอนครู การนิเทศสภาพห๎องเรียน แผนการจัดการเรียนรู๎ บันทึกหลักแผนการจัดการเรียนรู๎ 
บันทึกกิจกรรมงานแนะแนว แบบสรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงกวําคําเปูาหมายท่ีสถานศึกษาตั้งไว๎  

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ครูมีการตรวจสอบและประเมินผ๎ูเรียนอยํางเป็นระบบและน้าผลมาพัฒนาผ๎ูเรียน  ในภาพรวมคิดเป็นร๎อยละ 

87.88 จากคําเปูาหมาย ร๎อยละ  70 ได๎คําสูงกวําเปูาหมายท่ีสถานศึกษาก้าหนด ครู มีการตรวจสอบและประเมิน
ผ๎ูเรียนอยํางเป็นระบบและให๎ข๎อมูลย๎อนกลับ น้าผลมาพัฒนาผ๎ูเรียน ร๎อยละ 87.88 จากคําเปูาหมายร๎อยละ 70 ครู มี
เครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปูาหมายของการเรียนรู๎ ร๎อยละ 87.88 จากคําเปูาหมายร๎อยละ 70 

ครูมีการตรวจสอบและประเมินผ๎ูเรียนอยํางเป็นระบบ และให๎ข๎อมูลย๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู๎ได๎ครบทุกด๎าน ท้ังการวิเคราะห์ผ๎ูเรียนรายบุคคล  การประเมินพฤติกรรมนักเรียน  การประเมินความรู๎
โดยท้าการทดสอบกํอนเรียน  ระหวํางเรียน และหลังเรียน และน้าผลการประเมินมาพัฒนานักเรียน ค้านึงถึงความ
แตกตํางของผ๎ูเรียนโดยการสอนซํอมเสริม  มอบหมายงานและการจัดท้าวิจัยในช้ันเรียน ครูมีเครื่องมือวัดและวิธีการ
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปูาหมายของการเรียนรู๎ มีเครื่องมือและวิธีการวัดผลการเรียนรู๎ท่ีหลากหลาย หลักฐานเชิง
ประจักษ์  แบบวิเคราะห์ผ๎ูเรียนรายบุคคล  แบบประเมินพฤติกรรม SDQ  EQ การประเมินความรู๎โดยท้าการทดสอบ
กํอนเรียน  ระหวํางเรียน และหลังเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน รายงานวิจัยในช้ันเรียน ผลการประเมินการ
นิเทศการสอนครู แผนการจัดการเรียนรู๎  
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 5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎  หรือ 
กระบวนการ PLC ในภาพรวมคิดเป็นร๎อยละ 83.33 จากคําเปูาหมาย ร๎อยละ  70 ได๎คําสูงกวําเปูาหมายท่ีสถานศึกษา
ก้าหนด ครูและผ๎ูท่ีมีสํวนเก่ียวข๎องมีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู๎ ร๎อยละ 83.33 จากคําเปูาหมาย ร๎อยละ  70  หลักฐานเชิงประจักษ์ ได๎แกํ ผลการประเมินจากการนิเทศการ
สอน แผนการจัดการเรียนรู๎ บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู๎ รายงานวิจัยในช้ันเรียน การบันทึกชุมชนแหํงการเรียนรู๎
ทางวิชาชีพ (PLC) การจัดแสดงผลงานทางวิชาการในงาน OPEN HOUSE  

โดยภาพรวม ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 3 อยูํในระดับดี ประเมินจากประเด็นพิจารณาตามมาตรฐาน
การศึกษา ประเด็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส้าคัญ จากการด้าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม
อยํางหลากหลาย การเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน้าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎  โดยครูมี
ความรู๎ ทักษะมีความมุํงมั่นตั้งใจเพื่อการจัดการเรียนการสอน สามารถน้าความรู๎ท่ีได๎รับจาก การพัฒนาตนเองมาใช๎ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยํางหลากหลายสอดคล๎องกับหลักสูตร ปัญหา และความต๎องการของผ๎ูเรียน โดยใช๎
กระบวนการ PLC มาใช๎ในการพัฒนาตน พัฒนางานแลกเปล่ียนเรียนรู๎ มีแผนการจัดการเรียนรู๎ท่ีมีเปูาหมายคุณภาพ
ผ๎ูเรียนท้ังด๎านความรู๎ ทักษะกระบวนการ  สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  มีการวิเคราะห์ผ๎ูเรียนเป็น
รายบุคคลเป็นระดับเด็กอํอน ปานกลาง และเกํง ท้าให๎ครูผ๎ูสอนสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู๎ท่ีตอบสนองตํอ
ความแตกตํางบุคคล มีการสอนเสริมความรู๎ให๎ผ๎ูเรียนกลํุมปานกลางและกลํุมเกํง มีการสอนซํอมเสริมผ๎ูเรียนกลํุมอํอน มี
การใช๎ส่ือเทคโนโลยีท่ีและ น้าภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู๎ในแตํละวิชา มีการวัดประเมินผลจาก
สภาพความเป็นจริงท่ีมุํงเน๎นพัฒนาการของผ๎ูเรียนด๎วยวิธีการหลากหลาย มีการใช๎ข๎อสอบจุดเน๎นจากสพฐ. สพม.42 
เพื่อวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ครูทุกคนยังมีงานวิจัยในช้ันเรียนและน้าผลของงานวิจัยนั้นไปพัฒนาการ
เรียนการสอน สํงผลให๎การจัดการเรียนการสอนของครูครอบคลุมทักษะกระบวนการเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
         1. จุดเด่น 
 ครูมีวุฒิการศึกษาตรงกับวิชาท่ีสอน ร๎อยละ 100 ครูมีความตั้งใจ มุํงมั่นในการพัฒนาการสอน มีแผนการ
จัดการเรียนรู๎ที่มาจากระบวนการวิเคราะห์หลักสูตร การจัดกิจกรรมให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎โดยผํานกระบวนการคิด ได๎ลง
มือปฏิบัติจริง มีการให๎วิธีการจัดการเรียนรู๎ที่หลากหลาย มีแหลํงเรียนรู๎ทั้งในและนอกสาถานศึกษาท่ีหลากหลาย และ
พร๎อมท่ีให๎นักเรียนได๎ศึกษาตลอดเวลา จัดให๎นักเรียนแสวงหาความรู๎จากส่ือเทคโนโลยีด๎วยตนเองและสรุปความรู๎ด๎วย
ตัวเองตลอดจนการแลกเปล่ียนเรียนรู๎ ซ่ึงกันและกันอยํางตํอเนื่อง นักเรียนมีสํวนรํวมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล๎อมท่ีเอ้ือตํอการเรียนรู๎ ครูมีการวัดผลประเมินผลด๎วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะกับสภาพเป็นจริง และครูมี
การพัฒนาตนเองอยํางสม่้าเสมอ มีการจัดท้างานวิจัยในช้ันเรียนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ท้ังด๎าน
พฤติกรรม และด๎านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตลอดจนครูในทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎มีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎ของครูใน
โรงเรียนผํานกระบวนการชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC) 
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        2. จุดควรพัฒนา 
 

1. จ้านวนครูท่ีมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู ๎แบบ Active Learning มากขึ้นกวําเดิม 
2. จ้านวนครูที่มีการเผยแพรํ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู๎ แบบ Active Learning มากขึ้นกวําเดิม 
3. จ้านวนครูของทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎ ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู๎ ม ีapplication  มาก

ขึ้นกวําเดิม 

      3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 

1. จัดอบรมครู เก่ียวกับการสร๎างนวัตกรรมท่ีใช๎ในการจัดการเรียนการสอน โดยเน๎นนวัตกรรมในการจดัการ
เรียนรู๎ แบบ Active Learning และการใช๎ application ท่ีใช๎ส้าหรับการเรียนการสอน ตลอดจนวิธีการ
สร๎าง application ของตนเอง 

2. ติดตํอหาชํองทางการเผยแพรํ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู๎ แบบ Active Learning ท่ีหลากหลาย
กวําเดิม 

3. จ้านวนครูของทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎ ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู๎ ม ีapplication  มาก
ขึ้นกวําเดิม 
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 ส่วนที่ 3 

สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 

 สรุปผลการประเมินโดยภาพรวม 
  

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับ 3 : ดี 
 

 โรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐาน ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 

มตราฐาน/ประเดน็พิจารณา 
ค่าร้อยละ/ระดบัคณุภาพ 

สรุป 
เปูาหมาย ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่  1  คณุภาพของผู้เรียน ด ี ด ี ด ี
ประเดน็พิจารณาที่ 1.1 ผลสัมฤทธิท์างวิชาการของผู้เรียน   ด ี
1) มีความสามารถในการอําน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค้านวณ       70 72.70 ตามเปาูหมาย 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน ความ
คิดเห็น และแก๎ปัญหา 

56.66 62.53 สูงเปูาหมาย 

3)  มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม 42.50 33.17 ต่้าเปาูหมาย 

4)  มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 63.33 63.14 ตามเปาูหมาย 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 53.13 62.57 สูงเปูาหมาย 

6)  มีความรู๎  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ 55 55.90 ตามเปาูหมาย 

ประเดน็พิจารณาที่ 1.2  คณุลักษณะที่พงึประสงค์ของผู้เรียน   ดีเลิศ 

1)  การมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก้าหนด 70 85.36 สูงกวําเปูาหมาย 

2)  ความภูมิใจในท๎องถ่ินและความเป็นไทย 70 96.85 สูงกวําเปูาหมาย 

3) การยอมรับที่จะอยํูรํวมกนับนความแตกตํางและหลากหลาย 70 95.01 สูงกวําเปูาหมาย 

4) สุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม 70 92.57 สูงกวําเปูาหมาย 

มาตราฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดัการ ด ี ด ี ด ี
1)  มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก้าหนดชัดเจน สอดคล๎องกับบริบทของ
สถานศึกษา สามารถปฏิบัติได๎จริง 

ดี ดี ตามเปูาหมาย 

2)  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่สํงผลตํอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่ได๎ก้าหนดคําเปูาหมายความส้าเร็จไว๎  

ดี ดี ตามเปูาหมาย 

3)  มีการด้าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผ๎ูเรียนอยํางรอบด๎านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลํุมเปูาหมาย 

ดี ดี ตามเปูาหมาย 

4)  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดี ดี ตามเปูาหมาย 
5)  มีการจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตํอการจัดการเรียนรูอ๎ยํางมีคุณภาพ  ดี ดี ตามเปูาหมาย 
6)  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบรหิารจัดการและการจัดการเรียนรู๎ ดี ดี ตามเปูาหมาย 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรยีนที่เนน้ผู้เรียนเปน็ส าคญั ด ี ด ี ด ี
1) จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน้าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎  70 36.86 ตามเปูาหมาย 

2) ใช๎ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลํงเรียนรู๎ที่เอื้อตอํการเรียนรู๎ 70 71.71 ตามเปูาหมาย 

3) มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 70 72.73 ตามเปูาหมาย 

4) ตรวจสอบและประเมินผ๎ูเรียนอยํางเป็นระบบและน้าผลมาพัฒนาผ๎ูเรียน  70 87.88 ตามเปูาหมาย 

5) มีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ 70 83.33 ตามเปูาหมาย 

สรุปภาพรวมสถานศึกษาได้ระดบัคณุภาพ ด ี
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 หรืออาจสรุปตามมาตรฐานหลักได๎ดังนี้ 

 

 มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผู้เรียน    อยู่ในระดับ 3   ระดับ  ดี 
 มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  อยู่ในระดับ 3   ระดับ  ดี  

 มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับ 3 ระดับ ดี  
 

และจากตาราง แสดงคําร๎อยละของเปูาหมายและผลการประเมินมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี
การศึกษา 2562 พบวําท้ัง 3 มาตรฐาน มีผลการประเมินอยูํในระดับคุณภาพ ดี เมื่อพิจารณารายประเด็นพิจารณา 
พบวํา เป็นไปตามเปูาหมาย 14 ประเด็นพิจารณา สูงกวําเปูาหมาย จ้านวน 6 ประเด็นพิจารณา ต่้ากวําเปูาหมาย 1 
ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาภาพรวมของการด้าเนินงานแล๎ว เป็นไปตามเปูาหมาย เป็นสํวนใหญํ  จากผลการ
ประเมินสรุปวําผลการประเมินในภาพรวมอยูํในระดับ ดี 

 ท้ังนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนอยํางหลากหลายท่ีเป็นไปตามปัญหาและความ
ต๎องการพัฒนาตามความสามารถของผ๎ูเรียน สอดคล๎องกับวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท๎องถิ่น มีผล
การพัฒนาคุณภาพของผ๎ูเรียนอยูํในระดับ ดี ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการอํานและเขียน การส่ือสารท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดค้านวณ การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได๎ดี และมีความประพฤติ
ด๎านคุณธรรมจริยธรรม คํานิยมและคุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษาก้าหนดปรากฏอยํางชัดเจน ดังท่ีปรากฏผลประเมิน
ในมาตรฐานท่ี  1  
 ในด๎านกระบวนการบริหารจัดการมีผลประเมินในรายมาตรฐานอยูํในระดับ ดี สถานศึกษามีการวางแผน 
ออกแบบกิจกรรมและด้าเนินงานตามแผนท่ีเกิดจากการมีสํวนรํวม ด้าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
อยํางเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสถานศึกษาให๎ความส้าคัญกับผ๎ูเก่ียวข๎องทุกฝุาย
เพื่อเกิดความรํวมมือในการวางระบบและด้าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอยํางดี  และผ๎ูมีสํวน
เก่ียวข๎องมีความมั่นใจตํอระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา  ตลอดจนมีผลการประเมินและการ
ด้าเนินงานท่ีผํานมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล๎องกับเปูาหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการด้าเนินงาน และการ
ปรับปรุงแก๎ไขงานให๎ดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง ดังท่ีปรากฏผลประเมินในมาตรฐานท่ี  2  
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่เน๎นผ๎ูเรียนเป็นส้าคัญ มีผลประเมินอยูํ
ในระดับดี มีการวิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู๎ท่ีเป็นไปตามความต๎องการของหลักสูตร และบริบทของ
สถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู๎ โดยใช๎ส่ือการเรียนรู๎ แหลํงเรียนรู๎ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการ
ติดตาม ตรวจสอบและชํวยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก๎ปัญหาผ๎ูเรียนเป็นรายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพ
จริงในทุกขั้นตอน ดังท่ีปรากฏผลประเมินในมาตรฐานท่ี  3 
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 มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผู้เรียน 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 
ผ๎ูเรียนสามารถการอําน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค้านวณได๎
ทุกคน สามารถใช๎เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์อยูํในลักษณะดี เลิศ ผ๎ูเรียนมีสุขภาพ
รํางกายแข็งแรง เป็นท่ียอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย 
เคารพกฎกติกา มารยาทของสังคม กิจกรรมท่ีโดดเดํนและได๎รับการ
ยอมรับจากชุมชน ได๎แกํ กิจกรรมเก่ียวกับ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา
แฮนด์บอล และกีฬาฟุตบอล และกิจกรรมสภานักเรียน   

1. การยกระดับผลคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ
นักเรียนให๎สูงขึ้น ในระดับช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 3 
และระดับช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 6 
2.เพิ่มจ้านวนนักเรียนท่ีมีความสามารถในการ
ส่ือสารภาษาอังกฤษ ได๎ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา  
3. เพิ่มจ้านวนนักเรียนท่ีสามารถสร๎างนวัตกรรม 
และน้านวัตกรรมไปใช๎ และมีการเผยแพรํ 

 

                                          มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 

ผ๎ูบริหารสถานศึกษามีความรู๎ความสามารถในด๎านการบริหารจัดการ
สถานศึกษา โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา มี
การรํวมมือของผ๎ูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียนและชุมชน มีสํวนรํวมในการด้าเนินกิจกรรม ทุกภาคสํวนให๎
ความรํวมมือ ผ๎ูด้าเนินกิจกรรมตามโครงการมีความตั้งใจและมีความ
รับผิดชอบเป็นอยํางดี มีการก้าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย ท่ี
ชัดเจน สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมท่ี
เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 

เพิ่มเครือขํายความรํวมมือของผ๎ูมีสํวนเก่ียวข๎องใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียน ให๎มีความเข๎มแข็ง
มากขึ้น  มี สํวนรํ วมรับผิดชอบตํอผลการจัด
การศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัด
การศึกษา 

 

มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 

ครูมีวุฒิการศึกษาตรงกับวิชาท่ีสอน ร๎อยละ 100 ครูมีการจดั
กิจกรรมให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎โดยผํานกระบวนการคิด ได๎ลงมือ
ปฏิบัติจริง มีแหลํงเรียนรู๎ทั้งในและนอกสาถานศึกษาท่ีหลากหลาย 
จัดให๎นักเรียนแสวงหาความรู๎จากส่ือเทคโนโลยีด๎วยตนเอง มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู๎ซ่ึงกันและกันอยํางตํอเนื่อง ครูมีการวัดผล
ประเมินผลด๎วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะกับสภาพเป็นจริง และครู
มีการพัฒนาตนเองอยํางสม่้าเสมอ มีการจัดท้างานวิจัยในช้ันเรียน
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ ครูทุกทํานมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู๎ของครูในโรงเรียนผํานกระบวนการชุมชนแหํงการ
เรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC) 

1.จ้านวนครูที่มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู ๎
แบบ Active Learning มากขึ้นกวําเดิม 
2.จ้านวนครูที่มีการเผยแพรํ นวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู๎ แบบ Active Learning มากขึ้น
กวําเดิม 
3.จ้านวนครูของทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎ ใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู๎ มี 
application  มากขึ้นกวําเดิม 
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

1.สํงเสริมโครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ตามสาระละมาตรฐาน
ท่ีต๎องเรํงปรับปรุงเนื่องจากคําเฉล่ียต่้ากวํามาตราฐาน  
           2. เพิ่มทักษะของนักเรียนโดยการท้า ข๎อสอบกลาง สพฐ./สพม 42 ข๎อสอบผลการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ข๎อสอบ GAT PAT PISA ข๎อสอบตําง ๆ กํอนสอบจริง เพื่อการสะสมความรู๎ และความ
คุ๎นชินกับข๎อสอบแบบตําง ๆ 

3. ครูมีกระบวนการจัดการเรียนรู๎ ด๎านความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษมากขึ้นกวําเดิม และครูในกลํุม
สาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศท้า MOU กับสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2563 จ้านวนนักเรียนท่ีมีความสามารถใน
การส่ือสารภาษาอังกฤษ ได๎ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา ได๎คําตามเปูาหมายท่ีสถานศึกษาก้าหนด 

4.ครูทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎จัดแผนการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นให๎นักเรียนใช๎กระบวนการคิด และลงมือปฏิบัติจริง
มากขึ้นกวําเดิม และน้าแผนการจัดการเรียนรู๎ไปใช๎จริง เพื่อน้าไปสํูการสร๎างนวัตกรรมท่ีเพิ่มข้ึนในวิชาตํางๆ  

5. ผ๎ูบริหารให๎คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสํวนรํวมในการพัฒนาสถานศกึษามากยิ่งขึ้นอาทิเชํน การ
ท้าโครงการตําง ๆ ท่ีคณะกรรมการสรถานศึกษาเป็นผ๎ูรับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

6.จัดอบรมครู เก่ียวกับการสร๎างนวัตกรรมท่ีใช๎ในการจัดการเรียนการสอน โดยเน๎นนวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรู๎ แบบ Active Learning และการใช๎ application ท่ีใช๎ส้าหรับการเรียนการสอน ตลอดจนวิธีการสร๎าง 
application ของตนเอง 

7.ติดตํอหาชํองทางการเผยแพรํ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู๎ แบบ Active Learning ท่ีหลากหลายกวําเดิม 
8.จ้านวนครูของทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎ ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู๎ มี application  มาก

ขึ้นกวําเดิม 
ความต้องการและการช่วยเหลือ  

การพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ได๎แกํ น้้าประปา น้้าดื่ม ไฟฟูา อินเตอร์เน็ต ให๎มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



57 
 

 

ส่วนท่ี 4 
ภาคผนวก 

 

 แตํงตั้งคณะกรรมการด้าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
และตรวจติดตามผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา 3 มาตรฐาน เพื่อจัดท้ารายงานการประเมินคณุภาพ
ภายในของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 

 ประกาศ โรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร เรื่อง  การก้าหนดคําเปูาหมายความส้าเร็จตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  

 ประกาศ โรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร เรื่อง การก้าหนดคําเปูาหมายความส้าเร็จตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

 หนังสือเชิญผ๎ูทรงคุณวุฒิ 

 บันทึกการให๎ความเห็นชอบรายงานประจ้าปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 ข๎อมูลสนับสนุนผลการประเมินมาตรฐาน 

 ฯลฯ 
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ค าสั่งโรงเรียนห้วยน้ าหอมวิทยาคาร 
ท่ี    ๒๕๑ /๒๕๖๒ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
และตรวจติดตามผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา ๓ มาตรฐาน 

เพ่ือจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
(แก้ไขเพ่ิมเติม) 

--------------------------------------------------------- 
  ด๎วยโรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซ่ึงจะต๎องมีการ
จัดท้ารายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  (SAR)  ในทุกปีการศึกษา ตามมาตรา ๔๘  แหํง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พุทธศักราช  ๒๕๔๒  แก๎ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช  ๒๕๔๕  ตามประกาศใช๎
กฎกระทรวง การประกันคุณภาพภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อน้าเสนอตํอส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๔๒ และเตรียมความพร๎อมในการรับการประเมินของสถานศึกษา เพื่อให๎การด้าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒  การติดตามผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา ๓ มาตรฐาน น้ามาจัดท้าท้า
รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  (SAR) ในปีการศึกษา ๒๕๖๒  เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

อาศัยอ้านาจตามความมาตรา  ๓๙  แหํงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  
๒๕๔๖ และท่ีแก๎ไขเพิ่มเติม  พระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก๎ไขเพิ่มเติมจึงแตํงตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  และติดตามผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา 
๓ มาตรฐานเพื่อจัดท้ารายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒   
 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑. นายเฉลิมชัย  สํงศรี   ประธานกรรมการ 
๒. นายวิวัฒน์  แก๎วมณี   รองประธานกรรมการ 
๓. นายสานิตย์ พุดทอง (ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา)กรรมการ 
๔. นางเสาวลักษณ์   ศิริวัฒพงศ์  กรรมการ 
๕. นายปริญญา  สุขุประการ  กรรมการ 
๖. นางวรรณา    ศิริวัฒพงศ์  กรรมการ 
๗. นายจีระศักดิ์  อบอาย   กรรมการ 
๘. นายสยมภู  พิลึก   กรรมการ 
๙. นางสาวนิรมล  รอดไพ   กรรมการและเลขานุการ 
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 มีหน้าท่ี ๑.  อ้านวยการ ให๎ค้าปรึกษา  สนับสนุน  แนะน้า  ดูแล ประสานงานและแก๎ไขปัญหาตํางๆ    

เพื่อให๎การด้าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ และจัดท้ารายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให๎เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย 

