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บทสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร

โรงเรียน ห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร ตั้งอยูํ เลขที่ 118 หมูํที่ 6 ต้าบล ชุมตาบง อ้าเภอชุมตาบง จังหวัด นครสวรรค์
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงชั้น มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
มีบุค ลากรสายบริหาร จ้า นวน 1 คน และมีบุค ลากรครู ครูอัต ราจ๎า ง และพนักงานราชการ จ้า นวน 66 คน วุฒิ
การศึกษาบุคลากร ตรงสายการสอน ตรงสาระการเรียนรู๎ที่ตนเองสอน ร๎อยละ 100 จ้า นวนนักเรียนทั้ง สิ้น 1143 คน
อัตราสํวนครู : นักเรียน 1 : 17 นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส้า นักงานกองทุน
สนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ มีน้าหนักสํวนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัยร๎อยละ 98.78 ไมํมีนักเรียน
พิการทางการศึกษา นักเรียนร๎อยละ 94.49 มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพํอ แมํ ผู๎ปกครอง และเป็นนักเรียนที่ดีของ
โรงเรียน นักเรียนร๎อยะละ 90.55 ท้ากิจกรรมบ้าเพ็ญประโยชน์ตํอสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา
โรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคารได๎ด้าเนินงานด๎านระบบประกันคุณภาพภายในอยํางตํอเนื่องจนถึง ปัจ จุบันโดย
การรํว มมือจากคณะผู๎ บริหาร คณะครูบุค ลากรทางการศึก ษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู๎ทรงคุณ วุฒิ สมาคม
ผู๎ปกครอง สมาคมศิษย์เกํา นักเรียน ชุมชน ตลอดจนผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียทุกภาคสํวน และได๎ด้าเนินงานตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา 2561 สูํการปฏิบัติสถานศึกษาสํงผลให๎ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนห๎วยน้้า หอม
วิทยาคารในภาพรวมอยูํในระดับ ดี ดังนี้
1. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตราฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดัง นี้
จากผลการด้าเนินงาน โครงการ และกิจกรรม โครงงาน แบบประเมิน แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และ
เอกสารหลักฐานตํางๆ สํงผลให๎สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาผลการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐานดังนี้
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการประเมิน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส้าคัญ

ดี (ระดับ 3)

ผลประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยรวม

ดี(ระดับ 3)

ดี (ระดับ 3)
ดี (ระดับ 3)

2. กระบวนการพัฒนา
มาตรฐานที่ 1 ด๎านคุณภาพผู๎เรียน มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน ในด๎า นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ด๎า นคุณ ลักษณะอันพึงประสงค์ของผู๎เรียนด๎วยวิธีการที่ห ลากหลาย โดยมุํง เน๎นการพัฒนาผู๎เรียนให๎สอดคล๎องกั บ
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน จัด แผนการเรียน กิจ กรรมพัฒนาคุณ ภาพผู๎เรียนอยํา งหลากหลายรอบด๎า น ตรงตามความ
ต๎องการพัฒนาตามความสามารถความถนัดและความสนใจของผู๎เรียน สอดคล๎องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษา
และสภาพของชุมชนท๎องถิ่น มีการออกแบบการจัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับผู๎เรียน นักเรียนได๎ลงมือปฏิบัติจ ริง เน๎น
เรื่องการเรียนรู๎แบบบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการด้าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ของผู๎เรียน มีการ
พัฒนาด๎านคุณธรรม จริยธรรม มีการจัดโครงการ กิจกรรมตํางๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนานักเรียนทั้ง 8 กลุํ มสาระ
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ผู๎บริหารมีค วามรู๎ ความสามารถ มีการบริหารที่เป็น
ระบบ ยึด หลัก ธรรมาภิบาล การบริหารแบบมีสํ วนรํวม ภายใต๎วงจรคุณ ภาพ PDCA สถานศึกษามีการวางแผน
ออกแบบกิจกรรมและด้าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีสํวนรํวม ด้า เนินงานตามระบบการประกันคุณ ภาพภายใน
อยํางเป็นขั้นตอน โดยสถานศึกษาให๎ความส้า คัญ กับผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุา ยเพื่อเกิด ความรํวมมือ เป็นอยํา งดี และผู๎มีสํวน
เกี่ยวข๎องมีความมั่นใจตํอระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา ตลอดจนมีผลการประเมินผลการด้าเนิน งาน
ที่ผํานมาเพื่อเป็นฐานในการพัฒนา ตรวจสอบผลการด้าเนินงาน และการปรับปรุง แก๎ไ ขงานกระบวนการบริหารและ
การจัดการ ให๎ดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง โดยทุกสิ้นปีการศึกษา มีการเชิญผู๎ทรงคุณวุฒิที่ได๎รับการแตํง ตั้ง จาก สพม.42 มาท้า
การตรวจเยี่ยม ให๎ค้าแนะน้า และประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ครูและบุค ลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส้าคัญ มี การวิเคราะห์ หลักสูต ร วิเคราะห์ผู๎เรียน ออกแบบและ
จัด การเรียนรู๎ เป็นไปตามหลักสูต รแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) เน๎น
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง พัฒนากิจกรรมการเรียนรู๎ โดยใช๎สื่อการเรียนรู๎ แหลํง เรียนรู๎ทั้ง ภายในและภายนอก
สถานศึกษา มีการติดตาม ตรวจสอบและชํวยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก๎ปัญหาผู๎เรียนเป็ นรายบุคคล มีการวัด และ
การประเมินคุณภาพผู๎เรียนจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน มีการท้าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก๎ปัญ หาที่เกิด ขึ้น หรือเพื่อเสริม
ทักษะกระบวนการตําง ๆ ของนักเรียน ตลอดจนครูแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู๎
3. ผลการพัฒนาเชิงประจักษ์
มาตรฐานที่ 1 จากการด้าเนินงานในปีการศึกษา 2562 ที่ผํานมา ผลการพัฒนาเชิงประจักษ์และเป็นที่ยอมรับ
ด๎านคุณภาพผู๎เรียน ได๎แกํ 1) การด้าเนินงานของกิจกรรมสภานักเรียน ซึ่งเป็นการระดมความคิดของนักเรียน และลง
มือปฏิบัติเพื่อแก๎ไขสิ่งที่ปัญหาและพัฒนาสิ่งที่ดีอยูํในโรงเรียนให๎ดียิ่งขึ้นไป มีนวัตกรรมเกี่ยวกับกระบวนการด้าเนินงาน
อยํางเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน จนได๎รับรางวัลต๎นแบบสภานักเรียน จาก สพม. 42 และได๎รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 1 ของ
จังหวัดนครสวรรค์ จากการแขํงขัน กิจกรรมสภานักเรียน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2) กีฬาแฮนด์บอล กีฬา
แฮนด์บอลเป็นกีฬาที่ต๎องใช๎ความสามัคคีภายในทีม มีไหวพริบสูง การตัดสินใจต๎องไว ถูกต๎อง และแมํนย้า และด๎วย
ความขยันฝึกซ๎อม ระบบทีมทีดี มีพัฒนาและปรับปรุงอยูํเสมอ การเคารพเชื่อฟังในค้าสอนของครูผู๎ฝึกสอน ท้าให๎กีฬา
แฮนด์บอลหญิงและกีฬาแฮนด์บอลชาย รุํนอายุไมํเกิน 18 ปี ได๎เป็นตัวแทนระดับภูมิภาค (ภาคกลาง) เข๎าแขํงขันใน
ระดับประเทศในงานกีฬาเยาวชนแหํงชาติ 3 ปีซ๎อน ซึ่งเป็นกีฬาที่สร๎างชื่อเสียงให๎กับโรงเรียนและเป็นที่ยอมรับของ
ชุมชน 3) นาฏศิลป์ นาฏศิลป์เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร๎างชื่อเสียงให๎กับโรงเรียน ได๎รับเชิญให๎ไปแสดงนาฏศิลป์ไทยใน
งาน และพิธีเปิดงานตํางๆ ทั้งในจังหวัดนครสวรรค์ และนอกจังหวัด นครสวรรค์ ด๎วยความตั้งใจขยันฝึกซ๎อม และรักใน
นาฏศิลป์ไทย สํงผลให๎นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได๎รับการคัดเลือกเข๎าเรียนตํอมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง (เอกนาฏศิลป์พื้นเมือง) โค๎วต๎ารอบแรก จ้านวน 2 คน และจากการ
ฝึกซ๎อมเป็นทีม สํงผลให๎ได๎รับรางวัลเหรียญทอง การแขํงขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ทั้งระดับ ม.ต๎น และ ม.ปลาย 3 ปี
ซ๎อน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ(ภาคเหนือ)
มาตราฐานที่ 2 จากการด้าเนินงานในปีการศึกษา 2562 ที่ผํานมา ผลการพัฒนาเชิงประจักษ์และเป็นที่
ยอมรับด๎านกระบวนการบริหารและการจัดการ ได๎แกํ โรงเรียนผํานการคัดเลือกให๎เป็นโรงเรียนคุณภาพประจ้าต้าบล

