
 

 

 

รายงานผลการประเมินตนเอง 

( Self Assessment Report : SAR ) 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 

 

 

งานแผนงานและประกันคุณภาพ 

โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



ค าน า 

  การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ได้ให้ความส าคัญการน าผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ตาม

เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และตาม

กฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ข้อ ๓ ให้สถานศึกษา  แต่ละแห่งจัดให้มีระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

การศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนดฯ ตลอดทั้งเพ่ือ

รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

  ดังนั้น  โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ได้ด าเนินการตามหลักการของกฎหมายที่เก่ียวข้องทุกปีการศึกษาและ

ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเอง  ตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  ในปีการศึกษา ๒๕๖๒  เสนอต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา  และผู้ที่เกี่ยวข้อง  วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็น

ฐานข้อมูล   ส าหรับสถานศึกษาน าไปจัดท าแผนปฏิบัติการในปีต่อไป และเป็นฐานข้อมูลส าหรับเขตพ้ืนที่น าไปใช้

ประโยชน์  รายงานหน่วยงานต้นสังกัดและติดตาม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน  โดยเขตพ้ืนที่การศึกษา  

และเป็นฐานข้อมูลส าหรับใช้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา(องค์การมหาชน) ตามล าดับต่อไป 

  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูทุกท่านไว้  ณ   โอกาสนี้ที่ให้ความร่วมมือในการ

จัดท ารายงานการประเมินตนเองครัง้นี้  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี 

 

                                        

                       (นายพรศักดิ์  อุ่นใจ) 

                                                                    ผูอ้ านวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 

 

 

 



ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้องด าเนินการตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ที่ก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา  ๔๘  ให้สถานศึกษามีการจัดท า

รายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี   

 ดังนั้นโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม จึงได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู  ตลอด
ได้แนวปฏิบัติพร้อมทั้งได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล  ผลงาน  ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรม ตามสาระการเรียนรู้ 
ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษา การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒  คณะกรรมการสถานศึกษา   ได้ให้ความเห็นชอบและผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

                                                                                               

                                (นายชาติชาย  เลขาตระกูล) 

              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                                               โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 

                                                                                    วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

       

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

ส่วนที่             หน้า 

 ค าน า           

 ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 สารบัญ 

๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา        ๑ 

 ข้อมูลทั่วไป          ๑ 

ข้อมูลครูและบุคลากร        ๒ 

ข้อมูลนักเรียน         ๒ 

 สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา     ๔ 

 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน       ๔ 

 สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา    ๘ 

 ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา       ๑๐ 

   มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน       ๑๐ 

   มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ                           ๑๗ 

   มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ๑๙ 

   ผลการประเมินภาพรวม        ๒๕ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ ๒๖ 

๓  สรุปผล  แนวทางการพัฒนา  และความต้องการการช่วยเหลือ     ๒๗ 

   จุดเด่น          ๒๗ 

   จุดที่ควรพัฒนา         ๒๗ 

   แนวทางการพัฒนาในอนาคต       ๒๙ 

   ความต้องการการช่วยเหลือ        ๒๙ 

  ๔  ภาคผนวก           ๓๐ 

 ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/ก าหนดค่าเป้าหมาย/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 



บทสรุปผู้บริหาร 

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 

 ชื่อโรงเรียน โนนค้อวิทยาคม ที่อยู่ ๒๓๖ หมู่ที่ ๒ ต าบล โนนค้อ   อ าเภอ โนนคูณ   จังหวัด ศรีสะเกษ 

 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ โทรศัพท์ ๐๔๕ – ๖๕๙๐๕๑  

 โทรสาร ๐๔๕ – ๖๕๙๐๕๑  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

 จ านวนนักเรียนทั้งหมด  ๕๔๖ คน จ าแนกเป็น  

- ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน ๒๘๐ คน 

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน ๒๖๖ คน 
 

๑.  มาตรฐานการศึกษา : ระดับคุณภาพการศึกษา ระดับ ดีเลิศ 

๒. หลักฐานสนับสนุน 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน  : ดี 

 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 -  ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับดีขึ้นไปชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖    

จ าแนกตามระดับคุณภาพ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ดีเลิศ (๖๕.๐๓) 

 

 

 

๖๖.๓๙ 

๔๓.๐๕ 

๕๘.๘๘ 

๗๓.๑๐ 

๗๔.๘๗ 

๗๒.๐๐ 

๗๗.๗๑ 

๕๔.๒๑ 

๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

สุขศึกษา 

ศิลปะ 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 



- ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

- ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O – NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

๐ 
๑๐ 
๒๐ 
๓๐ 
๔๐ 
๕๐ 
๖๐ 
๗๐ 
๘๐ 
๙๐ 

๑๐๐ 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒   
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ย  สังกัดสพฐ.ท้ังหมด คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 

๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศา… 

สังคมฯ 

ภาษาอังกฤษ 
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คะแนนเฉล่ีย 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๖ 

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ย  สังกัดสพฐ.ทั้ งหมด 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 



 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ : ยอดเยี่ยม 

โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลาย

วิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่มเพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ

ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ

การประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป

การศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การ

ด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือ

ใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ : ยอดเยี่ยม 
 

โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการด าเนินงาน/

กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนา

สู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน โดย ทุกระดับชั้นจัดท าหน่วย

บูรณาการอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียงปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 

สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วยก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้

ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย
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ตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่

ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อ

การเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของ

สื่อการสอนที่ใช้ ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง และได้รับการตรวจให้ค าแนะน า

โดยคณะกรรมการวิจัยของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

๓. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสูงข้ึนโดยใช้กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 

๓.๑ กลยุทธ์ ที่ ๑  การพัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (English for Asean 

Community) 

- กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 

- กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 

- กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 

- โครงการพัฒนาส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านทัศนศิลป์ – ดนตรี – นาฏศิลป์ 

- กิจกรรมเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิต 

- กิจกรรมวันสุนทรภู่ 

- กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 

- โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

- กิจกรรมธนาคารโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 

๓.๒ กลยุทธ์ ที่ ๒  การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน   

ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนา เต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 

- โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

- โครงการพัฒนางานแนะแนว 

- โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 

- โครงการเตรียมต้นกล้าพัฒนาผู้เรียน 

- โครงการวันเด็ก – วันปีใหม่ 

- โครงการพัฒนาระบบช่วยเหลือนักเรียน 



๓.๓ กลยุทธ์ ที่ ๓  การพัฒนาคุณภาพครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

- โครงการพัฒนางานการเงิน 

- โครงการพัฒนางานพัสดุและสินทรัพย์ 

- โครงการพัฒนาแผนงานและประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

- โครงการพัฒนาบุคลากร 

- โครงการสดุดีคุณครูด้วยดวงใจ 

- โครงการส่งเสริมผู้เรียนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

- โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารและการเรียนรู้ 

๓.๔ กลยุทธ์ ที่ ๔  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

- โครงการพัฒนางานการเงิน 

- โครงการพัฒนางานพัสดุและสินทรัพย์ 

- โครงการพัฒนาแผนงานและประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

- โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

- โครงการส่งเสริมงานวัดผลการเรียนรู้ 

- โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนและวัดผล 

- โครงการพัฒนางานแนะแนว 

- โครงการพัฒนาระบบช่วยเหลือนักเรียน 

- โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

- โครงการพัฒนาฝ่ายกิจการนักเรียน 

- โครงการส่งเสริมสุขภาพ 

- โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมห้องสมุด 

- โครงการพัฒนาระบบสืบค้นเพ่ือการเรียนรู้ 

- โครงการปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบการห้องปฏิบัติการ 

- โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณโรงเรียน 

- โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ 

- โครงการงานโสตทัศนศึกษา 



- โครงการป้ายนิเทศเพ่ือการเรียนรู้ในโรงเรียน 

- โครงการพัฒนาส านักงานฝ่ายบริหารทั่วไป 

- โครงการพัฒนาภาคีเครือข่าย 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้องด าเนินการตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา ๔๘ ให้สถานศึกษามีการจัดท ารายงาน

พัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี 

 ดังนั้น โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม จึงได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู ตลอด

ได้แนวปฏิบัติ พร้อมทั้งได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล ผลงาน ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรม ตามสาระการเรียนรู้ 

ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษา การจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้ความเห็นชอบและผ่านความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

                                                                                                           
        ( นายชาติชาย  เลขาตระกูล ) 

       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

           โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 

              วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าน า 

 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ได้ให้ความส าคัญการน าผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ตาม

เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และ

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยก าหนดให้

สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  ให้ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่ รั ฐมนตรีว่ าการ

กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนดฯ  ตลอดทั้งเพ่ีอรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

  ดังนั้น   โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ได้ด าเนินการตามหลักการของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกปีการศึกษา

และได้จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเอง  ตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา  ในปีการศึกษา ๒๕๖๒  เสนอต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา  และผู้ที่เกี่ยวข้อง  วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นฐานข้อมูล   ส าหรับสถานศึกษาน าไปจัดท าแผนปฏิบัติการในปีต่อไป และเป็นฐานข้อมูลส าหรับเขตพ้ืนที่

น าไปใช้ประโยชน์  รายงานหน่วยงานต้นสังกัด และประเมินผล และตรวจสอบ คุณภาพภายในสถานศึกษา และเป็น

ฐานข้อมูลส าหรับใช้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องค์การมหาชน) ตามล าดับต่อไป 

  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูทุกท่านไว้  ณ   โอกาสนี้ที่ให้ความร่วมมือในการ

จัดท ารายงานครั้งนี้  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี 

                            

                                       

        (นายพรศักดิ์  อุ่นใจ) 

                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
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ส่วนที่  ๑  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

๑.๑  ข้อมูลทั่วไป 

 ชื่อโรงเรียน  โนนค้อวิทยาคม  

 ที่อยู่   ๒๓๖ หมู่ที่ ๒ ต าบล โนนค้อ   อ าเภอ โนนคูณ   จังหวัด ศรีสะเกษ 

 สังกัด   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ โทรศัพท์ ๐๔๕ – ๖๕๙๐๕๑  

 โทรสาร   ๐๔๕ – ๖๕๙๐๕๑  

 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

 ชื่อ – สกุลผู้บริหารโรงเรียน 

   ๑) นายนริศ  อัมภรัตน์   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียน 

   ๒) นางพรทิพย์ เกียรติวีระวัฒนา  ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

   ๓) นางสาวดาวเรือง  ศรีระษา  ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 

   ๔) นางกาญจนา  ยอดมาลี  ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 

   ๕) นายวิทยา  นิยมพันธ์   ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 

   ๖) นายอภิชาติ ประสิทธิชัย  ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

๑.๒  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

  ๑)  จ านวนบุคลากร(ข้อมูล  ณ  วันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๓) 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อื่นๆ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๑ ๓๔ ๑ ๑ ๕ 

๑.๓  ข้อมูลนักเรียน 

 จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖๒  รวม ๕๔๖ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) 

ระดับชั้นเรียน  ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวมทั้งสิ้น 
จ านวนห้อง  ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๘ 

เพศ ชาย ๔๖ ๕๐ ๓๙ ๒๙ ๓๓ ๒๘ ๒๒๕ 

หญิง ๖๖ ๕๖ ๔๕ ๕๗ ๖๙ ๕๐ ๓๒๑ 

รวม  ๙๐ ๑๐๖ ๘๔ ๘๖ ๑๐๒ ๗๘ ๕๔๖ 

เฉลี่ยต่อห้อง  ๓๐ ๓๕ ๒๘ ๑๙ ๓๔ ๒๖  

 



ส่วนที่  ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

๑. มาตรฐานการศึกษา   

 ตามระดับคุณภาพการศึกษา  ระดับ  ๑ POOR (ก าลังพัฒนา) 

      ระดับ  ๒ FAIR  (ปานกลาง) 

      ระดับ  ๓ GOOD (ดี) 

      ระดับ  ๔ GREAT (ดีเลิศ) 

      ระดับ  ๕ EXCELLENT (ยอดเยี่ยม) 

๒. หลักฐานสนับสนุน 
 

มาตรฐานที่  ๑  ด้านคุณภาพของผู้เรียน  : ด ี

๑.๑ กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมาโดยการศึกษาข้อมูล

สารสนเทศจากผลการนิเทศติดตามประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและจัดประชุมระดม

ความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมายปรับวิสัยทัศน์ก าหนดพันธกิจกลยุทธ์ใน

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาแผนปฏิบัติ

การประจ าปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อมทั้งจัดหา

ทรัพยากรจัดสรรงบประมาณมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่

ก าหนดไว้มีการด าเนินการนิเทศก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินงาน 

๑.๒ ผลการด าเนินการ 

๑.๒.๑ สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความ 

ต้องการพัฒนาของสถานศึกษานโยบายการปฏิรูปการศึกษาความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนว

ทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

๑.๒.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจ าปีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก

กลุ่มเป้าหมายมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานต าแหน่งข้อมูล



สารสนเทศมีความถูกต้องครบถ้วนทันสมัยน าไปประยุกต์ใช้ได้ด าเนินการอย่างเป็นระบบและมีกิจกรรมจัด

สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 

๑.๒.๓ สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอด 

คล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 

๑.๒.๔ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน

พัฒนาคุณภาพการศึกษาและรับทราบรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

๑.๒.๕ สถานศึกษามีการนิเทศก ากับติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่ 

เหมาะสมเป็นระบบและต่อเนื่องเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

๑.๒.๖ สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมยึดหลัก 

ธรรมาภิบาลและแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

๑.๒.๗ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ 

ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพทั้งนี้  มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้าน

ต่างๆ ดังนี้ 

ประเด็น ผลการประเมิน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
(๑) ความสามารถ
ในการอ่านการ
เขียน การสื่อสาร
และการคิดค านวณ 
 (ระดับ ดีเลิศ) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและ
การคิดค านวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

๐ 

๑๐ 

๒๐ 

๓๐ 

๔๐ 

๕๐ 

๖๐ 

๗๐ 

๘๐ 

๙๐ 

๑๐๐ 

๖๐.๐๐ 
๕๕.๐๐ 

๔๘.๐๐ 

๕๙.๐๐ 

๙๕.๐๐ 

๖๓.๐๐ 

๒๖.๐๐ 

๓๗.๐๐ 

๒๑.๐๐ 

๑๐.๐๐ 
๕.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ 

๘.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๒.๐๐ 
๓.๐๐ 

๑๒.๐๐ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๕.๐๐ ๒.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