๒.  ก้าหนดให๎มีการตดิตามผลการผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน  
     ๓  มาตรฐานให๎เรียบร๎อย 
 

๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน 
๑. นายเฉลิมชัย    สํงศรี   ประธานกรรมการ 
๒. นางเสาวลักษณ์   ศิริวัฒพงศ์  รองประธานกรรมการ 
๓. นายวิวัฒน์    แก๎วมณี   กรรมการ   
๔. นายสานิตย์ พุดทอง (ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา) กรรมการ   
๕. นายปริญญา    สุขุประการ  กรรมการ 
๖. นางวรรณา    ศิริวัฒพงศ์  กรรมการ 
๗. นายจีระศักดิ์   อบอาย   กรรมการ 
๘. นายสยมภู   พิลึก   กรรมการ 
๙. นางสุนัดดา    แก๎วมณี   กรรมการ 
๑๐. นายสมพงษ์   ทาหอม   กรรมการ 
๑๑. นางนิรมล    ทาหอม   กรรมการ 
๑๒. นางสาวเบ็ญจา   คงหอม   กรรมการ 
๑๓. นายชัยยง    เครือภักดี  กรรมการ 
๑๔. นางนวลอนงค์    สุขจันทร์  กรรมการ 
๑๕. นางสาวสุภัค   ชาญถิ่นดง  กรรมการ 
๑๖. นางสาวสุจิตรา   พุํมเพียร   กรรมการ 
๑๗. นางสาวพัชรินทร์   พูลสวัสดิ์  กรรมการ 
๑๘. นางสาวขวัญตา   ลือเฟื่อง   กรรมการ 
๑๙. นางสุจิตรา   เกิดสวัสดิ์  กรรมการ 
๒๐. นางสาวละออ    โสภา   กรรมการ 
๒๑. นางสาวรัชฎาพร  สุดเสมา   กรรมการ 
๒๒. นางสาวศศิกาญจน์  หินไธสง   กรรมการ 
๒๓. นางภรณี   สีรอด   กรรมการ 
๒๔. นายชนพัฒน์    บัวพา   กรรมการ 
๒๕. นางสุรัตน์    ตั้งจิตรวัฒนากุล   กรรมการ 
๒๖. นายปรีชา   จันลา   กรรมการ 
๒๗. นางสาวนุจนาฎ   เชาว์ไว   กรรมการ 
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 ๒๘. นายศักรินทร์    พันธ์ุไกร   กรรมการ 

๒๙. นายกิตติ    จันทะเคล่ือน  กรรมการ 
๓๐. นายกริชรุํงโรจน์   ปารมีสี   กรรมการ 
๓๑. นางสาวบุษยา    มณฑล   กรรมการ 
๓๒. นางสาวปริศนา   เครือลาว  กรรมการ 
๓๓. นางณัฏฐณิชา   อิศฤงคาร  กรรมการ 
๓๔. นางสาวสิริวิมล   เส็งเมือง   กรรมการ 
๓๕. นางสาวจิรากรณ์   แก๎วขาว   กรรมการ 
๓๖. นางสาวอัจฉรา    พานทอง  กรรมการ 
๓๗. นางสาววิภารัตน์   ฉายแสง   กรรมการ 
๓๘. นางสาวปัจฉิมา    ลักษณะวิเชียร  กรรมการ 
๓๙. นางสาวฐิตินันท์   แปูนทอง  กรรมการ 
๔๐. นางลลิตา   แหงมปาน  กรรมการ 
๔๑. นางสาวจีรวรรณ  นิติธัญญรัตนา  กรรมการ 
๔๒. นายสุรเดช    บุญรอด   กรรมการ 
๔๓. นางสาวจินตรา    คาลา   กรรมการ 
๔๔. นายกฤษดา    แก๎วพรม  กรรมการ 
๔๕. นายเกียรติกวิณ   กาพย์ไกรแก๎ว  กรรมการ 
๔๖. นางสาวเกศกนก   ใจสุบรรณ  กรรมการ 
๔๗. นางสาวอัจฉราพรรณ   ปานศิลา  กรรมการ 
๔๘. นางสาววรินดา   ถนอมสุข  กรรมการ 
๔๙. นางสาวศศิธร    ทองเช้ือ   กรรมการ 
๕๐. นายพรวิศิษฐ์    บุญสด   กรรมการ 
๕๑. นายศุภชัย    นัคราจารย์  กรรมการ 
๕๒. นายพิศิษพงษ์    นาคภูํ   กรรมการ 
๕๓. นางสาวชนากานต์   เฮิงโม   กรรมการ 
๕๔. นางสาวกรองกนก   แสงทอง   กรรมการ 
๕๕. นายวิทชภณ  พวงแก๎ว   กรรมการ 
๕๖. นางสาวภัทราภรณ์   สุขสุวรรณ  กรรมการ 
๕๗. นางสาววัชรา  จันทาสี   กรรมการ 
๕๘. นายสุวัฒน์    ตั้งจิตรวัฒนากุล  กรรมการ 
๕๙. นางจุรีพร    โพธ์ิพรม   กรรมการ 
๖๐. นายพิเชษ    หลวงตํางใจ  กรรมการ  
๖๑. นางสาวทิภาพรรณ   จันทร์ฉ่้ากรรมการ กรรมการ 
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 ๖๒. นางสาววราภรณ์   โกวิโท   กรรมการ 

๖๓. นางสาวอาริยา    เนียมค้า   กรรมการ 
๖๔. นายวันชนะ  ณรงค์มี   กรรมการ 
๖๕. นายจิระพงศ์  จันทา   กรรมการ 
๖๖. Mr.Emmanuel Aka Nkeze   กรรมการ 
๖๗. นางสาวนิรมล   รอดไพ   กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าท่ี ๑. ก้าหนด วางแผน และด้าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒  และ
จัดท้ารายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให๎เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย และ
บังเกิดผลดี 

๒. ประสานงานและรํวมแก๎ไขปัญหากับฝุายตํางๆ  ให๎เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย 
๓. ก้ากับติดตาม  ผลงาน  เอกสาร หลักฐาน ตามมาตรฐานท่ี ๑ - ๓ 

  ๔. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดร๎ับมอบหมาย 
 

๓.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน (ด้านผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน) 

๑. นายจีระศักดิ์       อบอาย   ประธานกรรมการ 
๒. นายชัยยง          เครือภักดี  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสุนัดดา    แก๎วมณี   กรรมการ 
๔. นางสาวสุภัค   ชาญถิ่นดง  กรรมการ 
๕. นางสาวสุจิตรา   พุํมเพียร   กรรมการ 
๖. นางสาวศศิกาญจน ์  หินไธสง   กรรมการ 
๗. นางสาวนิรมล   รอดไพ   กรรมการ 
๘. นายปรีชา             จันลา   กรรมการ 
๙. นายศักรินทร์         พันธ์ุไกร   กรรมการ 
๑๐. นายกริชรุํงโรจน์   ปารมีสี   กรรมการ 
๑๑. นายสยมภู   พิลึก   กรรมการ 
๑๒. นางสาวปริศนา    เครือลาว  กรรมการ 
๑๓. นางณัฏฐณิชา   อิศฤงคาร  กรรมการ 
๑๔. นางลลิตา           แหงมปาน  กรรมการ 
๑๕. นางสาวจีรวรรณ  นิติธัญญรัตนา  กรรมการ 
๑๖. นางสาวจินตรา     คาลา   กรรมการ 
๑๗. นางสาวเกศกนก    ใจสุบรรณ  กรรมการ 
๑๘. นางสาวอัจฉราพรรณ  ปานศิลา  กรรมการ 
๑๙. นายวิทชภณ  พวงแก๎ว   กรรมการ 
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 ๒๐. นางสาวภัทราภรณ ์  สุขสุวรรณ  กรรมการ 

๒๑. นางสาววัชรา  จันทาสี   กรรมการ 
๒๒. นายกฤษดา        แก๎วพรม  กรรมการและเลขานุการ 
 

       มีหน้าท่ี ๑. ก้าหนด และวางแผนในการด้าเนนิงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา  
         ๒๕๖๒  มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผ๎ูเรียน (ด๎านผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผ๎ูเรียน) 

๒. จัดเตรียม รวบรวมเอกสารหลักฐานตามเกณฑ์การพิจารณาตามมาตรฐานท่ี ๑  
   ดงัตํอไปนี้ มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผ๎ูเรียน (ด๎านผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผ๎ูเรียน) 

๑) นักเรียนมีความสามารถในการอําน การเขียน การส่ือสารและการคิดค้านวณตาม 
    เกณฑ์ของแตํละดับช้ันของสถานศึกษา 

   ๒) นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย  
                                   แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก๎ปัญหา 
   ๓) นักเรียนมีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม 

๔) นักเรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
   ๕) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   ๖) นักเรียนมีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคคติท่ีดีตํองานอาชีพ 
  ๓. ประสานงานกับผ๎ูท่ีเก่ียวข๎องเพื่อติดตํอขอตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานท่ีเก่ียวข๎องกับ 
                         มาตรฐานท่ีได๎รับมอบหมาย  เมื่อส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒ สํง 

               คณะกรรมการมาประเมินภายในสถานศึกษา ตลอดจนการรองรับการประเมินภายนอก 
               อ่ืน ๆ  

๔. ประชุมหารือกับคณะกรรมการในมาตรฐานท่ีรับผิดชอบเพื่อบันทึกผลการประเมินตาม       
    มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีไดร๎ับมอบหมาย  

     ๕. แจ๎งข๎อมูลผลการประเมินตํอคณะกรรมการด้าเนินงานประกันคุณภาพของสถานศึกษา  
         เมื่อส้ินสุดปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อรวบรวมข๎อมูลในการจัดท้ารายงานประเมินคุณภาพ 
         ภายในของสถานศึกษา (SAR)  

  ๖. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดร๎ับมอบหมาย 
 

 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน (ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน) 
๑. นายสยมภู   พิลึก   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวนุจนาฎ   เชาว์ไว   รองประธานกรรมการ 
๓. นางสุนัดดา    แก๎วมณี   กรรมการ 
๔. นายชัยยง          เครือภักดี  กรรมการ 
๕. นางสาวเบ็ญจา   คงหอม   กรรมการ 
๖. นายจีระศักดิ์      อบอาย   กรรมการ 
๗. นางสุจิตรา   เกิดสวัสดิ์  กรรมการ  
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 ๘. นางสาวสุภัค   ชาญถิ่นดง  กรรมการ 

๙. นางสาวนิรมล   รอดไพ   กรรมการ 
๑๐. นางสาวศศิกาญจน์  หินไธสง   กรรมการ 
๑๑. นายปรีชา             จันลา   กรรมการ 
๑๒. นายกิตติ    จันทะเคล่ือน  กรรมการ 
๑๓. นายกริชรุํงโรจน์   ปารมีสี   กรรมการ 
๑๔. นางณัฏฐณิชา   อิศฤงคาร  กรรมการ 
๑๕. นางสาวสิริวิมล   เส็งเมือง   กรรมการ 
๑๖. นางสาวจิรากรณ์   แก๎วขาว   กรรมการ 
๑๗. นายสุรเดช    บุญรอด   กรรมการ 
๑๘. นายกฤษดา    แก๎วพรม  กรรมการ 
๑๙. นางสาวอัจฉรา    พานทอง  กรรมการ 
๒๐. นางสาวปัจฉิมา    ลักษณะวิเชียร  กรรมการ 
๒๑. นางสาวฐิตินันท์   แปูนทอง  กรรมการ 
๒๒. นางสาวสุดธิดา  ปรีช่ืน   กรรมการ 
๒๓. นางสาวสุจิตรา   พุํมเพียร   กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าท่ี ๑. ก้าหนด และวางแผนในการด้าเนนิงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา  
         ๒๕๖๒  มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผ๎ูเรียน (ด๎านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผ๎ูเรียน) 