4
ได๎รับรางวัลเป็นโรงเรียนปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง ผํานการคัดเลือกให๎เข๎ารํวมโครงการโรงเรียนคุณภาพด๎าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) ของ สสวท. นอกจากนี้สถานศึกษาด้าเนินการพัฒนาครูและบุคลากร
ให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยสํงเสริม สนับสนุนครูและครูได๎รับรางวัล ครูดีเดํน ในงานวันครู, ครูได๎รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง จากการประกวดรางวัลทรงคุณคํา สพฐ. OBEC AWARDS, ครูได๎เลื่อนวิทยาฐานะจากช้านาญการ
เป็นช้านาญการพิเศษจ้านวน 8 ทําน
มาตราฐานที่ 3 จากการด้าเนินงานในปีการศึกษา 2562 ที่ผํานมา ผลการพัฒนาเชิงประจักษ์และเป็นที่
ยอมรับด๎านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส้าคัญ ได๎แกํ ความส้าเร็จของนักเรียน ผลรางวัลของ
นักเรียน การสอบเข๎าศึกษาตํอในระดับอุดมศึกษาหรือระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนพฤติกรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่
แสดงออกมาจากตัวนักเรียน ทั้งนี้ถือเป็นผลงานเชิง ประจักษ์ของครู หรืออาจกลําวได๎วํา ความส้าเร็จของครู ดูได๎จาก
ลูกศิษย์ ซึ่งนั้นคือ ผลงานเชิงประจักษ์ของนักเรียน ก็คือ ผลงานเชิงประจักษ์ของครู เชํนกัน
4. จุดที่ควรพัฒนา
จากการประมินผลการด้าเนินงานประจ้าปีการศึกษา 2562 ที่ผํานมา มาตรฐานที่ 1 ด๎านคุณภาพผู๎เรียน พบวํา
ประเด็นที่ควรพัฒนา คือ 1) ระดับผลคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 เนื่องจากมียังคําเฉลี่ยของโรงเรียนต่้า กวํา คํา เฉลี่ย
ของประเทศ 2) ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ เนื่องจากผลการประเมินมีคําต่้ากวํา เปูา หมายที่สถานศึกษา
ก้า หนด 3) การสร๎า งนวัต กรรม และน้า นวัต กรรมไปใช๎ และมีการเผยแพรํ เนื่องจากผลการประเมินมีคํา ต่้า กวํา
เปูาหมายที่สถานศึกษาก้าหนด มาตราฐานที่ 2 ด๎า นกระบวนการบริหารจัด การ พบวํา ประเด็นที่ค วรพัฒนา คือ 1)
เครือขํายความรํวมมือของผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องในการจัด การศึกษาของโรงเรียน ให๎มีสํวนรํวมรับผิด ชอบตํอผลการจัด
การศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษามาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัด การเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียน
เป็นส้าคัญ พบวําประเด็นที่ควรพัฒนา คือ 1) นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู๎ แบบ Active Learning 2) การเผยแพรํ
นวัตกรรมในการจัด การเรียนรู๎ แบบ Active Learning 3) การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัด การเรียนรู๎ การมี
application เนื่องจากผลการประเมินมีคําต่้ากวําเปูาหมายที่สถานศึกษาก้าหนด
5. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
จุดที่ควรพัฒนาดังกลําว สถานศึกษา มีแนวทางการพัฒนาในอนาคต ดังนี้ 1) สํงเสริมโครงการยกระดับผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ตามสาระละมาตรฐานที่ต๎องเรํงปรับปรุง เนื่องจากคํา เฉลี่ยต่้า กวํา
มาตราฐาน 2) เพิ่มทักษะของนักเรียนโดยการท้า ข๎อสอบกลาง สพฐ./สพม 42 ข๎อสอบผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ข๎อสอบ GAT PAT PISA เพื่อการสะสมความรู๎ และความคุ๎นชินกับข๎อสอบแบบตําง ๆ
3) ครูมีกระบวนการจัด การเรียนรู๎ ด๎า นความสามารถในการสื่อ สารภาษาอัง กฤษมากขึ้นกวํา เดิม ครูท้า MOU กับ
สถานศึกษา ในปีการศึกษา 2563 ความสามารถในการสื่อสารภาษาอัง กฤษของนักเรี ยนต๎องได๎คํา ตามเปูา หมายที่
สถานศึกษาก้าหนด 4) ครูทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎จัดท้าแผนการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นให๎นักเรียนใช๎กระบวนการคิด และ
ลงมือปฏิบัติจริงมากขึ้นกวําเดิม และน้าแผนการจัดการเรียนรู๎ไปใช๎จริง เพื่อน้าไปสูํการสร๎า งนวัต กรรมที่เพิ่มขึ้นในทุก
วิชา 5) คณะกรรมการสถานศึกษาท้าโครงการที่สนใจทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและมีสํวนรํวมในการ
พัฒนาสถานศึกษามากยิ่งขึ้น 6) จัดอบรมครู เกี่ยวกับการสร๎า งนวัต กรรมที่ใ ช๎ใ นการจัด การเรียนการสอน โดยเน๎น
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู๎ แบบ Active Learning และการใช๎ application ที่ใช๎ส้าหรับการเรียนการสอน