จ  า
นว
นค
น 

ระดับชั้ น 

ดีเยี่ยม 

ดี 

พอใช้ 

ต้องปรับปรุง 



ประเด็น ผลการประเมิน 
(๒) มีความ 
สามารถในการคิด
วิเคราะห์คิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
อภิปรายแลก 
เปลี่ยนความคิด 
เห็นและแก้ปัญหา 
(ระดับดีเลิศ) 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

(๓) มีความ 
สามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 
 (ระดับปานกลาง) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖   จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 
 

๐ 

๑๐ 

๒๐ 

๓๐ 

๔๐ 

๕๐ 

๖๐ 

๗๐ 

๘๐ 

๙๐ 

๑๐๐ 

๖๐.๐๐ 
๕๕.๐๐ 

๔๘.๐๐ 

๕๙.๐๐ 

๙๕.๐๐ 

๖๓.๐๐ 

๒๖.๐๐ 

๓๗.๐๐ 

๒๑.๐๐ 

๑๐.๐๐ 
๕.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ 

๘.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๒.๐๐ 
๓.๐๐ 

๑๒.๐๐ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๕.๐๐ ๒.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

จ  า
นว
นค
น 

ระดับชั้ น 

ดีเยี่ยม 

ดี 

พอใช้ 

ต้องปรับปรุง 

๐ 

๑๐ 

๒๐ 

๓๐ 

๔๐ 

๕๐ 

๖๐ 

๗๐ 
๖๘.๐๐ 

๔๕.๐๐ 

๕๕.๐๐ 

๓๑.๐๐ 

๔๖.๐๐ 

๑๔.๐๐ ๑๕.๐๐ 
๒๐.๐๐ 

๑๒.๐๐ 

๒๓.๐๐ 

๓๒.๐๐ 
๓๗.๐๐ 

๔.๐๐ 

๒๖.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๑๙.๐๐ 
๒๔.๐๐ ๒๒.๐๐ 

๒.๐๐ 

๑๓.๐๐ 

๕.๐๐ ๕.๐๐ 
๑.๐๐ 

๕.๐๐ 

จ  า
นว
นค
น 

ระดับชั้ น 

ดีเยี่ยม 

ดี 

พอใช้ 

ต้องปรับปรุง 



ประเด็น ผลการประเมิน 

(๔) มีความ 
สามารถในการใช้
เทคโนโลยีสาร 
สนเทศและการ
สื่อสาร 
 (ระดับดี) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖   จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 
 

(๕) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
ระดับ ดีเลิศ 
(๖๕.๐๐) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับดีขึ้นไป   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖   จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 

๐ 

๑๐ 

๒๐ 

๓๐ 

๔๐ 

๕๐ 

๖๐ 

๗๐ 

๘๐ 

๙๐ 

๖๗.๐๐ 

๕๗.๐๐ 
๖๑.๐๐ 

๖๗.๐๐ 

๘๘.๐๐ 

๕๖.๐๐ 

๑๙.๐๐ ๑๘.๐๐ 

๗.๐๐ ๙.๐๐ 
๑๓.๐๐ ๑๔.๐๐ 

๒.๐๐ 

๑๖.๐๐ 
๑๑.๐๐ 

๐.๐๐ ๓.๐๐ ๐.๐๐ ๑.๐๐ 
๙.๐๐ 

๓.๐๐ ๐.๐๐ ๑.๐๐ 
๘.๐๐ 

จ  า
นว
นค
น 

ระดับชั้ น 

ดีเยี่ยม 

ดี 

พอใช้ 

ต้องปรับปรุง 

๖๖.๓๙ 

๔๓.๐๕ 

๕๘.๘๘ 

๗๓.๑๐ 

๗๔.๘๗ 

๗๒.๐๐ 

๗๗.๗๑ 

๕๔.๒๑ 

๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

สุขศึกษา 

ศิลปะ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 



ประเด็น ผลการประเมิน 
 - ผลการทดสอบ
ระดับชาติ 

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 
 

- ผลการทดสอบ
ระดับชาติ 

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 

๐ 
๑๐ 
๒๐ 
๓๐ 
๔๐ 
๕๐ 
๖๐ 
๗๐ 
๘๐ 
๙๐ 

๑๐๐ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

๕๘
.๖๔

 

๒๐
.๙๗

 

๒๙
.๑๘

 

๓๒
.๑๔

 ๕๓
.๔๗

 

๒๓
.๖๓

 

๒๙
.๒๖

 

๒๙
.๙๙

 

๕๕
.๙๑

 

๒๖
.๙๘

 

๓๐
.๒๒

 

๓๒
.๙๘

 

๕๕
.๑๔

 

๒๖
.๗๓

 

๓๐
.๐๗

 

๓๓
.๒๕

 

คะ
แน
นเ
ฉล
ี่ย 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา  
๒๕๖๒   

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ย  สังกัดสพฐ.ท้ังหมด คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 

๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 
สังคมฯ 

ภาษาอังกฤษ 

๓๗.๒๒ 

๑๖.๑๔ 

๒๔.๖๕ 

๓๐.๕๒ 

๒๒.๐๑ 

๓๙.๗๙ 

๑๙.๗๑ 

๒๗.๑๓ 

๓๔.๒๕ 

๒๔.๗๗ 

๔๓.๐๒ 

๒๕.๖๒ 

๒๙.๔๐ 

๓๖.๑๐ 

๒๘.๙๗ 

๔๒.๒๑ 

๒๕.๔๑ 

๒๙.๒๐ 

๓๕.๗๐ 

๒๙.๒๐ 

คะแนนเฉลี่ย 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้ นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
ชั้ นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ 

คะแนนเฉล่ีย ระดับประเทศ คะแนนเฉล่ีย  สังกัดสพฐ.ทั้ งหมด 

คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 



ประเด็น ผลการประเมิน 
(๖) มีความรู้ 
ทักษะพ้ืนฐาน 
และเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ 
(ระดับดีเลิศ) 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

๑.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
(๑) การมี
คุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษา
ก าหนด 
(ระดับดีเลิศ) 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

๐ 

๑๐ 

๒๐ 

๓๐ 

๔๐ 

๕๐ 

๖๐ 

๗๐ 

๘๐ 

๙๐ 

๑๐๐ 

๖๕.๐๐ 
๗๐.๐๐ 

๖๑.๐๐ 
๖๗.๐๐ 

๙๓.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

๑๘.๐๐ 
๒๓.๐๐ 

๗.๐๐ ๘.๐๐ ๗.๐๐ ๙.๐๐ ๖.๐๐ ๗.๐๐ 
๑๑.๐๐ 

๗.๐๐ 
๐.๐๐ 

๕.๐๐ 
๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓.๐๐ ๔.๐๐ 

๐.๐๐ ๓.๐๐ 

จ  า
นว
นค
น 

ระดับชั้ น 

ดีเยี่ยม 

ดี 

พอใช้ 

ต้องปรับปรุง 

๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

ชั้ น ม.๑ 

ชั้ น ม.๒ 

ชั้ น ม.๓ 

ชั้ น ม.๔ 

ชั้ น ม.๕ 

ชั้ น ม.๖ 

๕๖.๐๐ 

๘๕.๐๐ 

๗๑.๐๐ 

๘๐.๐๐ 

๘๗.๐๐ 

๗๖.๐๐ 

๘.๐๐ 

๑๔.๐๐ 

๓.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๙.๐๐ 

๒๓.๐๐ 

๓๖.๐๐ 

๑.๐๐ 

๒๖.๐๐ 

๐.๐๐ 

๔.๐๐ 

๑.๐๐ 

ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี ดีเยี่ยม 



ประเด็น ผลการประเมิน 
(๒) ความภูมิใจ
ในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 
(ระดับดีเลิศ) 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 
 