๒. จัดเตรียม รวบรวมเอกสารหลักฐานตามเกณฑ์การพิจารณาตามมาตรฐานท่ี ๑  
   ดงัตํอไปนี้ มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผ๎ูเรียน (ด๎านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผ๎ูเรียน) 

   ๑) นักเรียนมีคุณลักษณะและคํานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา 
   ๒) นักเรียนมีความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย 
   ๓) นักเรียนมีการยอมรับท่ีจะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลายได๎ 
   ๔) นักเรียนมีสุขภาวะทางรํางกายและลักษณะจิตสังคมตามเกณฑ์มาตราฐาน 
  ๓. ประสานงานกับผ๎ูท่ีเก่ียวข๎องเพื่อติดตํอขอตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานท่ีเก่ียวข๎องกับ 
                         มาตรฐานท่ีได๎รับมอบหมายเมื่อส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒ สํง 
                         คณะกรรมการมาประเมินภายในสถานศึกษา ตลอดจนการรองรับการประเมินภายนอก 
                         อ่ืน ๆ  
  ๔. ประชุมหารือกับคณะกรรมการในมาตรฐานท่ีรับผิดชอบเพื่อบันทึกผลการประเมิน 
                         ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานท่ีได๎รับมอบหมาย  

     ๕. แจ๎งข๎อมูลผลการประเมินตํอคณะกรรมการด้าเนินงานประกันคุณภาพของสถานศึกษา  
         เมื่อส้ินสุดปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อรวบรวมข๎อมูลในการจัดท้ารายงานประเมินคุณภาพ 
         ภายในของสถานศึกษา (SAR)  
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   ๖. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดร๎ับมอบหมาย 

 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ (ด้านบริหารวิชาการ) 
๑. นายจีระศักดิ์         อบอาย   ประธานกรรมการ 
๒. นายชัยยง              เครือภักดี  รองประธานกรรมการ 
๓. นายปรีชา             จันลา   กรรมการ 
๔. นางสาวอัจฉราพรรณ   ปานศิลา  กรรมการ 
๕. นายกริชรุํงโรจน์      ปารมีสี   กรรมการ 
๖. นางสาวปริศนา       เครือลาว  กรรมการ 
๗. นางลลิตา              แหงมปาน  กรรมการ 
๘. นางสาวจีรวรรณ      นิติธัญญรัตนา  กรรมการ 
๙. นางสาวจินตรา        คาลา   กรรมการ 
๑๐. นายกฤษดา         แก๎วพรม  กรรมการ 
๑๑. นางสาวเกศกนก   ใจสุบรรณ  กรรมการ 
๑๒. นายวิทชภณ  พวงแก๎ว   กรรมการ 
๑๓. นางสาวภัทราภรณ ์  สุขสุวรรณ  กรรมการ 
๑๔. นางสาววัชรา  จันทาสี   กรรมการ 
๑๕. นายศักรินทร์       พันธ์ุไกร   กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าท่ี ๑. ก้าหนด และวางแผนในการด้าเนนิงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา  
         ๒๕๖๒  มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ (ดา๎นบริหารวิชาการ) 

๒. จัดเตรียม รวบรวมเอกสารหลักฐานตามเกณฑ์การพิจารณาตามมาตรฐานท่ี ๒ ดังตํอไปนี ้
๑) สถานศึกษามีการด้าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผ๎ูเรียนอยํางรอบด๎าน 
    ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลํุมเปูาหมาย    

 ๓. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดร๎ับมอบหมาย 
 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ (ด้านบริหารแผนงานและงบประมาณ) 
๑. นายวิวัฒน์    แก๎วมณี   ประธานกรรมการ 
๒. นางนวลอนงค์    สุขจันทร์  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวพัชรินทร์    พูลสวัสดิ์  กรรมการ 
๔. นางสาวขวัญตา   ลือเฟื่อง   กรรมการ 
๕. นางสาวละออ    โสภา   กรรมการ 
๖. นางสาวบุษยา    มณฑล   กรรมการ 
๗. นางสาววิภารัตน ์   ฉายแสง   กรรมการ 
๘. นางสาววราภรณ์    โกวิโท   กรรมการ 
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 ๙. นายจิระพงศ ์  จันทา   กรรมการ 

๑๐. นางสาวอารียา  จิตรราช   กรรมการ 
๑๑. นางสาวนิรมล   รอดไพ   กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าท่ี ๑. ก้าหนด และวางแผนในการด้าเนนิงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา  
         ๒๕๖๒  มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ (ดา๎นบริหารแผนงานและ 
         งบประมาณ) 

๒. จัดเตรียม รวบรวมเอกสารหลักฐานตามเกณฑ์การพิจารณาตามมาตรฐานท่ี ๒ ดังตํอไปนี ้
 ๑) สถานศึกษามีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก้าหนดชัดเจน  
              สอดคล๎องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได๎จริง 
 ๒) สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ท่ีสํงผลตํอการพัฒนา 
              คณุภาพการศึกษาตามมาตราฐานของสถานศึกษาท่ีได๎ก้าหนดคาํเปูาหมาย 
              ความส้าเรจ็ไว๎    

  ๓. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดร๎ับมอบหมาย  
 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ (ด้านบริหารงานบุคคล) 
๑. นางเสาวลักษณ์   ศิริวัฒพงศ์  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวเบ็ญจา   คงหอม   รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาววรินดา   ถนอมสุข  กรรมการ 
๔. นางสาวปัจฉิมา    ลักษณะวิเชียร  กรรมการ 
๕. นางสาวฐิตินนัท์   แปูนทอง  กรรมการ 
๖. นางสาวศศิธร    ทองเช้ือ   กรรมการ 
๗. นางสาวกรองกนก   แสงทอง   กรรมการ 
๘. นางสาววราภรณ์    โกวิโท   กรรมการ 
๙. นางสาวประทีป   แกไทยสงค์  กรรมการ 
๑๐. นางสุรัตน ์   ตั้งจิตรวัฒนากุล  กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าท่ี ๑. ก้าหนด และวางแผนในการด้าเนนิงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา  
         ๒๕๖๒  มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ (ดา๎นบริหารงานบุคคล) 

๒. จัดเตรียม รวบรวมเอกสารหลักฐานตามเกณฑ์การพิจารณาตามมาตรฐานท่ี ๒ ดังตํอไปนี ้
 ๑) สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเช่ียวชาญทางอาชีพ   

  ๓. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดร๎ับมอบหมาย  
 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ (ด้านบริหารท่ัวไป) 
๑. นายปริญญา    สุขุประการ  ประธานกรรมการ 
๒. นางวรรณา    ศิริวัฒพงศ์  รองประธานกรรมการ 
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 ๓. นางนิรมล    ทาหอม   กรรมการ 

๔. นางสาวสุภัค   ชาญถิ่นดง  กรรมการ 
๕. นางสาวรัชฎาพร   สุดเสมา   กรรมการ 
๖. นางสาวศศิกาญจน์  หินไธสง   กรรมการ 
๗. นางภรณี    สีรอด   กรรมการ 
๘. นายชนพัฒน์    บัวพา   กรรมการ 
๙. นางสาวอัจฉรา    พานทอง  กรรมการ 
๑๐. นางสาวปัจฉิมา    ลักษณะวิเชียร  กรรมการ 
๑๑. นางสาวฐิตินันท์   แปูนทอง  กรรมการ 
๑๒. นายสุรเดช    บุญรอด   กรรมการ 
๑๓. นายเกียรติกวิณ   กาพย์ไกรแก๎ว  กรรมการ 
๑๔. นางสาวศศิธร    ทองเช้ือ   กรรมการ 
๑๕. นายพรวิศิษฐ์    บุญสด   กรรมการ 
๑๖. นายศุภชัย    นัคราจารย์  กรรมการ 
๑๗. นายสุวัฒน์    ตั้งจิตรวัฒนากุล  กรรมการ 
๑๘. นางจุรีพร    โพธ์ิพรม   กรรมการ 
๑๙. นายพิเชษ    หลวงตํางใจ  กรรมการ  
๒๐. นางสาวทิภาพรรณ   จันทร์ฉ่้ากรรมการ กรรมการ 
๒๑. นายวันชนะ  ณรงค์มี   กรรมการ 
๒๒. นายจิระพงศ์  จันทา   กรรมการ 
๒๓. นางสาวประทีป   แกไทยสงค์  กรรมการ 
๒๔. นายสัญญา  กิตติพงษ์  กรรมการ 
๒๕. นายสุรพงษ์  วชระพันธ์ุ  กรรมการ 
๒๖. นายโสภณ  กิตติพงษ์  กรรมการ 
๒๗. นางพรพิมล  โกวิโท   กรรมการ 
๒๘. นายสุพรรณ  บุตรวิชา   กรรมการ 
๒๙. นางเกษม  ชํางเขียน  กรรมการ 
๓๐. นางรุํงนภา  แจ๎งถิ่นปุา  กรรมการ 
๓๑. นายสมพงษ์   ทาหอม   กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าท่ี ๑. ก้าหนด และวางแผนในการด้าเนนิงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา  
         ๒๕๖๒  มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ (ดา๎นบริหารท่ัวไป) 
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๒. จัดเตรียม รวบรวมเอกสารหลักฐานตามเกณฑ์การพิจารณาตามมาตรฐานท่ี ๒ ดังตํอไปนี ้
 ๑) สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตํอการจัดการ 
               เรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ    

๒) สถานศึกษามีการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการ 
    เรียนรู๎อยํางเหมาะสม 

  ๓. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดร๎ับมอบหมาย  
 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑. นางเสาวลักษณ์   ศิริวัฒพงศ์  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวเบ็ญจา   คงหอม   รองประธานกรรมการ 
๓. นางสุนัดดา    แก๎วมณี   กรรมการ 
๔. นางสาวสุจิตรา   พุํมเพียร   กรรมการ 
๕. นางสาวสุภัค   ชาญถิ่นดง  กรรมการ 
๖. นางสาวนิรมล   รอดไพ   กรรมการ 
๗. นางสาวศศิกาญจน์  หินไธสง   กรรมการ 
๘. นายปรีชา             จันลา   กรรมการ 
๙. นายสยมภู   พิลึก   กรรมการ 
๑๐. นางณัฏฐณิชา   อิศฤงคาร  กรรมการ 
๑๑. นางสาวปัจฉิมา    ลักษณะวิเชียร  กรรมการ 
๑๒. นางสาววรินดา   ถนอมสุข  กรรมการ 
๑๓. นางสาวศศิธร    ทองเช้ือ   กรรมการ 
๑๔. นางสาวกรองกนก   แสงทอง   กรรมการ 
๑๕. นางสาวประทีป   แกไทยสงค์  กรรมการ 
๑๖. นางสาววราภรณ์    โกวิโท   กรรมการ 
๑๗. นางสาวสุรัตน์    ตั้งจิตรวัฒนากุล  กรรมการ 
๑๘. นางสาวฐิตินนัท์   แปูนทอง  กรรมการและเลขานุการ 

.  