คานา
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) โรงเรียน ห๎วยน้้าหอมวิทยา
คาร ปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษา ในรอบปีการศึกษาที่ผํานมา ให๎ต๎นสังกั ด
หนํวยงานต๎นสังกัด หรือ หนํวยงานที่ก้า กับดูแล และสาธารณชนได๎รับทราบ ตามกฎกระทรวงการประกันคุณ ภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 โดยโรงเรียนห๎วยน้้า หอมวิทยาคาร ได๎สะท๎อนผลการพัฒนาคุณ ภาพของสถานศึกษา ตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน ได๎แกํ มาตรฐานที่ 1 คุณ ภาพของผู๎เรี ยน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส้า คัญ และผลการวิเคราะห์
จุดเดํน จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให๎ดีขึ้นกวําเดิมอยํางน๎อย 1 ระดับคุณ ภาพ อีกทั้ง รายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษา ฉบับนี้ใช๎เป็นข๎อมูล แนวทางการประเมินคุณ ภาพภายนอกรอบสี่ โดยส้า นักงาน
รับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ตํอไป
ขอขอบคุณคณะครู ผู๎ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องทุก
ฝุายที่มีสํวนรํวมในการจัดท้ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปี
การศึกษา 2562 ฉบับนี้ คณะผู๎จัดท้าหวังเป็นอยํางยิ่งวําเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ตํอการน้า ไปใช๎ใ น
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร ในปีการศึกษา 2563 ตํอไป

นายเฉลิมชัย สํงศรี
ผู๎อ้านวยการโรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร

สารบัญ
เรื่อง
หน้า
บทสรุปผู้บริหาร
1
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
7
ข๎อมูลทั่วไป
7
ข๎อมูลครูและบุคลากร
12
ข๎อมูลนักเรียน
13
สรุปการใช๎แหลํงเรียนรู๎ภายในและภายนอกสถานศึกษา
16
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17
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18
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19
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19
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการซองผู๎บริหารสถานศึกษา
41
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส้าคัญ
46
ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนาคุณภาพเพื่อ ยกระดับให้สูงขึ้น และความต้องการการช่วยเหลือ
จุดเดํน
51
จุดควรพัฒนา
52
แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให๎สูงขึ้น
53
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57
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self – Assessment Report : SAR)
ปีการศึกษา 2562
ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน
1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโรงเรียน
ที่ตั้ง

ห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร
118 หมูํ 6 ต้าบลชุมตาบง อ้าเภอชุมตาบง
จังหวัดนครสวรรค์
สังกัด
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
โทรศัพท์
056-293056 โทรสาร
056-293119
website
http://www.2016.namhom.ac.th
เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เนื้อที่
88 ไรํ 60 ตารางวา
เขตพื้นที่บริการ อ้าเภอชุมตาบง อ้าเภอแมํเปิน
แผนที่โรงเรียน
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แผนที่โรงเรียน
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โรงเรียนห้วยน้าหอมวิทยาคาร
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
โรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร ตั้งอยูํบนถนนสายลาดยาว-ถนนสุด ระหวํา งกิโลเมตรที่ 28-29 เดิมเป็น
โรงเรียนมัธยมศึกษาประจ้าต้าบล สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได๎จัด ขึ้นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.
2530 เป็นล้าดับที่ 29 ของจังหวัดนครสวรรค์
โรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร เส๎นทางคมนาคมไมํสะดวก นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา
มีความล้าบากในการที่จะเข๎ารับการศึกษาตํอในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่อ้า เภอลาดยาวหรือในตัวจัง หวัด นายบุญ ศรี
โพธิ์ศิรวัฒน์ ซึ่งขณะนั้นด้ารงต้าแหนํงเป็นศึกษาธิการ อ้าเภอลาดยาว อาจารย์ชื่น ศรีสวัสดิ์ อดีตผู๎อ้า นวยการโรงเรียน
นครสวรรค์ และนายเสนาะ เพ็ญเขตกรณ์ อดีตก้านันต้าบลห๎วยน้้าหอม รํวมกับผู๎ใหญํบ๎านในขณะนั้นได๎ด้าเนินการขอ
จัด ตั้ง โรงเรียนมัธยมศึ กษาในระดั บต้า บลขึ้น ได๎น้า เรื่ องเข๎า ปรึก ษาสภาต้า บลห๎วยน้้า หอม และได๎ รับมอบที่ดิ น
สาธารณะประโยชน์บริเวณเชิงเขาเขียว (ที่ตั้งปัจจุบัน) จ้านวน 50 ไรํ เป็นที่กํอสร๎างอาคารเรียน โดยได๎รับงบประมาณ
กํอสร๎างอาคารเรียนชั่วคราว จ้านวน 1 หลัง บ๎านพักครู จ้านวน 1 หลัง บ๎า นพักภารโรง จ้า นวน 1 หลัง ห๎องน้้า ห๎อง
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ส๎วม จ้านวน 1 หลัง มีนักเรียนจ้านวน 90 คน โดยมีนายวิชัย ศิริมงคล เป็นผู๎บริหารคนแรก ด้า รงต้า แหนํง ครูใ หญํ
ปัจจุบันมี นายเฉลิมชัย สํงศรี ด้ารงต้าแหนํงผู๎อ้านวยการโรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร
การบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร แบํงโครงสร๎างการบริหารงานเป็น 5 ด๎าน ได๎แกํ
1. ด๎านการบริหารวิชาการ
2. ด๎านการบริหารงานบุคคล
3. ด๎านการบริหารงบประมาณ
4. ด๎านการบริหารทั่วไป
5. ด๎านการบริหารงานสํงเสริมกิจการนักเรียน
คาขวัญ “ สิ่งแวดล๎อมดี นาฎยดนตรีกีฬาเดํน เน๎นคุณธรรม น๎อมน้าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”
ปรัชญา

ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต “ปัญญาเป็นแสงสวํางในโลก”

ตราสัญลักษณ์

สีประจาโรงเรียนห้วยน้าหอมวิทยาคาร

รูปดวงไฟล๎อมด๎วยบัวสี่เหลํา
อักษรย่อของโรงเรียน

“เขียว-เหลือง” เป็นสีประจ้าโรงเรียน โดย
สีเขียว หมายถึง ความเจริญงอกงามและความสมบูรณ์
สีเหลือง หมายถึง คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนา

ห.น.ว.