(๓) การยอมรับที่
จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่าง
และหลากหลาย 
(ระดับดีเลิศ) 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 
 

๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

ชั้ น ม.๑ 

ชั้ น ม.๒ 

ชั้ น ม.๓ 

ชั้ น ม.๔ 

ชั้ น ม.๕ 

ชั้ น ม.๖ 

๕๖.๐๐ 

๘๕.๐๐ 

๗๑.๐๐ 

๘๐.๐๐ 

๘๗.๐๐ 

๗๖.๐๐ 

๘.๐๐ 

๑๔.๐๐ 

๓.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๙.๐๐ 

๒๓.๐๐ 

๓๖.๐๐ 

๑.๐๐ 

๒๖.๐๐ 

๐.๐๐ 

๔.๐๐ 

๑.๐๐ 

ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี ดีเยี่ยม 

๐ 
๑๐ 
๒๐ 
๓๐ 
๔๐ 
๕๐ 
๖๐ 
๗๐ 
๘๐ 
๙๐ 

๑๐๐ 

ชั้ น ม.๑ ชั้ น ม.๒ ชั้ น ม.๓ ชั้ น ม.๔ ชั้ น ม.๕ ชั้ น ม.๖ 

๕๖.๐๐ 

๘๕.๐๐ 

๗๑.๐๐ 
๘๐.๐๐ 

๘๗.๐๐ 

๗๖.๐๐ 

๘.๐๐ 
๑๔.๐๐ 

๓.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๙.๐๐ 

๒๓.๐๐ 

๓๖.๐๐ 

๑.๐๐ 

๒๖.๐๐ 

๐.๐๐ ๔.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

ร้อ
ยล
ะ 

ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง 



ประเด็น ผลการประเมิน 
(๔) สุขภาวะทาง
ร่างกายและจิต

สังคม 
(ระดับดีเลิศ) 

 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

๑.๓ จุดเด่น 

โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลาก 

หลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ

ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ

ประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่

มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาครูผู้สอนสามารถจัดการ

เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการ

จัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา 

๑.๔ จุดควรพัฒนา 

๑. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา 

ผู้เรียน 

๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ 

เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

๐ 
๑๐ 
๒๐ 
๓๐ 
๔๐ 
๕๐ 
๖๐ 
๗๐ 
๘๐ 
๙๐ 

๑๐๐ 

๖๐.๐๐ 
๕๕.๐๐ 

๔๘.๐๐ 
๕๙.๐๐ 

๙๕.๐๐ 

๖๓.๐๐ ๖๓.๓๓ 

๒๖.๐๐ 
๓๗.๐๐ 

๒๑.๐๐ 

๗.๐๐ ๕.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ 
๘.๐๐ 

๑๕.๐๐ ๑๔.๐๐ 
๓.๐๐ 

๑๒.๐๐ 

จ  า
นว
นค
น 

ระดับชั้ น 

ดีเยี่ยม 

ดี 

พอใช้ 



มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ :  ยอดเยี่ยม 

๒.๑ วิธีด าเนินการและผลการพัฒนา 

มาตรฐาน วิธีด าเนินการพัฒนา ผลการพัฒนา 
มาตรฐานที่  ๒   
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 
 

โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดย
การศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการ
นิเทศ ติดตาม ประเมิน การจัดการศึกษา
ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัด
ประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากร
ในสถานศึกษา เพ่ือวางแผนร่วมกัน ใน
การก าหนดเป้ าหมายปรับวิสั ยทัศน์ 
ก า หนด พันธกิ จ กลยุ ท ธ์  ในกา รจั ด
การศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผน พัฒนา
คุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนาและนโยบายการ
ป ฏิ รู ป ก า ร ศึ ก ษ า  พ ร้ อ ม ทั้ ง จั ด ห า
ทรัพยากร จัดสรรงบประมาณมอบหมาย
งานให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการพัฒนาตาม
แผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงาน 
และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา 

๑. สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ 
และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความ
ต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
ตามแผนการศึกษาชาติ 
๒. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผน 
ปฏิบัติการประจ าปีสอดคล้องกับการพัฒนา
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยว 
ชาญตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมี
ค ว ามถู กต้ อ ง  ครบถ้ ว น  ทั นสมั ย  น า ไ ป
ประยุกต์ใช้ได้ มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
๓. สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา 
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้
เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 
๔. ผู้เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษามีส่วนร่วมในการร่วม
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
๕. สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับติดตาม และ
ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาท่ี
เหมาะสมเป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาส 
ให้ผู้เกี่ยวขอ้งมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 



๖. สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการ
จัดการเชิงระบบโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลัก
ธรรมาภิบาลและแนวคิดหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษา 
๗. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ 
ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ 
ที่มีคุณภาพ 

 

๒.๒ จุดเด่น 

โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น 

การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่มเพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับ

ผลการจัดการศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้

ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 

มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และ

โรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๓. จุดควรพัฒนา 

๑. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มี

ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ :  ยอดเยี่ยม 

๑. กระบวนการพัฒนา 
 

โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการด าเนินงาน/กิจกรรม

อย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาสู่ประชาคม

อาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน โดย ทุกระดับชั้นจัดท าหน่วยบูรณาการอาเซียน 



เศรษฐกิจพอเพียงปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย

ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาส

ให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด 

เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ 

ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการ

ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง และ

ได้รับการตรวจให้ค าแนะน าโดยคณะกรรมการวิจัยของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๒. ผลการด าเนินงาน 

 โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยการด าเนินงาน/

โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย ดังนี้ 

โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
ขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกจิ
พอเพียงสู่
สถานศึกษา 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนพัฒนาการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความพึงพอใจในการด าเนินงานตาม
โครงการในระดับมากไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนด าเนินนโยบายตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจแบบพอเพียงอย่างมีคุณภาพ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนพัฒนาการด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความพึงพอใจ
ในการด าเนินงานตามโครงการในระดับมาก 
ร้อยละ ๙๓ 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง 
ปี ๒๕๕๕ 

ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑.นักเรียนโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมจ านวน 
๕๔๖ คน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้ ความสามารถ
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

รายวิชา ร้อยละ 

ภาษาไทย ๖๖.๓๙ 

คณิตศาสตร ์ ๔๓.๐๕ 
วิทยาศาสตร์ ๕๘.๘๘ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๗๓.๑๐ 
สุขศึกษา ๗๔.๘๗ 
ศิลปะ ๗๒.๐๐ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๗๗.๗๑ 
ภาษาต่างประเทศ ๕๔.๒๑ 

  
 



พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ
เตรียมความ
พร้อมสู่
ประชาคม
อาเซียน 
(English for 
Asean 
Community) 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑.นักเรียนโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 
๒.ครู บุคลากรและประชาชนทั่วไป 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.ครูและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและความ
ตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
๒.ครูและบุคลากรร้อยละ ๘๐ พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเน้นอาเซียนและจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน 
๓.ครูและนักเรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศ 
เข้าใจวัฒนธรรมและใช้เทคโนโลยี การสื่อสาร
และสารสนเทศในการสื่อสารกับประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 