มีหน้าท่ี ๑. ก้าหนด และวางแผนในการด้าเนนิงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา  
              ๒๕๖๒ มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส้าคัญ 

๒. จัดเตรียม  รวบรวมเอกสารหลักฐานตามเกณฑ์การพิจารณาตามมาตรฐานท่ี ๓ ดังตํอไปนี ้
      มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส้าคัญ 

๑) ครูจัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนา้ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎  
๒) ครูใช๎ส่ือ เทคโนโลยี สารสนเทศและแหํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
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 ๓) ครูมีการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

๔) ครูตรวจสอบและประเมินผ๎ูเรียนอยํางเป็นระบบและน้าผลมาพัฒนาผ๎ูเรียน 
๕) ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู๎ 
  ๓. ประสานงานกับผ๎ูท่ีเก่ียวข๎องเพื่อติดตํอขอตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานท่ีเก่ียวข๎องกับ 
                         มาตรฐานท่ีได๎รับมอบหมาย  เมื่อส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒ สํง 
                         คณะกรรมการมาประเมินภายในสถานศึกษา ตลอดจนการรองรับการประเมินภายนอก 
                         อ่ืน ๆ  
  ๔. ประชุมหารือกับคณะกรรมการในมาตรฐานท่ีรับผิดชอบเพื่อบันทึกผลการประเมิน 
                         ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานท่ีได๎รับมอบหมาย  

     ๕. แจ๎งข๎อมูลผลการประเมินตํอคณะกรรมการด้าเนินงานประกันคุณภาพของสถานศึกษา  
         เมื่อส้ินสุดปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อรวบรวมข๎อมูลในการจัดท้ารายงานประเมินคุณภาพ 
         ภายในของสถานศึกษา (SAR)  

  ๖. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดร๎ับมอบหมาย 
 

๔.  คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานท่ี 
๑. นางสาวสุภัค  ชาญถิ่นดง  ประธานกรรมการ 
๒. นางนิรมล    ทาหอม   รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวศศิกาญจน์  หินไธสง   กรรมการ 
๔. นายชนพัฒน์    บัวพา   กรรมการ 
๕. นางสาวอัจฉรา    พานทอง  กรรมการ 
๖. นางสาวปัจฉิมา    ลักษณะวิเชียร  กรรมการ 
๗. นางสาวฐิตินันท์   แปูนทอง  กรรมการ 
๘. นายเกียรติกวิณ    กาพย์ไกรแก๎ว  กรรมการ 
๙. นายพรวิศิษฐ์    บุญสด   กรรมการ 
๑๐. นางจุรีพร    โพธ์ิพรม   กรรมการ 
๑๑. นายพิเชษ    หลวงตํางใจ  กรรมการ  
๑๒. นางสาวประทีป   แกไทยสงค์  กรรมการ 
๑๓. นายสัญญา  กิตติพงษ์  กรรมการ 
๑๔. นายสุรพงษ์  วชระพันธ์ุ  กรรมการ 
๑๕. นายโสภณ  กิตติพงษ์  กรรมการ 
๑๖. นางพรพิมล  โกวิโท   กรรมการ 
๑๗. นายสุพรรณ  บุตรวิชา   กรรมการ 
๑๘. นางเกษม  ชํางเขียน  กรรมการ 
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 ๑๙. นางรุํงนภา  แจ๎งถิ่นปุา  กรรมการ 

๒๐. นายสุวัฒน์    ตั้งจิตรวัฒนากุล  กรรมการและเลขานุการ 
    
มีหน้าท่ี ๑. จัดเตรียมสถานท่ีแสดงผลงาน และสถานท่ีจัดวางปูายนิเทศเพื่อรับการประเมินคุณภาพ 
      ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตลอดจนการรองรับการประเมินภายนอกอ่ืน ๆ 
     ๒. จัดเตรียมตกแตํง  ติดตัวหนังสือบริเวณภายในห๎องโสตทัศนศึกษาให๎สวยงาม 

       ๓. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
 

๕.   คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา   
๑. นางสาวรัชฎาพร   สุดเสมา   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวฐิตินันท์   แปูนทอง  รองประธานกรรมการ 
๓. นายชนพัฒน์    บัวพา   กรรมการ 
๔. นายวันชนะ  ณรงค์มี   กรรมการ 
๕. นายสุวัฒน์    ตั้งจิตรวัฒนากุล  กรรมการ 
๖. นายพิเชษ    หลวงตํางใจ  กรรมการ  
๗. นายเศรษฐพงษ์  ค้าจอน   กรรมการ 
๘. นายพรวิศิษฐ์    บุญสด   กรรมการ 
๙. นางสาวปัจฉิมา    ลักษณะวิเชียร  กรรมการ 
๑๐. นายเกียรติกวิณ   กาพย์ไกรแก๎ว  กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าท่ี ๑. จัดท้า  Power  Point  หรือ วีดีทัศน์ผลงานภาพรวมการประเมินคุณภาพภายในตาม 
               มาตรฐานท้ังหมด ๓ มาตรฐาน  พร๎อมน้าเสนอผลงานในวันรับประเมินโดยก้าหนดเวลา 
               ให๎เหมาะสมกับรายละเอียดมากท่ีสุด 

๒. จัดเตรียมเครื่องเสียงภายในห๎องโสตทัศนศึกษาให๎พร๎อมในการใช๎งาน 
          ๓. บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหวตามข้ันตอนท่ีเหมาะสม 

  ๔. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดร๎ับมอบหมาย 
 

๖.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์ 
๑. นางสาวรัชฎาพร  สุดเสมา   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวฐิตินนัท์  แปูนทอง  รองประธานกรรมการ 
๓. นายกิตต ิ  จันทะเคล่ือน  กรรมการ  
๔. นายเกียรติกวิณ    กาพย์ไกรแก๎ว  กรรมการ 
๕. นายศุภชัย    นัคราจารย ์  กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้าท่ี ๑. ท้าหน๎าท่ีพิธีกร จัดท้าสคริปข้ันตอนของการรับการประเมิน และประชาสัมพันธ์ 
              การด้าเนินงานของโรงเรียน 

  ๒.  ด้าเนินการด๎านพิธีการตามล้าดับข้ันตอนท่ีก้าหนด 
  ๓.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
 
               

  ท้ังนี้ ให๎คณะกรรมการที่ได๎รับการแตํงตั้ง ปฏิบัติหน๎าท่ีท่ีได๎รับมอบหมายโดยเครํงครัด   
เต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ เพื่อให๎บังเกิดผลดีแกํทางราชการ หากเกิดปัญหาในทางปฏิบัติให๎ 
รายงาน ตํอคณะกรรมการอ้านวยการทราบ  เพื่อรํวมกันแก๎ปัญหาให๎ลุลํวงไปด๎วยดี 
 

     ส่ัง  ณ  วันท่ี    ๒๐    พฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
                                       
     

                             (นายเฉลิมชัย   สํงศร)ี 
             ผ๎ูอ้านวยการโรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร 
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ประกาศ โรงเรียนห้วยน้้าหอมวิทยาคาร 

เรื่อง  การก้าหนดคา่เป้าหมายความส้าเรจ็ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

............................................................................ 
   

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9 (3) 
ได้ก้าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีส้าคัญข้อหนึ่ง  คือ มีการก้าหนด 
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้น
สังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท้ารายงานประจ้าปีเสนอ ต่อหน่วยงาน 
ต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน้าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อ
เป็นการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  
  ฉะนั้น อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 9 (3) มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561 และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 2561  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง
ท่ีก้าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต และนโยบาย
ให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในและภายนอกทุกระดับ ก่อนมีการประเมินคุณภาพในรอบ
ต่อไป รวมท้ังอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนห้วยน้้าหอมวิทยาคาร ในการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒  เมื่อวันพุธ ท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนห้วย
น้้าหอมวิทยาคาร และมีส่วนร่วมของของผู้ท่ีเก่ียวข้อง ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน
ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง จึงประกาศ ก้าหนดค่าเป้าหมายความส้าเร็จตามมาตรฐานการศึกษา  ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส้าหรับการส่งเสริมและก้ากับดูแล
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการตรวจสอบการประเมินผล  และการประกันคุณภาพทางการศึกษา ให้บรรลุ 
ความส้าเร็จตามเป้าหมายท่ีก้าหนด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้  
 
   ประกาศ  ณ วันท่ี   1๙  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2562 
    
 

 
(นายเฉลิมชัย  ส่งศร)ี 

ผู้อ้านวยการโรงเรียนห้วยน้้าหอมวิทยาคาร 
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 การก้าหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศ โรงเรียนห้วยน้้าหอมวิทยาคาร 

เร่ือง การก้าหนดค่าเป้าหมายความส้าเร็จของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562  
ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  3 มาตรฐาน  21 ประเด็นพิจารณา 

.......................................................................................................................  
มาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 
มาตรฐานท่ี  1  คณุภาพของผู้เรียน 

1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
        1.2  คณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดี 
(ระดับ 3) 

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี (ระดับ 3) 
มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ ดี (ระดับ 3) 

 

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผู้เรียน  จ้านวน 10 ประเด็นการพิจารณา  
1.1 ประเด็นการพิจารณาด้านผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน จ้านวน 6 ประเด็นการพิจารณา 
 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน       

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค้านวณ           
         1.1 นักเรียนร้อยละ..70... มีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การ
ประเมินของสถานศึกษา 
        1.2 นักเรียนร้อยละ...70..  ผ่านการประเมินสมรรถนะส้าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการส่ือสาร ใน
ระดับดี 
        1.3 นักเรียนร้อยละ .70.... มีความสามารถการส่ือสาร การน้าเสนอผลงานได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 
        1.4 นักเรียนร้อยละ ..70... มีความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษ  ไดต้ามเกณฑ์ของสถานศึกษา 
        1.5 นักเรียนร้อยละ . 70..  มีความสามารถในการคิดคา้นวณ อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา 
2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
          2.1 นักเรียนร้อยละ .. 70...ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับ ดี 
          2.2 นักเรียนร้อยละ ..30... ผ่านการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA 
          2.3 นักเรียนร้อยละ ..70..  ผ่านการประเมินสมรรถนะส้าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิดในระดับ
ดี 
     3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
          3.1 นักเรียนร้อยละ..70 ..มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม ในระดับ ด ีตามเกณฑ์การ
ประเมินของสถานศึกษา 
          3.2 นักเรียนร้อยละ ..40...มีผลงาน จากการท้าโครงงาน / สิงประดิษฐ์  และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด 
ขั้นตอนการท้างาน และปัญหาอุปสรรคของการท้างานได้ 
         3.3 นักเรียนร้อยละ ..30.. สามารถสร้างนวัตกรรม 
         3.4 นักเรียนร้อยละ . 30 .สามารถสร้างนวัตกรรม และน้านวัตกรรมไปใช้ และมีการเผยแพร่ 
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
         4.1 นักเรียนร้อยละ .. 70... มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
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 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน       

และอ้างอิงแหล่งข้อมูลท่ีได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
        4.2 นักเรียนร้อยละ.. 70...ผ่านการประเมินสมรรถนะส้าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
ในระดับด ี
         4.3 นักเรียนร้อยละ.. 50... มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
            5.1.1 นักเรียนร้อยละ...45..  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไป 
            5.1.2 นักเรียนร้อยละ ..40... มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ 3 ขึน้ไป 
            5.1.3 นักเรียนร้อยละ ..40... มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป 
            5.1.4 นักเรียนร้อยละ ..60... มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ระดับ 3 ขึน้ไป 
            5.1.5 นักเรียนร้อยละ ...60.. มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 3 ขึ้นไป 
            5.1.6 นักเรียนร้อยละ ...80.. มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ระดบั 3 ขึ้นไป 
            5.1.7 นักเรียนร้อยละ... 60.. มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ 3 ขึ้น
ไป 
            5.1.8 นักเรียนร้อยละ..  40...มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับ 3 
ขึน้ไป             
6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
     6.1 นักเรียนร้อยละ .. 70...  มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดตี้องานอาชีพ 

6.2 นักเรียน ร้อยละ.50..มี ID Pan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
6.3 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ร้อยละ .. 70...  มีความพร้อมท่ีศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

     6.4 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ร้อยละ .. 30... มีความพร้อมในการท้างาน และประกอบอาชีพ 
 

 

1.2 ประเด็นการพิจารณาด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน จ้านวน 4 ประเด็นการพิจารณา 