วิสัยทัศน์ (VISION)
มุํงมั่นสํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนตามคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทยท๎องถิ่น มี
ทักษะชีวิต ภายใต๎แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ (MISSION)
1. สํงเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ให๎มคี ุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. สํงเสริมและพัฒนาให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คํานิยม 12 ประการ และมีทักษะชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. สํงเสริมและพัฒนาครูให๎สามารถจัดการเรียนรู๎ตามหลักสูตรอยํางมีคุณภาพและมาตรฐาน
4. สํงเสริมการใช๎แหลํงเรียนรู๎ด๎านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ด๎านเทคโนโลยี และด๎านสิ่งแวดล๎อม
อยํางหลากหลาย
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามระบบคุณภาพที่เน๎นการมีสํวนรํวม

เป้าประสงค์(Goals)
1. นักเรียนมีความรู๎และทักษะที่จ้าเป็นตามหลักสูตร
2. นักเรียนมีทักษะการสื่อสารด๎วยภาษาสากล 2 ภาษา
3. ครูบูรณาการภาษาสากลในการจัดการเรียนรู๎
4. ครูมีการจัดการเรียนรู๎ ที่เน๎นให๎นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด การคิดวิเคราะห์ การคิดสั งเคราะห์
การคิดแก๎ปัญหา ทักษะกระบวนการท้างาน สามารถผลิตผลงานอยํางสร๎างสรรค์
และรํวมรับผิดชอบตํอสังคม
5. ครูและนักเรียนมีจิตส้านึกรักษ์สิ่งแวดล๎อม มีคุณธรรม จริยธรรม คํานิยม 12 ประการ
6. นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีทักษะชีวิต ภายใต๎แนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
7. นักเรียนมีคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย เคารพสิทธิเสรีภาพของผู๎อื่น ยอมรับวัฒนธรรม
ที่แตกตํางและรับผิดชอบตํอสังคม
8. ครูมีการจัดการเรียนรู๎ตามหลักสูตรอยํางมีคุณภาพและมาตรฐาน
9. ครูจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
10. ครูสร๎างหรือพัฒนา สื่อ วิจัยในชั้นเรียน และนวัตกรรม โดยใช๎เทคโนโลยีอยํางหลากหลาย
11. สถานศึกษามีวัฒนธรรมองค์กรที่สร๎างขวัญก้าลังใจ สํงเสริมให๎ครูพัฒนาตนเองและปฏิบัติงาน
ได๎เต็มตามศักยภาพ
12. สถานศึกษาสํงเสริมให๎ครูจัดการเรียนรู๎โดยใช๎แหลํงการเรียนรู๎ ด๎านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ด๎านเทคโนโลยี และด๎านสิ่งแวดล๎อม อยํางหลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
โดยชุมชนมีสํวนรํวม
13. สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
14. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการตามระบบคุณภาพที่เน๎นการมีสํวนรํวม
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

ยิ้ม ไหว๎ รักษ์ไทย ใสํใจสิ่งแวดล๎อม
ภูมิทัศน์เดํน เน๎นวัฒนธรรมท๎องถิ่น

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 ด๎านคุณภาพศิษย์
กลยุทธ์ที่ 2 ด๎านการบริหารและธรรมมาภิบาลของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 ด๎านคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 ด๎านความสัมพันธ์ชุมชน / สังคม
กลยุทธ์ที่ 5 ด๎านการท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กลยุทธ์ที่ 6 ด๎านอัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
กลยุทธ์ที่ 7 ด๎านมาตรการสํงเสริม
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2. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
2.1) จานวนบุคลากร
บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อื่นๆ รวมทั้งหมด
จานวน

1

57

2

7

8

75

เจ๎าหน๎าที่อื่นๆ รวมถึง นักการ ภารโรง แมํบ๎าน ยาม (บุคลากรที่ท้าหน๎าที่สอน มีทั้งสิ้น 66 ทําน)
2.2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร
บุคลากร
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก รวมทั้งหมด
จานวน

8

41

25

1

75

ต่้ากวําปริญญาตรี คือ นักการ ภารโรง แมํบ๎าน ยาม
ยน
1.33 กราฟแสดงวุฒิการศึกษาของบุคลากรโรงเรี
10.67

33.33

ต่้ากวําปริญญาตรี

41.00

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

2.3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน(วุฒิตรงสายการสอน)
สาขาวิชา
1. บริหารการศึกษา (ผอ.)
2. ภาษาไทย
3. คณิตศาสตร์
4. วิทยาศาสตร์
5. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6. สุขศึกษาและพลศึกษา
7. ศิลปะ
8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
9. ภาษาตํางประเทศ
10.กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
รวม
วุฒิการศึกษาบุคลากร มีวุฒิที่ตรงสายการสอน100%

จานวน (คน)
1
7
9
11
9
4
6
10
9
1
66

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์)
0
17
16
18
17
17
17
16
18
17
17

11

12
กราฟแสดงจ้านวนบุคลากรและภาระการสอนเฉลี่ย

กราฟแสดงจ้านวนบุคลากรและสาขาวิชา
10

9

15

6
4

10
5

3. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปีการศึกษา 2562)
จ้านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ……1,159……คน จ้าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
ระดับชั้นเรียน

จานวนห้อง

ม.1

เพศ

รวม

เฉลี่ย

ชาย

หญิง

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

รวมทั้งหมด

35

474

685

1159

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ต่อห้อง

อัตราสํวนครู : นักเรียน = ……66…..: ……1,159…
อัตราสํวนครู : นักเรียน = ……1……..: ……17.56…

กราฟแสดงจ้านวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6
ปีการศึกษา 2562 เทอม 1
166

212

194
169
215

ม.1

ม.2

203

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

เฉลี่ย

10.กิจกรรมพัฒนา…

9. ภาษาตํางประเทศ

8. การงานอาชีพและ…

7. ศิลปะ

6. สุขศึกษาและพล…

0

0

5. สังคมศึกษา…

1

4. วิทยาศาสตร์

1

3. คณิตศาสตร์

7

17 16 18 17 17 17 16 18 17 17

20

9

2. ภาษาไทย

9

1. บริหารการศึกษา…

12
10
8
6
4
2
0

11

13

ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน ของปีการศึกษา 2562 )
จ้านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น …1,143……คน จ้าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
ระดับชั้นเรียน

จานวนห้อง

ม.1

เพศ

เฉลี่ย

รวม

ชาย

หญิง

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

รวมทั้งหมด

35

464

679

1143

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

ต่อห้อง

อัตราสํวนครู : นักเรียน = ……66…..: ……1043..…
อัตราสํวนครู : นักเรียน = ……1……..: ……17.32…..…

กราฟแสดงจ้านวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6
ปีการศึกษา 2562 เทอม 2

209

163
185

168
195

223
ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

กราฟแสดงเปรียบเทียบจ้านวนนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559-2562
จ้านวนนักเรียน(คน)

250
200

195 182

208 194

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

202

212 215

167

150
100

50
0

ม.1

ปีการศึกษา 2561
ม.4

ปีการศึกษา 2562
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จ้านวนนักเรียน(คน)

กราฟแสดงเปรียบเทียบจ้านวนนักเรียนชั้น ม.1-6 ปีการศึกษา 2559-2562 (เทอม 1)
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

ม.1

ม.2

ม.3

ม.ต้น

ม.4

ม.5

ม.6

ม.ปลาย

รวมทั้งหมด

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

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

จ้านวนนักเรียน(คน)