เชิงปริมาณ 
๑.ครูและนักเรียนโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ร้อยละ ๑๐๐ได้รับการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน 
เชิงคุณภาพ 
๑.ครูและนักเรียนร้อยละ๑๐๐มีความรู้ความเข้าใจและ
ความตระหนักเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
๒.ครูและบุคลากรร้อยละ ๑๐๐ พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเน้นอาเซียนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เกี่ยวกับอาเซียน 
๓.ครูและนักเรียนร้อยละ๑๐๐ ได้รับการพัฒนาการใช้
ภาษาต่างประเทศ เข้าใจวัฒนธรรมและใช้เทคโนโลยี 
การสื่อสารและสารสนเทศในการสื่อสารกับประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 

ห้องสมุดมีชีวิต เป้าหมายเชิงปริมาณ 
นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.นักเรียนหันมาเข้าห้องสมุดมากขึ้น 
๒.ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน 
๓.ห้องสมุดน่าเข้ายิ่งขึ้น 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมร้อยละ
๑๐๐เป็นสมาชิกห้องสมุด 
เชิงคุณภาพ 
๑.นักเรียนหันมาเข้าห้องสมุดมากขึ้นร้อยละ ๘๓ 
๒.นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีนิสัยรักการอ่านเพิ่มมากข้ึน 
๓.ห้องสมุดน่าเข้ายิ่งขึ้นโดยสังเกตจากความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการที่เป็นนักเรียนและครูเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ๘๔ 

พัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือ
การบริหารและ
การเรียนรู้ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- นักเรียน บุคลากร ชุมชน หน่วยงานภายนอกที่
ใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
- จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการซ่อม
บ ารุงและ Upgradeให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- โรงเรียนมีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศมีWebsiteโรงเรียนที่เป็นปัจจุบัน 
ร้อยละ ๑๐๐ 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียน บุคลากร ชุมชน หน่วยงานภายนอกที่ใช้
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๕ 
- จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการซ่อมบ ารุงและ 
Upgradeให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนบุคลากรที่
เกี่ยวข้องให้ความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ 
เชิงคุณภาพ 
- โรงเรียนมีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมี



- โรงเรียนมีระบบคอมพิวเตอร์และระบบ
อินเตอร์เน็ตที่สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

Websiteโรงเรียนที่เป็นปัจจุบันบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้
ความพึงพอใจร้อยละ๑๐๐ 
- โรงเรียนมีระบบคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตที่
สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ร้อยละ ๑๐๐ 

พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ
เตรียมความ
พร้อมสู่
ประชาคม
อาเซียน 
(English for 
Asean 
Community) 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- บุคลากรในโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 

จ านวน ๔๒ คน 

- นักเรียนโนนค้อวิทยาคมจ านวน ๕๔๖ คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.โรงเรียนมีบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๖๐ 
๒.นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีทักษะแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
๓.นักเรียนร้อยละ ๖๐ ได้เรียนรู้อย่างเต็มตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 

๔.นักเรียนร้อยละ ๖๐ มีความเชื่อม่ันในการใช้
ทักษะภาษาอังกฤษ 

๕.บุคลากรในโรงเรียนร้อยละ ๗๐ สามารถสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษ 

เชิงปริมาณ 
- บุคลากรในโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมจ านวน ๔๒ คน
ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 
- นักเรียนโนนค้อวิทยาคมจ านวน ๕๔๖ คนได้รับการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 
เชิงคุณภาพ 
๑.โรงเรียนมีบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น
รอ้ยละ ๗๕ 
๒.นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีทักษะแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
๓.นักเรียนร้อยละ ๗๐ ได้เรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล 

๔.นักเรียนร้อยละ ๖๗ มีความเชื่อม่ันในการใช้ทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

๕.บุคลากรในโรงเรียนร้อยละ ๗๘ สามารถสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษ 

กิจกรรมค่าย
คณิตศาสตร์ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
นักเรียนโนนค้อวิทยาคมจ านวน ๕๔๖ คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการ
สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟังและดูและ
สื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของ
ตนเองได้ 
๒.นักเรียนร้อยละ ๘๐ สามารถน าเสนอวิธีคิด 
วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
๓.นักเรียนร้อยละ ๘๐ สามารถก าหนด
เป้าหมาย คาดการณ์ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมี

เชิงปริมาณ 
นักเรียนโนนค้อวิทยาคมจ านวน ๕๔๖ คนได้รับการ
พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์เพ่ิมข้ึน 
เชิงคุณภาพ 
๑.นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีความสามารถในการสรุป
ความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟังและดูและสื่อสารโดยการ
พูดหรือเขียนตามความคิดของตนเองได้ 
๒.นักเรียนร้อยละ ๘๘ สามารถน าเสนอวิธีคิด วิธี
แก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
๓.นักเรียนร้อยละ ๘๘ สามารถก าหนดเป้าหมาย 
คาดการณ์ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 



เหตุผลประกอบ 
๔.นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
๕.ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจในการ
ด าเนินโครงการค่ายคณิตศาสตร์ 

๔.นักเรียนร้อยละ ๘๗ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
๕.ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจในการด าเนิน
โครงการค่ายคณิตศาสตร์ 

กิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร์ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
นักเรียนโนนค้อวิทยาคมจ านวน ๕๔๖ คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
นักเรียนที่ร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจในการ
ร่วมกิจกรรม และสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
ความสุข 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนโนนค้อวิทยาคมจ านวน ๕๔๖ คนได้รับการ
พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนร้อยละ ๘๖ที่ร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจใน
การร่วมกิจกรรม และสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข 

กิจกรรม
สัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
นักเรียนโนนค้อวิทยาคมจ านวน ๕๔๖ คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
นักเรียนที่ร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจในการ
ร่วมกิจกรรม และสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
ความสุข 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนโนนค้อวิทยาคมจ านวน ๕๔๖ คนได้เข้าร่วม
กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนร้อยละ ๙๐ที่ร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจใน
การร่วมกิจกรรม และสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข 

กิจกรรมพัฒนา
ส่งเสริม
นักเรียนที่มี
ความสามารถ
ทางด้าน
ทัศนศิลป์ – 
ดนตรี – 
นาฏศิลป์ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑.นักเรยีนโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมจ านวน 
๕๔๖ คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.โรงเรียนมีบรรยากาศการเรียนรู้ด้านทัศนศิลป์ 
– ดนตรี – นาฏศิลป์เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๗๐ 
๒.เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนที่มีความถนัดทางด้าน
ทัศนศิลป์ – ดนตรี – นาฏศิลป์ร้อยละ ๖๐ 
๓.เพ่ือยกระดับความสามารถให้มีมาตรฐาน
เทียบเท่าสากล 
๔.เพ่ือส่งเสริมความสามัคคีในหมู่เยาวชนให้รู้จัก
การท างานเป็นทีม 
๕.เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพตดิ 