 
 
 
 

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก้าหนด 
1.1 นักเรียนร้อยละ .. 70...  ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี 
1.2 นักเรียนร้อยละ .. 70...  มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้น้าและมีจิตอาสา 
1.3 นักเรียนร้อยละ .. 70...  มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี และเป็นแบบอย่างได ้

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
          2.1 นักเรียนร้อยละ .. 70...  ร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันส้าคัญ และท้องถิ่น 
          2.2 นักเรียนร้อยละ .. 70...  มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 
          2.3 นักเรียนร้อยละ ...70..  ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
          2.4 นักเรียนร้อยละ .. 70...  มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเป็นไทย  
          2.5 นักเรียนร้อยละ ...70..  มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักและภูมิใจประเพณีวัฒนธรรมและท้องถิ่น 
3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
     3.1 นักเรียนร้อยละ . 70.... อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม/ความคดิเห็นท่ีแตกต่าง 
     3.2 นักเรียนร้อยละ ..70...  มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ และเป็น
พลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม 
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 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
4.1 นักเรียนร้อยละ .. 70...มีน้้าหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
4.2 นักเรียนร้อยละ . 70....มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกลมพลศึกษา หรือส้านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ 
4.3 นักเรียน ร้อยละ . 70...มีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด และปฏิบัติตน
ตามสุขบัญญัติ 10 ประการ 
4.4 นักเรียน ร้อยละ . 70... หลีกเล่ียงจากส่ิงมอมเมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาท และอบายมุขทุกชนิด  
4.5 นักเรียน ร้อยละ ...70.. มีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
4.6 นักเรียน  ร้อยละ ...70.. มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการด้าเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และมีจิต
สาธารณะ 
4.7 นักเรียนร้อยละ .. 70...  ผ่านการประเมินสมรรถนะส้าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต ในระดับด ี

 

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  6 ประเด็นการพิจารณา   
 

2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก้าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถ
ปฏิบัติได้จริง 
      2.1.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษา ท่ีได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาและสามารถ
ตรวจสอบได้  
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของ
สถานศกึษาท่ีได้ก้าหนดค่าเป้าหมายความส้าเร็จไว้ 
     2.2.1 สถานศึกษามีและด้าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีความเหมาะสม คลอบ
คลุมงานวิชาการที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ พัฒนาครูบุคลากรของโรงเรียนและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
   2.2.2 สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา  
2.3  มีการด้าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
     2.3.1 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล และพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ
เป็นพลโลกปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
    2.3.2 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีได้รับความเห็นขอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและสามารถ
ตรวจสอบได้ 
    2.3.3 สถานศึกษามีหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 
2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
      2.4.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการพัฒนาตนเอง  
      2.4.2 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ผู้ประสานและครูในระดับช้ัน มีการประชุมเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และพัฒนาการท้างานร่วมกันอย่างน้อยปีการศึกษาละ 10 ครั้ง  
 
 



75 
 2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

      2.5.1 ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อส่ิงอ้านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 
      2.5.2 จ้านวนแหล่งเรียนรู้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ได้มาตรฐาน 
2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
      สถานศึกษามีระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู ้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  
 

มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 5 ประเด็นการพิจารณา   
 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
       ครูร้อยละ . 70...ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนา้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้ 
       ครูร้อยละ .. 70... นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู ้แบบ Active Learning 
       ครู ร้อยละ …70.. มีการเผยแพร่ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning 
3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
      ครูร้อยละ 70…… ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ส่ือการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
      ครูร้อยละ 70…. ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ มี application     
      ครูร้อยละ …70… ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
      ครูร้อยละ …70… มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน้าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
      ครูร้อยละ 70….. มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับ น้าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 
      ครูร้อยละ …70… มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้ 
3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
       ครู ร้อยละ . 70.... และ ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้ 
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ท่ี ศธ ๐๔๒๗๒.๐๒๙/ว๐๘๙              โรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร 
                อ. ชุมตาบง  จ. นครสวรรค ์
                ๖๐๑๕๐ 
 
      ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง    เรียนเชิญรํวมเป็นคณะกรรมการผ๎ูทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศกึษาของโรงเรียน
ห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร 

เรียน    นางสาวถาวร  ตั้งเอ่ียมสกุล  
                ด๎วยโรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคารเตรียมรับการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพ จาก
คณะกรรมการผ๎ูทรงคุณวุฒิในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4๒ โดยต๎องเตรียมหลักฐานเอกสาร รํองรอย
ตามประเด็นการตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๖ องค์ประกอบ  และประเมินคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓ มาตรฐาน นั้น 

ทางโรงเรียนจึงขอเรียนเชิญ นางสาวถาวร  ตัง้เอ่ียมสกุล รํวมเป็นคณะกรรมผ๎ูทรงคุณวุฒิการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ทางโรงเรียนหวัง
เป็นอยํางยิ่งวําคงจะไดร๎ับความอนุเคราะห์จากทํานด๎วยดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  
               จึงเรียนมาเพื่อทราบและด้าเนินการตํอไป 
 
         ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                
  (นายเฉลิมชัย    สํงศรี) 

     ผ๎ูอ้านวยการโรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร 
 
 
งานธุรการ  กลํุมบริหารทั่วไป 
โทรศัพท์  ๐ ๕๖๒๙ ๓๐๕๖   
โทรสาร   ๐ ๕๖๒๙  ๓๑๑๙ 
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ท่ี ศธ ๐๔๒๗๒.๐๒๙/ว๐๘๙              โรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร 
                อ. ชุมตาบง  จ. นครสวรรค ์
                ๖๐๑๕๐ 
 
 
      ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง    เรียนเชิญรํวมเป็นคณะกรรมผ๎ูทรงคุณวุฒิการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศกึษาของโรงเรียน
ห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร 

เรียน    ผ๎ูอ้านวยการโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธ์ิวิทยาคม  
                ด๎วยโรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคารเตรียมรับการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพ จาก
คณะกรรมการผ๎ูทรงคุณวุฒิในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ โดยต๎องเตรียมหลักฐานเอกสาร รํองรอย
ตามประเด็นการตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๖ องค์ประกอบและประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓ มาตรฐาน  นั้น 

ทางโรงเรียนจึงขอเรียนเชิญ นายนริศ  ธรรมปรัชญา รํวมเป็นคณะกรรมการผ๎ูทรงคุณวุฒิประเมิน
คุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ทางโรงเรียนหวัง
เป็นอยํางยิ่งวําคงจะไดร๎ับความอนุเคราะห์จากทํานด๎วยดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
               จึงเรียนมาเพื่อทราบและด้าเนินการตํอไป 
 
         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

                 (นายเฉลิมชัย    สํงศร)ี 
     ผ๎ูอ้านวยการโรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร 
 
 
 
งานธุรการ  กลํุมบริหารทั่วไป 
โทรศัพท์  ๐ ๕๖๒๙ ๓๐๕๖   
โทรสาร   ๐ ๕๖๒๙  ๓๑๑๙ 
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ท่ี ศธ ๐๔๒๗๒.๐๒๙/ว๐๘๙             โรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร 
                อ. ชุมตาบง  จ. นครสวรรค ์
                ๖๐๑๕๐ 
 
 
      ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง    เรียนเชิญรํวมเป็นคณะกรรมผ๎ูทรงคุณวุฒิการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศกึษาของโรงเรียน
ห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร 

เรียน    ผ๎ูอ้านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
                ด๎วยโรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคารเตรียมรับการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพ จาก
คณะกรรมการผ๎ูทรงคุณวุฒิในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ โดยต๎องเตรียมหลักฐานเอกสาร รํองรอย
ตามประเด็นการตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๖ องค์ประกอบและประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓ มาตรฐาน  นั้น 

ทางโรงเรียนจึงขอเรียนเชิญ นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ รํวมเป็นคณะกรรมการผ๎ูทรงคุณวุฒิประเมิน
คุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ทางโรงเรียนหวัง
เป็นอยํางยิ่งวําคงจะไดร๎ับความอนุเคราะห์จากทํานด๎วยดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  
               จึงเรียนมาเพื่อทราบและด้าเนินการตํอไป 
 
         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

                 (นายเฉลิมชัย    สํงศร)ี 
     ผ๎ูอ้านวยการโรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร 
 
 
 
งานธุรการ  กลํุมบริหารทั่วไป 
โทรศัพท์  ๐ ๕๖๒๙ ๓๐๕๖   
โทรสาร   ๐ ๕๖๒๙  ๓๑๑๙ 
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 ประกาศโรงเรียนห้วยน้ าหอมวิทยาคาร 
เร่ือง    แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิท าหน้าท่ีติดตามตรวจสอบประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา    ขั้นพื้นฐาน  

การจัดการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มาตรา ๙(๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ ท่ีก้าหนดให๎หนํวยงานต๎นสังกัดจัดให๎มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา  ให๎มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   ท่ีประกอบด๎วยคุณวุฒิท่ี
หนํวยงานต๎นสังกัดขึ้นทะเบียนไว๎ 

ดังนั้น  โรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร  จึงประกาศรายช่ือผ๎ูทรงคุณวุฒิ  เพื่อท้าหน๎าท่ีติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร  สังกัดส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒  ดงัรายนามตํอไปนี ้

๑. นายเฉลิมชัย   สํงศร ี  ผ๎ูอ้านวยการโรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร         ประธานกรรมการ 
๒. นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ ผ๎ูอ้านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม         รองประธานกรรมการ 
๓. นายนริศ ธรรมปรัชญา ผ๎ูอ้านวยการโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธ์ิวิทยาคม กรรมการ 
๔. นางสาวถาวร ตั้งเอ่ียมสกุล อดีตรองผ๎ูอ้านวยการโรงเรียนพระบางวิทยา   กรรมการ 
๕. นายสานิตย ์    พดุทอง    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กรรมการ 
๖. นางสาวนิรมล   รอดไพ    ครูโรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร           กรรมการและเลขานุการ 
  

  ประกาศ  ณ  วันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  เป็นต๎นไป 
    
 
 
       ลงช่ือ 
        (นายเฉลิมชัย   สํงศร)ี 
                ผ๎ูอ้านวยการโรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร 
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มัธยมศึกษาปี
ที่ 1 

มัธยมศึกษาปี
ที่ 2 

มัธยมศึกษาปี
ที่ 3 

มัธยมศึกษาปี
ที่ 4 

มัธยมศึกษาปี
ที่ 5 

มัธยมศึกษาปี
ที่ 6 

ดีเยี่ยม 80.38 73.81 72.82 68.16 72.43 96.93

ดี 7.66 12.50 12.82 17.04 18.92 1.23

ผําน 11.48 13.10 14.36 14.35 8.11 1.84

ไมํผําน 0.48 0.60 0.00 0.45 0.54 0.00

0.00
20.00
40.00
60.00
80.00

100.00

กราฟแสดงผลร๎อยละการประเมินคุณลักษณะอังพึงประสงค์ 
ระดับชั้นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกา 2562 

ดีเย่ียม ดี ผําน ไมํผําน 

มัธยมศึกษา
ปีที่ 1 

มัธยมศึกษา
ปีที่ 2 

มัธยมศึกษา
ปีที่ 3 

มัธยมศึกษา
ปีที่ 4 

มัธยมศึกษา
ปีที่ 5 

มัธยมศึกษา
ปีที่ 6 

ไมํผําน 0.96 0.60 0.00 0.90 1.08 0.00

ผําน 99.04 99.40 100.00 99.10 98.92 100.00

0.00
20.00
40.00
60.00
80.00

100.00

กราฟแสดงผลร๎อยละกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
ระดับชั้นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกา 2562 