กราฟแสดงเปรียบเทียบจานวนนักเรียนชั้น ม.1-6 ปีการศึกษา 2559-2562 (เทอม 2)
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

ม.1

ม.2

ม.3

ม.ต๎น

ม.4

ม.5

ม.6

ม.ปลาย

รวมทั้งหมด

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

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

4. จ้านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส้านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.)……… 1,129 ………คน คิดเป็นร๎อยละ……98.78…….
5. จ้านวนนักเรียนที่มีน้าหนักสํวนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย.. 1,129 ………คน คิดเป็นร๎อยละ……98.78…….
6. จ้านวนนักเรียนพิการทางการศึกษา ……….……0...……คน คิดเป็นร๎อยละ…0.00…...
7. จ้านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ…………..0....…..คน คิดเป็นร๎อยละ…0.00…...
8. จ้านวนนักเรียนปัญญาเลิศ….180…….คน คิดเป็นร๎อยละ.. 15.75…..นิยามนักเรียนปัญญาเลิศ คือ เด็กที่
มีความสามารถทางสติปัญญา หรือความถนัดเฉพาะทางอยูํในระดับที่สูงกวําเด็กอื่นในวัยเดียวกัน อาทิเชํน ด๎านศิลปะ
ด๎านนาฏศิลป์ ด๎านกีฬา ด๎านคณิตศาสตร์ ด๎านวิทยาศาสตร์

15
9. จ้านวนนักเรียนต๎องการความชํวยเหลือเป็นพิเศษ…25…คน คิดเป็นร๎อยละ….2.19... นิยามนักเรียน
ต๎องการความชํวยเหลือเป็นพิเศษ คือ เด็กที่มีปัญหาต๎องการความชํวยเหลือด๎านความสามารถนักเรียน(การเรียน
สติปัญญา) ด๎านสุขภาพ ด๎านครอบครัว ด๎านเศรษฐกิจ ด๎านอื่นๆ ข๎อมูลจากการรายงานระบบคัดกรองนักเรียนของ
โรงเรียน
10. จ้านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน ระดับชั้น ม.ต๎น …0….คน คิดเป็น ร๎อยละ…0….ระดับชั้น ม.ปลาย
(ลาออก) …6….คน คิดเป็นร๎อยละ…1.05….
11. สถิติการขาดเรียน (ขาดนาน)
……28……….คน คิดเป็นร๎อยละ…4.91…..
12. จ้านวนนักเรียนที่เรียนซ้้าชั้น
........0........ คน คิดเป็นร๎อยละ…0.00…..
13. จ้านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร
ม.3
จ้านวน.......... 180..........คน คิดเป็นร๎อยละ……92.31..…
ม.6
จ้านวน........158........คน คิดเป็นร๎อยละ…..96.93....
ข๎อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563
14. จ้านวนนักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ …990…คน คิดเป็น
ร๎อยละ …86.61…….
15. จ้านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพํอ แมํ ผู๎ปกครอง …1080 ….คน คิดเป็นร๎อยละ …94.49………..
16. จ้านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนทีด่ ีของโรงเรียน ……1080….คน คิดเป็นร๎อยละ …94.49……..…
17. จ้านวนนักเรียนที่ท้ากิจกรรมบ้าเพ็ญประโยชน์ตํอสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา…1035……คน
คิดเป็นร๎อยละ …90.55………..
18. จ้านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู๎จากการอํานและการสืบค๎นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอยํา งสม่้า เสมอ 850
คน คิดเป็นร๎อยละ …74.37……..
19. จ้านวนนักเรียนที่ผํานการประเมินความสมรรถนะด๎านการคิดตามที่ก้าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา ระดับดี
ขึ้นไป …839..คน คิดเป็นร๎อยละ …73.40……
20. จ้านวนนักเรียนที่ผํานเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข๎ากับสังคมตามที่ก้าหนดใน
หลักสูตรสถานศึกษาระดับดีขนึ้ ไป …927……..คน คิดเป็นร๎อยละ …81.10……….
4. ข้อมูลอาคารสถานที่
1) อาคารเรียนจ้านวน 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 จ้านวนหนังสือในห๎องสมุด …12,300… เลํม
การสืบค๎นหนังสือและการยืม-คืน ใช๎ระบบ Library 2000
จ้านวนนักเรียนที่ใช๎ห๎องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย...365.. คน ตํอ วัน คิดเป็นร๎อยละ..31.93.ของ
นักเรียนทั้งหมด
2) ห๎องปฏิบัติการ
ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จ้านวน 4 ห๎อง ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จ้านวน 3 ห๎อง
ห๎องปฏิบัติการทางภาษาจีนจ้านวน 1 ห๎อง ห๎องปฏิบัติการคณิตศาสตร์จ้านวน 1 ห๎อง
3) คอมพิวเตอร์จ้านวน ..............................134........... เครื่อง
ใช๎เพื่อการเรียนการสอน ......................105........... เครื่อง
ใช๎เพื่อสืบค๎นข๎อมูลทางอินเทอร์เน็ต .....15............ เครื่อง
จ้านวนนักเรียนที่สืบค๎นข๎อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย....350..... คน ตํอวัน คิด
เป็นร๎อยละ....30.62......ของนักเรียนทั้งหมด (นักเรียนสามารถสืบค๎นในห๎องเรียนคอมพิวเตอร์ได๎)
ใช๎เพื่อการบริหารจัดการ……15….เครื่อง
4) แหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ภายใน
ชื่อแหล่งเรียนรู้
1. ห๎องสมุด
2. ห๎องวิถีพุทธ
3. ห๎องคอมพิวเตอร์
4. ศูนย์การเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง
5. ห๎องสมุดเสียง
6. ห๎องวิทยาศาสตร์

สถิติการใช้
จานวนครั้ง/ปี
600
100
100
20
200
600

แหล่งเรียนรู้ภายใน
ชื่อแหล่งเรียนรู้
7. ร๎านมันสมองคาเฟุ
8. ห๎องเรียนภาษาจีน
9. เส๎นทางศึกษาธรรมชาติเขาเขียว
10. ห๎องดนตรี
11. ห๎องสภานักเรียน

สถิติการใช้จานวน
ครั้ง/ปี
200
100
20
200
40

ห๎องสมุด เปิด รอบเช๎า กลางวัน เย็น 3 รอบ นับเป็น 3 ครั้ง โรงเรียนเปิด 200 วัน สถิติการใช๎ห๎องสมุด 600 ครั้งตํอปี
ไมํรวมถึงจ้านวนนักเรียนและบุคลากรครูที่เข๎าใช๎
5) แหลํงเรียนรู๎ภายนอกโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ภายนอก
ชื่อแหล่งเรียนรู้
1. ทุํงหินเทิน
2. สถานีต้ารวจภูธร ชุมตาบง
3. กลุํมแมํบ๎านชุมตาบง หมูํ 12
4. ส้านักสงฆ์แมํหมุยลั้ง
5. กลุํมแมํบ๎านชุมตาบง หมูํ 8
6. กลุํมแมํบ๎านเขาจั๊กจั่น
7. แหลํงศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงบ๎านปางงู