เชิงปริมาณ 
๑.นักเรียนโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมจ านวน ๕๔๖ คน
เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมนักเรียนที่มี
ความสามารถทางด้านทัศนศิลป์– ดนตรี – นาฏศิลป์ 
เชิงคุณภาพ 
๑.โรงเรียนมีบรรยากาศการเรียนรู้ด้านทัศนศิลป์ – 
ดนตรี – นาฏศิลป์เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐ 
๒.ผู้เรียนที่มีความถนัดทางด้านทัศนศิลป์ – ดนตรี – 
นาฏศิลป์ร้อยละ ๗๕ ได้รับการส่งเสริม 
๓.ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความสามารถให้มีมาตรฐาน
เทียบเท่าสากล 
๔.ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมความสามัคคีในหมู่เยาวชนให้
รู้จักการท างานเป็นทีม 
๕.ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนให้ได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติด 



กิจกรรมเข้า
ค่ายฝึกซ้อมวง
โยธวาทิต 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑.นักเรยีนโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมจ านวน 
๕๔๖ คน 

เชิงปริมาณ 
๑.นักเรยีนโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมจ านวน ๕๔๖ คนมี
ความพึงพอใจในกิจกรรมเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิต 

กิจกรรมเข้า
ค่ายฝึกซ้อมวง
โยธวาทิต 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.โรงเรียนมีบรรยากาศการเรียนรู้ด้านทัศนศิลป์ 
– ดนตรี – นาฏศิลป์เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๗๐ 
๒.เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนที่มีความถนัดทางด้าน
ทัศนศิลป์ – ดนตรี – นาฏศิลป์ร้อยละ ๖๐ 
๓.เพ่ือยกระดับความสามารถให้มีมาตรฐาน
เทียบเท่าสากล 
๔.เพ่ือส่งเสริมความสามัคคีในหมู่เยาวชนให้รู้จัก
การท างานเป็นทีม 
๕.เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติด 

เชิงคุณภาพ 
๑.โรงเรียนมีบรรยากาศการเรียนรู้ด้านทัศนศิลป์ – 
ดนตรี – นาฏศลิป์เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๗๘ 
๒.ผู้เรียนที่มีความถนัดทางด้านทัศนศิลป์ – ดนตรี – 
นาฏศิลป์ร้อยละ ๖๕ ได้รับการส่งเสริม 
๓.ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถมาตรฐาน
เทียบเท่าสากล 
๔.ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมความสามัคคีในหมู่เยาวชนให้
รู้จักการท างานเป็นทีม 
๕.ผู้เรียนไดร้ับการสนับสนุนให้ได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติด 

กิจกรรมเข้า
ค่ายฝึกซ้อมวง

โปงลาง 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑.นักเรยีนโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมจ านวน 
๕๔๖ คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.โรงเรียนมีบรรยากาศการเรียนรู้ด้านทัศนศิลป์ 
– ดนตรี – นาฏศิลป์เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ ๗๐ 
๒.เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนที่มีความถนัดทางด้าน
ทัศนศิลป์ – ดนตรี – นาฏศิลป์ร้อยละ ๖๐ 
๓.เพ่ือยกระดับความสามารถให้มีมาตรฐาน
เทียบเท่าสากล 
๔.เพ่ือส่งเสริมความสามัคคีในหมู่เยาวชนให้รู้จัก
การท างานเป็นทีม 
๕.เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพตดิ 

เชิงปริมาณ 
๑.นักเรยีนโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมจ านวน ๕๔๖ คนมี
ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายฝึกซ้อมวง

โปงลาง 
เชิงคุณภาพ 
๑.โรงเรียนมีบรรยากาศการเรียนรู้ด้านทัศนศิลป์ – 
ดนตรี – นาฏศิลป์เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐ 
๒.ผู้เรียนที่มคีวามถนัดทางด้านทัศนศิลป์ – ดนตรี – 
นาฏศิลป์ได้รับการส่งเสริมร้อยละ ๖๘ 
๓.ผู้เรียนได้ฝึกความถนัดให้มีความสามารถเทียบเท่า
มาตรฐานสากล 
๔.ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมความสามัคคีในหมู่เยาวชนให้
รู้จักการท างานเป็นทีม 
๕.นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจาก
อบายมุขและสิ่งเสพติด 



กิจกรรมวัน
สุนทรภู่ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑.นักเรียนโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
จ านวน ๕๔๖ คน 
๒.บุคลากรโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
จ านวน ๔๒ คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.โรงเรียนมีบรรยากาศการท ากิจกรรมที่
ส่งเสริมทักษะการพัฒนาทักษะทางภาษา 
๒.นักเรียนร้อยละ ๗๐ ได้มีโอกาสฝึกทักษะ 
ทางภาษา 
๓.นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้มีโอกาสเข้าร่วมท า
กิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์ภาษาไทยอันเป็นสมบัติ 
ของชาติ 
๔.บุคลากรในโรงเรียนและนักเรียนเห็น
ความส าคัญของการจัดกิจกรรมและได้พัฒนา
ทักษะทางภาษา 
 

เชิงปริมาณ 
๑.นักเรยีนโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมจ านวน ๕๔๖ คน
ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ 
ร้อยละ๘๕ 
๒.บุคลากรโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมจ านวน ๔๒ คนมี
ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมร้อยละ ๙๘ 
เชิงคุณภาพ 
๑.โรงเรียนมีบรรยากาศการท ากิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะ
การพัฒนาทักษะทางภาษา 
๒.นักเรียนร้อยละ๙๓ได้มีโอกาสฝึกทักษะทางภาษา 
๓.นักเรียนร้อยละ ๙๘ ได้มีโอกาสเข้าร่วมท ากิจกรรม
เพ่ืออนุรักษ์ภาษาไทยอันเป็นสมบัติของชาติ 
๔.บุคลากรในโรงเรียนและนักเรียนเห็นความส าคัญของ
การจัดกิจกรรมและได้พัฒนาทักษะทางภาษา 
๕.บุคลากรในโรงเรียนและนักเรียนมีส่วนร่วมในการ
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

กิจกรรมวัน
ภาษาไทย
แห่งชาติ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑.นักเรียนโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
จ านวน ๕๔๖ คน 
๒.บุคลากรโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 

จ านวน ๔๒ คน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.โรงเรียนมีบรรยากาศการท ากิจกรรมที่
ส่งเสริมทักษะการพัฒนาทักษะทางภาษา 
๒.นักเรียนร้อยละ ๗๐ ได้มีโอกาสฝึกทักษะทาง
ภาษา 
๓.นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้มีโอกาสเข้าร่วมท า
กิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์ภาษาไทยอันเป็นสมบัติ
ของชาติ 
๔.บุคลากรในโรงเรียนและนักเรียนเห็น
ความส าคัญของการจัดกิจกรรมและได้พัฒนา
ทักษะทางภาษา 

เชิงปริมาณ 
๑.นักเรยีนโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมจ านวน ๕๔๖ คนมี
ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมวันภาษาไทย 
๒.บุคลากรโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมจ านวน ๔๒ คนมี
ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมวันภาษาไทย 
เชิงคุณภาพ 
๑.โรงเรียนมีบรรยากาศการท ากิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะ
การพัฒนาทักษะทางภาษา 
๒.นักเรียนร้อยละ ๙๕ได้มีโอกาสฝึกทักษะทางภาษา 
๓.นักเรียนร้อยละ ๙๗ ได้มีโอกาสเข้าร่วมท ากิจกรรมเพ่ือ
อนุรักษ์ภาษาไทยอันเป็นสมบัติของชาติ 
๔.บุคลากรในโรงเรียนและนักเรียนเห็นความส าคัญของ
การจัดกิจกรรมและได้พัฒนาทักษะทางภาษา 
๕.บุคลากรในโรงเรียนและนักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 