ไมํผําน ผําน 

 
 
 
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง 

อาคารเรียน 108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ช่ืออื่นๆ ปีที่สร๎าง2531 
อาคารเรียน 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216 ปีที่สร๎าง 2536 
อาคารเรียน 218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ช่ืออื่นๆ ปีที่สร๎าง 2539 
อาคารเรียน อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308 ปีที่สร๎าง 2536 
อาคารเรียนอื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308 ปีที่สร๎าง 2539 
อาคารเรียน 108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ช่ืออื่นๆ ปีที่สร๎าง 2559 
อาคารอเนกประสงค์ อาคารหอประชุม 100/27 ปีที่สร๎าง 2536 
บ๎านพักครู 206 ปีที่สร๎าง 2532    บ๎านพักครู 205/26 (5 ห๎องนอน) ปีที่สร๎าง 2531 
บ๎านพักครู 203/27 ปีที่สร๎าง 2531    บ๎านพักครู 203/27 ปีที่สร๎าง 2532 
บ๎านพักครู 203/27 ปีที่สร๎าง 2534    บ๎านพักครู 203/27 ปีที่สร๎าง 2535 
บ๎านพักครู 203/27 ปีที่สร๎าง 2536    บ๎านพักครูแบบแฟลต 8/12 หนํวย ปีที่สร๎าง 2560 
บ๎านพักภารโรง /32 ปีที่สร๎าง 2532    บ๎านพักภารโรง /32 ปีที่สร๎าง 2537 
ส๎วม ส๎วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 ปีที่สร๎าง 2532   ส๎วม ส๎วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 ปีที่สร๎าง 2533 
ส๎วม ส๎วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 ปีที่สร๎าง 2538   ส๎วม ส๎วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 ปีที่สร๎าง 2545 
ส๎วม สปช. 605/45 ปีที่สร๎าง 2550    หอสมุด ปีที่สร๎าง 2539 
บํอเล้ียงปลา ปีที่สร๎าง 2536 จ้านวน 2 บํอ   สนามกีฬา สนามบาสเก็ตบอล ปีที่สร๎าง 2535 
ถังเก็บน้้า ฝ.33 ปีที่สร๎าง 2531    ถังเก็บน้้า ฝ.33 ปีที่สร๎าง 2536 
ถังเก็บน้้า ฝ.33 ปีที่สร๎าง 2537    ถังเก็บน้้า หอสํงน้้า(ประปา ร.ร.) ปีที่สร๎าง 2536 
บ๎านพักนักเรียน 8 คน ปีที่สร๎าง 2534 จ้านวน 2 หลัง  บ๎านพักนักเรียน 8 คน ปีที่สร๎าง 2538 จ้านวน 4 หลัง 
 

                       ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558-2562                                         ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558-2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปกศ. ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 

2558 39.73 25.4 28.24 33.27 41.39 
2559 41.64 26.89 24.57 30.87 42.74 
2560 41.22 26.59 20.11 30.36 ไมํมีการสอบ 

2561 47.89 26 25.82 33.16 ไมํมีการสอบ 

2562 51.89 28.42 22.27 29.76 ไมํมีการสอบ 

ปกศ. ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 

2558 43.04 20.44 21.45 30.89 37.12 
2559 43.96 21.7 19.5 27.83 31.03 
2560 38.72 21.15 16.11 24.05 29.45 
2561 36.88 22.22 22.45 26.52 30.64 
2562 33.15 21.66 16.98 25.53 30.79 
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จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 212 52 24.53 171 80.66 107 50.47 99 46.70 88 41.51 196 92.45 184 86.79 210 99.06

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 169 106 62.72 126 74.56 72 42.60 22 13.02 44 26.04 158 93.49 117 69.23 0.00

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 203 150 73.89 153 75.37 96 47.29 100 49.26 109 53.69 183 90.15 172 84.73 165 81.28

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 215 73 33.95 120 55.81 88 40.93 91 42.33 37 17.21 198 92.09 86 40.00 138 64.19

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 194 90 46.39 78 40.21 85 43.81 72 37.11 93 47.94 168 86.60 96 49.48 111 57.22

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 166 117 70.48 129 77.71 76 45.78 87 52.41 0.00 162 97.59 146 87.95 86 51.81

รวม 1159 430 651 452 449 327 907 684 710

เฉล่ียรอ้ยละ 100

จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 209 78 37.32 148 70.81 84 40.19 95 45.45 120 57.42 206 98.56 191 91.39 143 68.42
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 168 103 61.31 104 61.90 65 38.69 37 22.02 74 44.05 154 91.67 102 60.71 67 39.88
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 195 159 81.54 143 73.33 118 60.51 86 44.10 112 57.44 188 96.41 184 94.36 191 97.95
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 223 96 43.05 156 69.96 64 28.70 101 45.29 170 76.23 196 87.89 141 63.23 0.00
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 185 50 27.03 89 48.11 84 45.41 67 36.22 127 68.65 131 70.81 117 63.24 0.00
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 163 117 71.78 137 84.05 39 23.93 90 55.21 0.00 161 98.77 92 56.44 150 92.02

รวม 1143 603 777 454 476 603 1036 827 551

เฉล่ียรอ้ยละ 100 74.97

สขุศึกษาและพลศึกษา ศลิปะ การงานอาชพี

52.76 67.98 39.72 41.64 60.30 90.64

ระดบัชัน้

จ านวน

นักเรียน

ท้ังหมด

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน 3 ขึ้นไป รายวิชาพ้ืนฐาน ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562

ภาษาไทย สงัคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์

37.10 56.17 39.00 38.74 35.05

72.35

59.02

วิทยาศาสตร์

วิทยาศสตร์ สขุศึกษาและพลศึกษา ศลิปะ การงานอาชพี

71.7278.26

โรงเรียน ห้วยน้ าหอมวิทยาคาร อ าเภอ ชุมตาบง จังหวัด นครสวรรค ์  ปกีารศกึษา 2562เติมคา่ในช่องสเีหลอืงเท่านั้น โปรแกรมจะจัดการคา่อ่ืน ๆ  ให้หมด

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรยีน 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผู้เรยีน

ระดบัชัน้

จ านวน

นักเรียน

ท้ังหมด

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน 3 ขึ้นไป รายวิชาพ้ืนฐาน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562

ภาษาไทย สงัคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์

มัธยมศึก
ษาปีที่ 1 

มัธยมศึก
ษาปีที่ 2 

มัธยมศึก
ษาปีที่ 3 

มัธยมศึก
ษาปีที่ 4 

มัธยมศึก
ษาปีที่ 5 

มัธยมศึก
ษาปีที่ 6 

ดีเยี่ยม 48.33 58.93 42.05 86.10 72.43 96.93

ดี 26.32 32.14 41.03 8.97 11.89 1.23

ผําน 24.88 8.93 16.92 4.48 15.68 1.84

ไมํผําน 0.48 0.00 0.00 0.45 0.00 0.00

0.00
20.00
40.00
60.00
80.00

100.00

กราฟแสดงผลร๎อยละการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกา 2562 

ดีเยี่ยม ด ี ผําน ไมํผําน 

มัธยมศึกษ
าปีที่ 1 

มัธยมศึกษ
าปีที่ 2 

มัธยมศึกษ
าปีที่ 3 

มัธยมศึกษ
าปีที่ 4 

มัธยมศึกษ
าปีที่ 5 

มัธยมศึกษ
าปีที่ 6 

ดีเยี่ยม 38.28 38.69 51.79 28.70 45.41 46.01

ด ี 20.57 15.48 7.18 13.45 13.51 10.43

ผําน 40.19 61.31 41.03 57.40 41.08 43.56

ไมํผําน 0.96 0.60 0.00 0.45 0.00 0.00

0.00
20.00
40.00
60.00
80.00

100.00
กราฟแสดงผลร๎อยละการประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษตามระดับชั้น 

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกา 2562 

ดีเยี่ยม ดี ผําน ไมํผําน 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีผา่นมา 
      โรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร  ได๎รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสาม เมื่อวันที ่4-6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556  
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาโดยภาพรวมสรุปตามตัวบํงช้ีได๎ดังตํอไปนี ้    
  ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ระดับการศกึษา ขั้นพื้นฐาน: มธัยมศึกษา 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน
ท่ีได้ 

ระดับ
คุณ 
ภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบํงช้ีที่ 1 ผ๎ูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.67 ดีมาก 
ตัวบํงช้ีที่ 2 ผ๎ูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.78 ดีมาก 
ตัวบํงช้ีที่ 3 ผ๎ูเรียนมีความใฝุร๎ู และเรียนร๎ูอยํางตํอเนื่อง 10.00 8.99 ดี 
ตัวบํงช้ีที่ 4 ผ๎ูเรียนคิดเป็น ท้าเป็น 10.00 9.04 ดีมาก 
ตัวบํงช้ีที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผ๎ูเรียน 20.00 9.67 พอใช๎ 
ตัวบํงช้ีที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผ๎ูเรียนเป็นส้าคัญ 10.00 8.00 ดี 
ตัวบํงช้ีที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบํงช้ีที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต๎นสังกัด 5.00 4.98 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบํงช้ีที่ 9 ผลการพัฒนาให๎บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ วัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบํงช้ีที่ 10 ผลการพัฒนาตามจดุเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

5.00 5.00  ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสรมิ    
ตัวบํงช้ีที่ 11 ผลการด้าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสํงเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบํงช้ีที่ 12 ผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และ
พัฒนาสํูความเป็นเลิศ ที่สอดคล๎องกับแนวทาง การปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 85.13 ดี 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับคุณภาพ …ดี…  โดยมีคําเฉล่ีย…85.13... 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไมํรับรอง 
กรณีที่ไมํได๎รับการรับรอง  เนื่องจาก ....................................................................... 
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ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยสถานศึกษา หรือ
หน่วยงานต้นสังกัด 
 1. จุดเด่น 

1) ด๎านผลการจัดการศึกษา 
นักเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตร ตามเปูาหมายของโรงเรียน สามารถสอบเข๎าเรียนในระดับที่สูงข้ึน มี 

บุคลิกความเป็นผ๎ูน้า กล๎าแสดงออก มีความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต ปรับตัวให๎ทันตํอการเปล่ียนแปลงของสังคม 
2) ด๎านการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 ผ๎ูบริหารมีความร๎ู ความสามารถ สํงเสริมพัฒนางานให๎เป็นไปตามกลยุทธ์การบริการของโรงเรียน มีความมุํงมั่น 

ตั้งใจนการบริหารจัดการศึกษา จัดบรรยากาศและ สภาพแวดล๎อมภายในสถานศึกษาได๎อยํางเหมาะสม มีความเป็นระเบียบ สะอาด รํม
ร่ืน และสวยงาม เอื้อตํอการเรียนร๎ู  

3) ด๎านการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผ๎ูเรียนเป็นส้าคัญ  
 ครูมีความร๎ู ความสามารถ และความรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน  มีการพัฒนาแผนการ 

จัดการเรียนร๎ูอยํูเสมอ โดยมีการน้าส่ือเทคโนโลยีมาใช๎ในกระบวนการเรียนการ สอน มีการอบรมพัฒนาตนเองอยํูตลอดเวลา 
4) ด๎านการประกันคุณภาพภายใน  
การประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา และต๎นสังกัดมีการพัฒนาสถานศึกษามีการน้าผลการ 

ประเมินคุณภาพในปีที่ผํานมา เป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอยํางตํอเนื่อง 
 2. จุดท่ีควรพัฒนา 
  1) ด๎านผลการจัดการศึกษา 
  ผ๎ูเรียนควรได๎รับการพัฒนาผลการทดสอบระดับระดับชาติให๎ผํานเกณฑ์มาตรฐานในทุกรายวิชา และควรสํงเสริม
ผ๎ูเรียนที่มีความสามารถที่โดดเดํนในแตํละด๎าน  
  2) ด๎านการบริหารจัดการสถานศึกษา   - ไมํมี 
  3) ด๎านการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผ๎ูเรียนเป็นส้าคัญ  - ไมํมี 
  4) ด๎านการประกันคุณภาพภายใน - ไมํมี 
 จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 1. จุดเด่น 