สถิติการใช้
จานวนครั้ง/ปี
10
10
10
12
4
6
8

แหล่งเรียนรู้ภายนอก
ชื่อแหล่งเรียนรู้
8. หมูํบ๎านปางสวรรค์
9. หมูํบ๎านทํามะกรูด
10. วัดเขาแดง
11. วัดเขาเขียว
12.โรงพยาบาลชุมตาบง
13. สถานีไฟปุาห๎วยขาแข๎ง

สถิติการใช้
จานวนครั้ง/ปี
2
1
10
10
4
2
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6) ปราชญ์ชาวบ๎าน/ภูมิปญั ญาท๎องถิ่น ผู๎ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให๎ความรู๎ แกํครู นักเรียน ในปีการศึกษาที่
รายงาน

6.1 ทีมแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลชุมตาบง ให๎ความรู๎เรื่อง โรคติดตํอทางเพศสัมพันธ์,การจัดการกับ
อารมณ์ในวัยทีน, ยาเสพติด, วันงดสูบบุหรี่โลก สถิติการให๎ความรู๎ในโรงเรียนแหํงนี้ จ้านวน 3 ครั้ง/ปี
6.2 ดร.จักกฤช สิงห์ธนสาร ให๎ความรูเ๎ รื่องกิจกรรมงานด๎านการปูองกันและควบคุมไฟปุา สถานีไฟปุาห๎วย
ขาแข๎ง สถิติการให๎ความรู๎ในโรงเรียนแหํงนี้ จ้านวน 2 ครั้ง/ปี (กิจกรรมตอนนักเรียนเข๎าคํายลูกเสือ-เนตนารี)
6.3 นางทองเลื่อน มูลละ ให๎ความรู๎เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากโปรตีนไหม สถิติการให๎ความรู๎ในโรงเรียนแหํงนี้
จ้านวน 2 ครั้ง/ปี
6.4 พระอาจารย์ ฉกาจ วิสารโท ให๎ความรู๎เรื่อง คุณธรรมจริยธรรม เศรษฐกิจพอเพียง คํายพุทธบุตร สถิติ
การให๎ความรู๎ในโรงเรียนแหํงนี้ จ้านวน 5 ครั้ง/ปี
6.5 พระอาจารย์เจ๎าอาวาส วัดชุมตาบง วัดเขาเขียว วัดเขาแดง ให๎ความรูเ๎ รื่องการสอบธรรมศึกษา
ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ประจ้าปีการศึกษา 2562 สถิติการให๎ความรู๎ในโรงเรียนแหํงนี้ จ้านวน 2 ครั้ง/ปี
6.6 อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให๎ความรู๎
เกี่ยวกับกิจกรรม ประโยชน์ของเคมี สถิติการให๎ความรู๎ในโรงเรียนแหํงนี้ จ้านวน 1 ครั้ง/ปี
6.7 รุํนพี่ศิษย์เกําโรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคารรํวมกับกลุํมสาระการเรียนรู๎แนะแนวให๎ความรู๎ เรือ่ ง
การใช๎ชีวิตในรั้วมหาลัยของแตํละคน และแนะแนววิธีทางที่จะท้าให๎น๎องไปสูํการเข๎ามหาวิทยาลัยได๎งํายขึ้น สถิติการให๎ความรู๎
ในโรงเรียนแหํงนี้ จ้านวน 1 ครั้ง/ปี
6.8 เจ๎าหน๎าที่จากศูนย์บริการโลหิตแหํงชาติ สภากาชาดไทย จังหวัดนครสวรรค์ ให๎ความรู๎เกี่ยวกับการ
บริจาคโลหิต สถิติการให๎ความรู๎ในโรงเรียนแหํงนี้ จ้านวน 1 ครั้ง/ปี
6.9 นายคมกฤตย์ รวบรวม พนักงานเลือกตั้งช้านาญการ จากส้านักงานคณะกรรมการสารเลือกตั้ง
จังหวัดนครสวรรค์ ให๎ความรู๎ในเรื่องเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ และเรื่องหลักของประชาธิปไตย
6.10 เจ๎าหน๎าที่จากส้านักงานคณะกรรมการก้ากับและสํงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ให๎ความรู๎ในเรือ่ ง โครงการยุวชนประกันภัย ประจ้าปี 2562 ซึ่งเป็นโครงการทีเ่ ปิดโอกาสให๎เยาวชนได๎มีสํวนชํวยเหลือสังคมโดย
การเผยแพรํประชาสัมพันธ์ ความรู๎ ขําวสารประกันภัย ไปสูํครอบครัว และบุคคลใกล๎ชิดในชุมชน สถิติการให๎ความรู๎ในโรงเรียน
แหํงนี้ จ้านวน 1 ครั้ง/ปี
6.11 เจ๎าหน๎าที่ตา้ รวจ สภ.ชุมตาบง ให๎ความรู๎เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย สถิติการให๎ความรู๎ในโรงเรียนแหํง
นี้ จ้านวน 1 ครั้ง/ปี
6. ข้อมูลงบประมาณ งบประมาณ (รับ-จําย)
รายรับ
จานวน/บาท
รายจ่าย
จานวน/บาท
เงินงบประมาณ
งบด้าเนินการ/เงินเดือน-คําจ๎าง
เงินนอกงบประมาณ
8,349,182 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
8,046,415
เงินอื่นๆ(ระบุ)
1,837,441 งบอื่นๆ(ระบุ)
1,787,107.51
รวมรายรับ
10,186,623
รวมรายจ่าย
9,833,523
งบด้าเนินการ/เงินเดือน เงินคําจ๎าง คิดเป็นร๎อยละ.........-…............... ของรายรับ
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเป็นร๎อยละ........96.37.............ของรายรับ
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7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม

1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลกั ษณะเป็นสังคมชนบทที่มีขนาดใหญํ มีประชากรประมาณ 18,997 คน
บริเวณใกล๎เคียงโดยรอบโรงเรียน ได๎แกํ สถานีต้ารวจภูธรอ้าเภอชุมตาบง, ที่วําการอ้าเภอชุมตาบง, โรงพยาบาลชุมตาบง และ
องค์การบริหารสํวนต้าบลชุมตาบง อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม สํวนใหญํนับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/
ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่นทีเ่ ป็นที่รู๎จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีบญุ บั้งไฟ
2) ผู๎ปกครองสํวนใหญํ จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อาชีพหลัก คือเกษตรกรรม ฐานะทางเศรษฐกิจ/
รายได๎โดยเฉลี่ยตํอครอบครัว ตํอปี 100,000 บาท จ้านวนคนเฉลี่ยตํอครอบครัว 4 คน
3) โอกาสและข๎อจ้ากัดของโรงเรียน