๕.บุคลากรในโรงเรียนและนักเรียนมีส่วนร่วมใน
การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

โรงเรียนวิถีพุทธ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- บุคลากรในโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 

จ านวน ๔๒ คน 

-นักเรียนโนนค้อวิทยาคมจ านวน ๕๔๖ คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.นักเรียนปฏิบัติตนได้เหมาะสมตามแบบอย่าง
ชาวพุทธที่ดี 
๒.นักเรียนสามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
โดยอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธ 
ศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้พระพฤติ
ตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม 
๓.นักเรียนสามารถน าหลักธรรมไปปฏิบัติใน
การด ารงชีวิต น าไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเอง
และครอบครัวได้ 
๔.นักเรียนมีทกัษะและเข้าร่วมสาสนพิธีและ
พิธีกรรมและวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาได้
ถูกต้อง 

เชิงปริมาณ 
- บุคลากรในโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมจ านวน ๔๒ คนมี
ความพึงพอใจในโครงการ 
- นักเรียนโนนค้อวิทยาคมจ านวน ๕๔๖ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑.นักเรียนปฏิบัติตนไดเ้หมาะสมตามแบบอย่างชาวพุทธที่
ดี 

๒.นักเรียนสามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข โดยอาศัย
หลักธรรมทางพระพุทธ 
ศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้พระพฤติตนอยู่ใน
ศีลธรรมอันดีงาม 
๓.นักเรียนสามารถน าหลักธรรมไปปฏิบัติในการด ารงชีวิต 
น าไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัวได้ 
๔.นักเรียนมีทักษะและเข้าร่วมสาสนพิธีและพิธีกรรมและ
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาได้ถูกต้อง 

กิจกรรม
ธนาคาร
โรงเรียนโนนค้อ
วิทยาคม 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- บุคลากรในโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมจ านวน 
๔๒ คน 

- นักเรียนโนนค้อวิทยาคมจ านวน ๕๔๖ คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑.นักเรียนร้อยละ ๙๐ รู้จักประหยัด อดออม
เป็นคนดีมีคุณธรรมเป็นตัวอย่างได้ 
๒.บุคลากรร้อยละ ๙๐ รู้จักประหยัด อดออม
เป็นคนดีมีคุณธรรมเป็นตัวอย่างได้ 

เชิงปริมาณ 
- บุคลากรในโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมจ านวน ๔๒ คนเป็น
สมาชิกธนาคารโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
- นักเรียนโนนค้อวิทยาคมจ านวน ๕๔๖ คนเป็นสมาชิก
ธนาคารโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
เชิงคุณภาพ 
๑.นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ รู้จักประหยัด อดออมเป็นคนดีมี
คุณธรรมเป็นตัวอย่างได้ 
๒.บุคลากรร้อยละ ๑๐๐ รู้จักประหยัด อดออมเป็นคนดีมี
คุณธรรมเป็นตัวอย่างได้ 

 



๒. จุดเด่น 

ครูมีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง มี

การให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน 

ได้รับการตรวจประเมินพร้อมทั้งให้ค าแนะน าจากคณะกรรมการวิจัยของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๓. จุดควรพัฒนา 

ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และการให้ข้อมูล

ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 

๓. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น 

๓.๑ กลยุทธ์ ที่ ๑ การพัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 - โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

 - โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 - โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (English for Asean 

Community) 

 - กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 

 - กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 

 - กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 

 - โครงการพัฒนาส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านทัศนศิลป์ – ดนตรี – นาฏศิลป์ 

 - กิจกรรมเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิต 

 - กิจกรรมวันสุนทรภู่ 

 - กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 

 - โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

 - กิจกรรมธนาคารโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 

๓.๒ กลยุทธ์ ที่ ๒ การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน   

ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนา เต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 

- โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 



- โครงการพัฒนางานแนะแนว 

- โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 

- โครงการเตรียมต้นกล้าพัฒนาผู้เรียน 

- โครงการวันเด็ก – วันปีใหม่ 

- โครงการพัฒนาระบบช่วยเหลือนักเรียน 

๓.๓ กลยุทธ์ ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 - โครงการพัฒนางานการเงิน 

 - โครงการพัฒนางานพัสดุและสินทรัพย์ 

 - โครงการพัฒนาแผนงานและประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 - โครงการพัฒนาบุคลากร 

 - โครงการสดุดีคุณครูด้วยดวงใจ 

 - โครงการส่งเสริมผู้เรียนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 - โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

 - โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารและการเรียนรู้ 

๓.๔ กลยุทธ์ ที่ ๔ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 -โครงการพัฒนางานการเงิน 

 - โครงการพัฒนางานพัสดุและสินทรัพย์ 

 - โครงการพัฒนาแผนงานและประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 - โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 - โครงการส่งเสริมงานวัดผลการเรียนรู้ 

 - โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนและวัดผล 

 - โครงการพัฒนางานแนะแนว 

 - โครงการพัฒนาระบบช่วยเหลือนักเรียน 

 - โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

 - โครงการพัฒนาฝ่ายกิจการนักเรียน 

 - โครงการส่งเสริมสุขภาพ 

 - โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมห้องสมุด 

 - โครงการพัฒนาระบบสืบค้นเพ่ือการเรียนรู้ 



 - โครงการปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบการห้องปฏิบัติการ 

 - โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

 - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณโรงเรียน 

 - โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ 

 - โครงการงานโสตทัศนศึกษา 

 - โครงการป้ายนิเทศเพ่ือการเรียนรู้ในโรงเรียน 

 - โครงการพัฒนาส านักงานฝ่ายบริหารทั่วไป 

 - โครงการพัฒนาภาคีเครือข่าย 

 ภาคผนวก 
 

 ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/ก าหนดค่าเป้าหมาย/ 
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 

                 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ที่มีการปรับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙(๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการ

ก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาโดยให้กระทรวงมี

อ านาจหน้าที่ก าหนดนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษา และให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการศึกษา

ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ต้องมีการรายงานต่อต้นสังกัด และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม จึงขอประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา จ านวน ๓ มาตรฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนา ส่งเสริม 

สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

  ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 



 

(นายนริศ  อัมภรัตน์)                                                               

ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 

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

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/

ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

แก้ปัญหา 

ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ ๖๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเยี่ยม 



มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/

ประเด็นการพิจารณา 

๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับยอดเยี่ยม 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับยอดเยี่ยม 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย  

ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับยอดเยี่ยม 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๓.๓ มีการบรหิารจดัการเชิงบวก ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

หมายเหตุ ยอดเยี่ยม  มีค่าน้ าหนักคะแนนเท่ากับ ๕ 

ดีเลิศ   มีค่าน้ าหนักคะแนนเท่ากับ ๔ 

ดี   มีค่าน้ าหนักคะแนนเท่ากับ ๓ 

ปานกลาง  มีค่าน้ าหนักคะแนนเท่ากับ ๒ 

ก าลังพัฒนา  มีค่าน้ าหนักคะแนนเท่ากับ ๑ 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 

เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

………………………………………………………… 

 ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๒๘  จะด าเนินการติดตามตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่า  ด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ปรับปรุงใหม่ รวมทั้งนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่ก าหนดเป้าหมาย

และยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา

คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และน าเอกสารแนวทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  : มาตรฐาน

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษานี้ไปปรับปรุงใช้เพ่ือการจัดท าแนวทาง

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามสภาพ ความพร้อม อัตลักษณ์ของสถานศึกษาในการ

พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยให้โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ มี

ประสิทธิภาพ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 ๑.  นายนริศ  อัมภรัตน์     ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม          ประธานกรรมการ 

 ๒.  นายทวีศักดิ์  บุญสร้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนขุขันธ์    กรรมการ 

 ๓.  นางพรทิพย์  เกียรติวีรวัฒนา  หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและแผนงาน             กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่   ๑.  ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ วิธีการให้ 

                   ครบทุกองค์ประกอบตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ส านักงานเขตพ้ืนที ่

                   การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ก าหนด 

 ๒. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาต่อผู้บริหารโรงเรียนและ 

                   หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามก าหนด 

 ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่และมุ่งมั่น เพื่อให้เกิดผลดีกับโรงเรียนในการ

ยกระดับหรือรักษามาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

   



ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘   สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

                                                                 ลงชือ่        

                                                                           ( นายนริศ  อัมภรัตน์) 

                                 ผูอ้ านวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ค าสั่งโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 

ที่ ๐๔๘/๒๕๖๒ 

เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   

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

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน

และภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้เสนอ

ให้ชะลอการประเมินทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจ และทราบแนวทางการปฏิบัติไป

ในทิศทางเดียวกันนั้น สพฐ. ได้ด าเนินการปรับและพัฒนามาตรฐานดังกล่าวโดยสอดคล้องตามนโยบายของรัฐ 

จุดเน้นของการปฏิรูปการศึกษา และสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแนวคิดว่ามาตรฐานที่ก าหนดต้องสามารถ

พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุได้ ประเมินได้อย่างเป็นรูปธรรม กระชับ สามารถสะท้อนคุณภาพการศึกษาได้อย่างแท้จริง 

เน้นการประเมินสภาพจริง ไม่ยุ่งยาก สร้างมาตรฐานระบบการประเมินเพ่ือลดภาระการจัดเก็บข้อมูล และลดการ

จัดท าเอกสารทีใ่ช้ในการประเมิน 

เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์  มีประสิทธิภาพ  โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม จึงแต่งตั้ง

คณะกรรมการจัดเตรียม  ข้อมูล  เอกสาร  หลักฐาน  ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๓  มาตรฐาน  ๒๑  

ตัวชี้วัดดังต่อไปนี้  

๑.  คณะกรรมการอ านวยการ           
๑.๑ นายนริศ  อัมภรัตน์   ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางพรทิพย์ เกียรติวีระวัฒนา  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 

๑.๓ นางสาวดาวเรือง  ศรีระษา  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 

๑.๔ นางกาญจนา  ยอดมาลี  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 

๑.๕ นายวิทยา  นิยมพันธ์     ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ       

๑.๖ นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 

๑.๗ นายภานุ  ฮาตะสุ้ย   ครู ช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

๑.๘ นางศิริลักษณ์  พงษ์สุระ  ครูช านาญการพิเศษ            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



หน้าที่   ๑) ให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการในการด าเนินการจัดเตรียมข้อมูล  เอกสาร  หลักฐาน  ตามหลักเกณฑ์  

วิธีการให้ครบทุกองค์ประกอบตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๒๘ก าหนด 

๒) อ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 

 มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและ
การคิดค านวณ 

นางกาญจนา  ยอดมาลี               ประธานกรรมการ 
นางสาวชัชญาณิช  ปอทอง         กรรมการ 
นายวุฒินันท์  ละยศ                    กรรมการ 
นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย            กรรมการ 
นางสาวอัญญาณี  สายสั้น           กรรมการ 
นางศิริลักษณ์  พงษ์สุระ             กรรมการ 
นายสันติชัย  แจ่มศรี                  กรรมการ 
นายสุชาติ   ศรีภักดิ์                    กรรมการ 
นางสาวฉวีวรรณ  บุญเต็ม          กรรมการ 
นางสาวชลิตา  สงโสด                กรรมการ 
นายทศพร เทพนิมิต                กรรมการและเลขานุการ 
นางเกสร แสนเพชร       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  นายวิทยา  นิยมพันธ์                    ประธานกรรมการ 
นางวรนุช  ศรีภา                           กรรมการ 
นางวเรศ  สาระพิชญ์                    กรรมการ 
นางสาวอัญญาณี  สายสั้น             กรรมการ 
นางสาวณัฐยาธ์  ดวงแก้ว             กรรมการ 
นางสาวชลิตา ศิริกุล                     กรรมการ 
นางระวีวรรณ  สินธุพงษ์             กรรมการและ
เลขานุการ 
นายมนตรี  วงศ์สิงห์งาม      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ

หลากหลาย 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

 



มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

นางสาวดาวเรือง  ศรีระษา                  ประธาน
กรรมการ 
นางพรทิพย์ เกียรติวีรวัฒนา                กรรมการ  
นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย                     กรรมการ 
นายวิทยา  นิยมพันธ์                        กรรมการ 
นางนันทกา  ดลปัดชา                         กรรมการ 
นางกาญจนา  ยอดมาลี                     กรรมการ 
นางสาวปิยะบุตร  จันทร์ธรรม             กรรมการ 
นายวีระชัย  แต่งตั้งรัมย์                        กรรมการ 
นางสาวประภัสสร   อินตะนัย             กรรมการ 
นางสาวอารดา  สายทอง                     กรรมการ 
นายนิธิพงษ์  ครสาย                     กรรมการ 
นางศรินชา  เปี่ยมอักโข             กรรมการและ
เลขานุการ 
นางสาวลลิตา  กอบมนีย์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน

ตาม  หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ

จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร

จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
นางกาญจนา  ยอดมาลี                   ประธานกรรมการ 
นายธีรพงศ์  อินตา                         กรรมการ 
นางวเรศ สาระพิชญ์                 กรรมการ 
นางชนิดา  ไพบูลย์สวัสดิ์                  กรรมการ 
นายประหยัด  แถลงสุข                   กรรมการ 
นางสาวศิระฟ้า  จันทะมุด                กรรมการ 
นางสุมาลี  บุญเฮ้า                         กรรมการ 
นายอาทร  สกุลมา                         กรรมการ 
นางสาวระพีพรรณ  ขันไชย               กรรมการ 
นายภานุ  ฮาตะสุ้ย                กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวลลิตา  กอบมณีย์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

๓.๓ มีการบรหิารจดัการเชิงบวก 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา

พัฒนาผู้เรียน 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ

พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 



 

หน้าที ่ ๑)  ศึกษามาตรฐานตัวชี้วัดที่รับผิดชอบให้ละเอียด 

 ๒)  สร้างเครื่องมือเก็บข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ละเอียดครอบคลุม 

 ๓)   เก็บรวบรวม เอกสาร หลักฐานที่เก่ียวข้องในแต่ละมาตรฐานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

 ๔)  จัดเตรียมเอกสาร ตอบข้อซักถาม รอรับการประเมิน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ 

ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด  เพ่ือให้เกิดผลดีต่อทางราชการ และรายงานผลการ

ปฏิบัติราชการให้ทราบด้วย 

  สั่ง  ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ลงชื่อ           

                     (นายนริศ  อัมภรัตน์) 

           ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
 