   1) ด๎านผลการจัดการศึกษา 
    1. ผ๎ูเรียนมีความสามารถด๎านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ และคิดเป็นระบบที่น้าไปสํูการ
สร๎างองค์ความร๎ู มีความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิตในการแก๎ปัญหา สามารถปรับตัวในการเสริมสร๎างความสัมพันธ์อันดีระหวํางบุคคล 
ปรับตัวให๎ทันตํอการเปล่ียนแปลงของสังคม  

2. ผลการด้าเนินการโครงการพิเศษ ได๎แกํ โครงการเสริมสร๎างแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ 
แก๎ปัญหารายจํายของผ๎ูเรียน และครอบครัวสูง แตํรายได๎น๎อย และขาดศูนย์การเรียนร๎ูตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็น
แบบอยํางที่ดี สามารถแก๎ปัญหาได๎บรรลุเปูาหมาย และได๎รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาแบบอยํางการจัดการเรียนร๎ู และการบริหารตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจ้าปี 2554 
   2)  ด๎านการบริหารจัดการศึกษา                                                       
       ผ๎ูบริหารมีความร๎ู ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีความคิดริเร่ิมสร๎างสรรค์ และวิสัยทัศน์ 
มีความมุํงมั่นตั้งใจในการบริหารจัดการศึกษา เพื่อประโยชน์ของผ๎ูเรียนเป็นส้าคัญ มีคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเข๎มแข็ง ให๎ความ 
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ชํวยเหลือสํงเสริมพัฒนา  ให๎ค้าปรึกษาช้ีแนะแนวทาง และมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นอยํางดี จัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล๎อมภายในสถานศึกษาได๎อยํางเหมาะสม มีความเป็นระเบียบ สะอาด รํมร่ืน และสวยงาม เอื้อตํอการเรียนร๎ู 
   3) ด๎านการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผ๎ูเรียนเป็นส้าคัญ - ไมํมี 
   4)  ด๎านการประกันคุณภาพภายใน การประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา และต๎นสังกัดมีการพฒันา สถานศึกษามี
การน้าผลการประเมินคุณภาพในปีที่ผํานมา และของหนํวยงานสังกัดมาเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาอยํางตํอเนื่อง 
 2.  จุดท่ีควรพัฒนา 
 1) ด๎านผลการจัดการศึกษา                                                  
   ผ๎ูเรียนควรได๎รับการพัฒนาการค๎นคว๎าหาความร๎ูจากการอําน และใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ และผ๎ูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลํุมสาระการเรียนร๎ูภาษาตํางประเทศอยํูในระดับคุณภาพต๎องปรับปรุง กลํุมสาระการเรียนร๎ูที่อยํูในระดับคุณภาพพอใช๎ 
เรียงล้าดับจากน๎อยไปหามาก ได๎แกํ กลํุมสาระการเรียนร๎ูคณิตศาสตร์, ภาษาไทย, สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์ การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ และสุขศึกษาพลศึกษา 
 2) ด๎านการบริหารจัดการศึกษา      - ไมํมี 
 3) ด๎านการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผ๎ูเรียนเป็นส้าคัญ สถานศกึษามีการน้าผลประเมินทั้ง 4 ด๎าน ไปพัฒนาครูแตลํะคน 
แตํการด้าเนินงานยังไมํเป็นระบบ และครูบางสํวนไมํมีการเตรียม และใช๎ส่ือให๎เหมาะสมกับกิจกรรม รวมทั้งการออกแบบการเรียนร๎ู 
และการจัดการเรียนร๎ูที่ตอบสนองความแตกตํางระหวํางบุคคล และการศึกษาค๎นคว๎าวิจัย เพื่อพฒันาส่ือ และกระบวนการจัดการเรียนร๎ู 
และการจัดการเรียนร๎ูที่ตอบสนองความแตกตํางระหวํางบุคคล และการศึกษาค๎นคว๎าวิจัยเพือ่พัฒนาส่ือ และกระบวนการจัดการเรียนร๎ู
ที่เน๎นผ๎ูเรียนเป็นส้าคัญ 
 4)  ด๎านการประกันคุณภาพ  - ไมํมี 
สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 1)  ด้านผู้เรียน 
 สภาพปัญหา  

- นักเรียนอยํูบ๎านไกล การเดินทางของนักเรียนสํวนใหญํมารถรับจ๎างเหมาประจ้า หรือ 
รถจักรยานยนต์ ไมํมีรถประจ้าทาง และใช๎ระยะเวลาพอสมควร การจัดกิจกรรมเสริมให๎กับนักเรียนชํวงหลังเลิกเรียนหรือวันหยุด ไมํได๎
รับการตอบรับจากนักเรียนและผ๎ูปกครองเทําท่ีควร 
 จุดเดํน  
 -  ผ๎ูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์ มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพและ
ลักษณะนิสัยด๎านศิลปะ ดนตรี กีฬา  โดยเน๎นให๎ผ๎ูเรียนมีคุณธรรมตํอตนเองมีความอํอนน๎อมถํอมตนร๎ูจักย้ิม ไหว๎ ทักทายกัน  และมี
สุขภาพดี แข็งแรง รักในกีฬา ท้าให๎โรงเรียนมีช่ือเสียงและเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 -  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผ๎ูเรียนในทุก ๆ กลํุมสาระการเรียนร๎ูให๎สูงข้ึน เนื่องจากคะแนน O-NET ต่้ากวํา
ระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ โรงเรียนจึงควรมีการด้าเนินการโครงการและกิจกรรมตําง ๆ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให๎ สูง
ย่ิงข้ึนตํอไป 
    -  ควรสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ  ความคิดสร๎างสรรค์ คิดไตรํตรอง
และมีวิสัยทัศน์ มีทักษะในการแสวงหาความร๎ูด๎วยตนเอง รักการเรียนร๎ู และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง 

   - ข๎อจ้ากัดจากบริบทของโรงเรียนที่ไมํสามารถจัดให๎มีการสอบคัดเลือกนักเรียนได๎และการให๎โอกาสทางการศึกษาอยําง
เสมอภาค ท้าให๎นักเรียนมีความแตกตํางทั้งด๎านสติปัญญาและความสามารถในการเรียนร๎ู 
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  - การสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนมีสํวนรํวมในการวางแผนและจัดกิจกรรมตําง ๆ เพื่อฝึกความเป็นผ๎ูน้าและเน๎นกระบวนการท้างาน
เป็นทีม 
 2)  ด้านบุคลากรและครู 
     สภาพปัญหา 

- เนื่องจากโรงเรียนอยํูไกลจากจังหวัด บุคลากรและครูที่มาปฏิบัติหน๎าท่ีสํวนใหญํเมื่อครบก้าหนดการปฏิบัติหน๎าท่ี จึงเขียน
ค้าร๎องขอย๎ายไปปฏิบัติหน๎าท่ีที่ภูมิล้าเนาเดิม สํงผลให๎ได๎รับบุคลากรและครูที่มาบรรจุใหมํขาดการตํอเนื่องในการ
ปฏิบัติหน๎าท่ี และประสบการณ์ในการสอนยังน๎อย  

   จุดเดํน 
             -  ครูมีคุณวุฒ ิ/ ความร๎ู ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ 
          - ครูมีความมุํงมั่น มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาการจัดกิจกรรม    การเรียนร๎ูโดยเน๎นผ๎ูเรียนเป็น
ส้าคัญและให๎สอดคล๎องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ประเมินผลผ๎ูเรียนตามสภาพจริง และน้าผลการประเมินมาปรับปรุงการสอนอยํูเสมอ 

   - ผ๎ูบริหารมีภาวะผ๎ูน้าสูง เป็นผ๎ูที่มีความคิดริเร่ิมสร๎างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ มีความมุํงมั่นใน 
การท้างาน และสามารถเป็นแบบอยํางที่ดี เป็นที่ยอมรับทั้งในและนอกโรงเรียน 

   - ผ๎ูบริหารมีการจัดองค์กร โครงสร๎างการบริหารและระบบการบริหารที่มีความคลํองตัวปรับเปล่ียนได๎ตามความเหมาะสม มี
การกระจายอ้านาจการบริหารงานอยํางครอบคลุม ท้าให๎เกิดการบริหารองค์กรอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สํง เสริม
ความสัมพันธ์และความรํวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาอยํางตํอเนื่อง 

    - ผ๎ูบริหารสํงเสริม สนับสนุนให๎โรงเรียนได๎มีโครงสร๎างหลักสูตรแกนกลาง เพื่อจัดท้าหลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะห์ตัวช้ีวัด 
จัดท้าหนํวยการเรียนร๎ูรายวิชา จัดท้า ค้าอธิบายรายวิชา จัดท้าเผยแพรํการจัดการเรียนร๎ูรายวิชา เปิดโอกาสให๎ครูและชุมชนได๎มีสํวน
รํวมในการพัฒนาโรงเรียน 
   จุดที่ควรพัฒนา 

   - ควรสํงเสริมให๎ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยํางหลายหลาย  เชํน  แบบโครงงาน  แบบบูรณาการ เพื่อให๎นักเรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และมีพัฒนาการตลอดจนได๎รับการประเมินตามสภาพจริง   5STEPs STEM ศึกษา 

   - ครูควรท้าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพฒันาส่ือและแก๎ปัญหาการเรียนร๎ูของผ๎ูเรียนอยํางตํอเนื่อง 
  3) ด้านผูป้กครองและชุมชน 
  สภาพปัญหา 
              - การคมนาคมสะดวกท้าให๎นักเรียนบางสํวนไปศึกษาตอํที่อื่น มีผลท้าให๎นักเรียนลดน๎อยลง 

         - ผ๎ูปกครองสํวนใหญํมีอาชีพเกษตรกรรมและรับจ๎างมีผลให๎ไมํมีเวลาติดตํอกับผ๎ูเรียน 
              - นักเรียนสํวนใหญํอาศัยอยํูกับปูุยําตายาย เกดิชํองวํางระหวํางวัยของนักเรียนกับผ๎ูปกครอง ท้าให๎ขาดการก้ากับดูแลและให๎
ค้าปรึกษานักเรียนที่อยํูในชํวงวัยรํุน ท้าให๎เกิดปัญหาด๎านพฤตกิรรมและการเรียนของนักเรียน  
 - ประชากรในชุมชนมีอัตราการร๎ูหนังสือในระดับประถมศึกษาเป็นอุปสรรคในการพัฒนาการศกึษาของโรงเรียน    
จุดเดํน 
               - สนับสนุนและใช๎แหลํงเรียนร๎ูและภูมิปัญญาในท๎องถ่ิน มีการรํวมมือกันระหวํางบ๎าน วัด สถาบันทางวชิาการ องค์กร
ภาครัฐและเอกชน เพื่อพฒันาวิถีการเรียนร๎ูในชุมชนให๎ยั่งยืนสืบไป 
              จุดที่ควรพัฒนา  

    - ควรสํงเสริมให๎ชุมชน ผ๎ูปกครองเครือขําย และคณะกรรมการสถานศึกษามีสํวนรํวมในการพัฒนาการศึกษาอยํางตํอเนื่อง 
โดยเฉพาะอยํางย่ิงด๎านวิชาชีพที่ผ๎ูปกครอง และชุนชน สามารถที่จะให๎ความชํวยเหลือ เป็นวิทยากรให๎ความร๎ูในโรงเรียน 
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