โอกาส

ข้อจากัด

1. สภาพแวดล๎อมดี อยูํใกล๎ชุมชนมีแหลํงเรียนรู๎ และหนํวยงานตํางๆ
อยูํในเขตพื้นที่ เชํน อ้าเภอชุมตาบง, อบต.ชุมตาบง, สถานีต้ารวจภูธร
อ้าเภอชุมตาบง,ที่วําการอ้าเภอชุมตาบง, โรงพยาบาลชุมตาบง วัดเขา
แดง เขาเขียว เขาแดง ฯลฯ
2. มีการขยายตัวของปริมาณนักเรียนเพิ่มขึ้นตํอเนื่อง

1. การคมนาคมไมํคํอยสะดวก ในการโดยสารรถสาธารณะไปที่ตัวเมือง
นครสวรรค์

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

3. หลายหนํวยงานมีกิจกรรมหลากหลายประกอบกับกิจกรรมของทาง
โรงเรียนสํงผลให๎กระทบตํอเวลาเรียนของนักเรียน

2. งบประมาณที่ได๎รับจากรัฐ ไมํเพียงพอตํอการพัฒนาให๎ทันตํอการ
เติบโตของโรงเรียน

4. บางชํวง จ้านวนครู/บุคลากร ไมํเพียงพอกับวิชาเอกนั้นๆ และมีการ
โยกย๎ายกลับภูมิล้าเนาเดิมบํอยครั้ง เนื่องเป็นครูตํางจังหวัด

8. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาปรับปรุง 2561
โรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร ด้าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนอยํางรอบด๎านครอบคลุมทุก กลุํมเปูาหมาย
ตามหลักสูตรโรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง
พุทธศักราช 2560) จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น มี 1 แผนการเรียน รายวิชา
เพิ่มเติม เน๎นตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน “มุํงมั่นสํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนตามคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความ
เป็นไทยท๎องถิ่น มีทักษะชีวิต ภายใต๎แนวคิดตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” รายวิชาเพิ่มเติมได๎แกํ วิช าวิทยาศาสตร์ วิชา
คณิตศาสตร์ วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิช าภาษาอังกฤษในชีวิตประจ้าวัน วิช าภาษาจีน วิชาขับร๎องเพลงไทยสากล วิชาชํางซํอม
เครื่องใช๎ไฟฟูา วิชาปลูกผักสวนครัว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มี 3 แผนการเรียน รายวิช าเพิ่มเติม เน๎นตามวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียน แผนการเรียนที่ 1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รายวิช าเพิ่มเติมได๎แกํ รายวิชาวิทยาศาสตร์(ฟิสกส์ เคมี
ชีววิทยา โลก ดาราศาสตร์ ) และคณิตศาสตร์เป็นหลัก แผนการเรียนที่ 2 แผนการเรียนศิลป์-ภาษา รายวิชาเพิ่มเติมได๎แกํ รายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร และวิชาคอมพิวเตอร์เป็นหลัก แผนการเรียนที่ 3 แผนการเรียนทั่วไป
รายวิชาเพิ่มเติมได๎แกํ รายวิชาการงานอาชีพ วิชาการเมืองการปกครอง และวิชาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลัก นอกจากรายวิชา
เพิ่มเติม สถานศึกษาได๎จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ได๎แกํ กิจกรรมลูกเสือเนตนารี กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู๎ กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมชุมนุม ซึ่งกิจกรรม
ชุมนุมมีจ้านวน 36 ชุมนุม สถานศึกษาจัดให๎มีกิจกรรมชุมนุมที่หลากหลาย เพื่อให๎นัก เรียนสามารถเลือกเรียนได๎ตามความถนัดและ
ความสนใจของนักเรียน
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ส่วนที่ 2
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร ด้าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 ประจ้าปีการศึกษา 2562 มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ดังนี้
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส้าคัญ
ผลประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยรวม

ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ดี(ระดับ 3)

ดี(ระดับ 3)
ดี(ระดับ 3)
ดี(ระดับ 3)

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ : ดี
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนห๎วยน้้า หอมวิทยาคาร มีกระบวนการพัฒนาผู๎เรียนในด๎า นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด๎วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยมุํงเน๎นการพัฒนาผู๎เรียนให๎สอดคล๎องกับ วิสัยทัศน์ของโรงเรียนได๎แกํ “มุํงมั่นสํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียน
ตามคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทยท๎องถิ่น มีทักษะชีวิต ภายใต๎แนวคิด ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ของหลักสูต ร
สถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) มีแผนการเรียนตาม
ความถนัดและความสนใจอยํางรอบด๎าน ทั้งแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิต ศาสตร์ แผนการเรียนศิลป์ -ภาษา และ
แผนการเรียนทั่วไป มีการออกแบบการจัด การเรียนรู๎ที่เ หมาะสมกับผู๎เรียน โดยมีทั้ง การจัด การเรียนรู๎ทั้ง รูปแ บบ
โครงงาน แบบใช๎กระบวนการคิดกระบวนการแก๎ปัญหาเป็นหลัก รูปแบบกระบวนการกลุํม การระดมสมอง แบบลงมือ
ปฏิบัติจริง โดยวิชาที่มีการปฏิบัติ นักเรียนจะได๎ลงมือปฏิบัติจริง แบบรํวมมือกันเรียนรู๎ และเน๎นเรื่องการเรียนรู๎แบบ
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุํงพัฒนาให๎ผู๎เรียนยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ตั้ง แตํระดับชั้น
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – 6 มีการด้าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู๎เรียน เพื่อให๎อยูํใ นสัง คมได๎อยํา งมีค วามสุข เน๎น
การพัฒนาด๎านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู๎เรียน สร๎างภูมิคุ๎มกัน และรู๎เทํา ทั นสื่อและสิ่ง ไมํพึง ประสงค์
จัดกิจกรรมการพัฒนาผู๎เรียนให๎เหมาะสมกับวัย อาทิเชํน กิจ กรรมลูกเสือ -เนตรนารี มีการจัด การเรียนการสอนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น ความเข๎มข๎นของกิจกรรม สถานที่และระยะเวลาของการเข๎า คํา ยลูกเสือ -เนตรนารี ขึ้นยูํ
กับระดับชั้นของนักเรียน พิจารณาความเหมะสมของวัยนักเรียน มีโครงการคํา ยพุทธพุทธ ส้า หรับนักเรียน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4 เพื่อสร๎างและพัฒนาทักษะในการด้าเนินชีวิต ยอมรับความคิด และวัฒนธรรมที่แตกตํา ง

20
เรียนรู๎การอยูํรํวมกับผู๎อื่น การปฏิบัติ ต นในฐานะคนที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอื่น เพราะนักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 จะเป็นนักเรียนที่มาจากโรงเรียนประถมตํา งๆ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จะมีทั้ง
นักเรียนที่อยูํในโรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร ซึ่งเป็นโรงเรียนเดิมและนักเรียนที่มาจากโรงเรียนอื่นๆ กิจ กรรม คํา ย
พุทธบุตร นักเรียนท้ากิจกรรมตํางๆ ตามที่สถานศึกษาก้าหนด รํวมกันทั้งกลางวันและกลางคืน ที่ส้า นักสงฆ์แมํหมุยลั้ง
จึงเป็นอีก 1 กิจกรรมที่ฝึกให๎นักเรียนยอมรับที่จ ะอยูํรํวมกันบนความแตกตํา งและความหลากหลาย มีโครงการคํา ย
สํงเสริมความเป็นเลิศด๎านดนตรีสากล ซึ่งนักเรียนท้ากิจกรรมรํวมกันเพื่อฝึกทั กษะเกี่ยวกับดนตรี จนสามารถน้า ไปใช๎
จริงในชีวิตประจ้าวัน มีกิจกรรมชุมนุมที่หลากหลาย(36 ชุมนุม) นักเรียนสามารถเลือกเรียนได๎ตามถนัดและความสนใจ
ของนักเรียน มีกิจกรรมแนะแนวส้าหรับนักเรียน แนะแนวอาชีพ แนะแนวการศึกษาตํอ ด๎วยกิจ กรรม และโครงการ
สนับสนุน ที่หลากหลายสํงผลให๎นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยูํในระดับ ดี ตามคําเปูาหมายที่ก้าหนด
1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
โรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร มีกระบวนการพัฒนาผู๎เรียนโดยมีกิจกรรม ด๎านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู๎เรีย น ด๎ว ยวิธีก ารที่ห ลากหลาย สํงผลให๎ผู๎เ รียนมี ผลสั มฤทธิ์ ทางวิ ชาการ ตามเปูา หมายที่ก้า หนด ให๎นักเรียนมี
ความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการค้านวณ ให๎นักเรียนทุกระดับชั้นใช๎เวลาวํางในการอํา นหนัง สือ
ที่ตนเองชอบพร๎อมทั้งบันทึกลงในบันทึกรักการอํานของตนเอง ซึ่งนักเรียนจะได๎พัฒนาความสามารถในการอํา น การ
เขียนภาษาไทย และมีกิจกรรมสํงเสริมนิสัยรักการอําน การเขียน การพูด และการฟัง ดัง นี้ กิจ กรรมสัปดาห์ห๎องสมุด
กิจกรรมสุดยอดนักอําน กิจกรรมอํานยกแก๏งค์ กิจ กรรมหนัง สือท้า มือ กิจ กรรม Read and Share. กิจ กรรมหนัง สือ
เสียงตามสายThe Voice Book.กิจ กรรมแสตมป์ยอดนักอํา น กิจ กรรมตอบปัญ หาสารานุกรมไทยส้า หรับเยาวชน
กิจกรรมเปิดพจนานุกรม กิจกระเป๋าหนังสือ “เปิดความรู๎สูํชุมชน” กิจ กรรม Scan กัน นอยด์ และมีโครงการพัฒนา
พฤติกรรมด๎านการอําน-เขียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย มีการจัด คํา ยภาษาไทย คํา ยภาษาอัง กฤษ คํา ย
ภาษาจีน สํงผลให๎นักเรียนพัฒนาความสามารถในการฟัง พูด สื่อสารทั้ง ภาษาอัง กฤษ และภาษาจีน ที่ดีขึ้น กิจ กรรม
คลีนิกคณิตศาสตร์ โดยเป็นกิจ กรรมที่เพิ่มเติมเสริมให๎กับนักเรียนที่ชอบการค้า นวณ และจัด ซํอมให๎กับนักเรียนที่
ค้านวณไมํคลํองโดยครูประจ้าวิชาคณิตศาสตร์ สํงผลให๎นักเรียนพัฒนาความสามารถในการคิด ค้า นวณ มีการสํง เสริม
ผู๎เรียนให๎มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิด อยํา งมีวิจ ารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิด เห็น แก๎ปัญ หา
ตลอดจนการน้า เสนอผลงาน และการสื่อสารกับผู๎อื่น ด๎วยกิจ กรรมสัปดาห์ค ณิต ศาสตร์ กิจ กรรมสัปดาห์อาเซียน
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ทั้ง 8 กลุํมสาระ ที่เน๎นจัดกิจกรรมสํงเสริมให๎ผู๎เรียนน้า
ความรู๎มาประยุกต์ใช๎ ด๎วยการจัดท้าโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิต ศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ โครงงาน
คุณธรรม โครงงานการงานอาชีพ นอกจากนี้ยัง มีโครงการพัฒนาประสิทธิภาพงาน ICT การพัฒนาระบบเครือขํา ย
อินเทอร์เน็ต และสัญญาณ Wifi เพื่อให๎ผู๎เรียนสามารถสืบค๎นข๎อมูลได๎ สํง เสริมผู๎เรียนให๎มีค วามสามารถในการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส้าคัญโดยพิจารณาได๎จากการนิเทศการ
สอน มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด๎วยเครื่องมือและวิธีการหลากหลายดัง พิจ ารณาได๎ จ ากแผนการจัด การ
เรียนรู๎ มีการจัดอบรมสํงเสริมอาชีพให๎กับผู๎เรียน อาทิเชํน อาชีพตัด ผม อาชีพท้า ขนม ร๎า นกาแฟ ปั๊มลายเสื้อผ๎า จัด
ดอกไม๎ (โครงการทุนเสมอภาค) มีการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนระดับชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
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จัดท้า Portfolio เพื่อการศึกษาตํอและการประกอบอาชีพ มีกิจกรรมทุนการศึกษาส้าหรับนักเรียน ตลอดจนมีกิจ กรรม
แนะแนวเขตพื้นที่บริการส้าหรับนักเรียน รับสมัครนักเรียนเพื่อเข๎าศึกษาตํอในโรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร
นอกจากนี้โรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคารยังมีโครงการอีก 14 โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและให๎เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก้าหนดยกระดับผลสัมฤทธิ์ โดยมีโครงการดังนี้ 1) โครงการสํง เสริม
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 2) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู๎กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 3) โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู๎ กลุํมสาระการคณิต ศาสตร์ 4) โครงการพัฒนาการจัด การเรียนรู๎กลุํมสาระวิทยาศาสตร์ 5) โครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู๎กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6) โครงการสํง เสริมพัฒนาการสอน
และการจัดการเรียนรู๎มุํงยกระดับผลสัมฤทธิ์ พัฒนากีฬาสูํความเป็นเลิศ 7) โครงการสํง เสริมความเป็นเลิศ ด๎า นศิลปะดนตรี 8) โครงการสํงเสริมการเรียนการสอนกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี 9) โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู๎กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํา งประเทศ 10) โครงการการพัฒนาแหลํง เรียนรู๎เพื่อการศึกษาตลอดชีวิต
ห๎องสมุด 3 D 11) โครงการสํงเสริมวิชาการบูรณาการ 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ 12) โครงการพัฒนาพฤติกรรมด๎า นการ
อํา น-เขียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ และผลจากการด้า เนินโครงการและกระบวนการพัฒนาผู๎เรียน 13) โครงการ
สํงเสริมความป็นเลิศทางวิชาการ 14) โครงการคํายดาราศาสตร์ สํงผลให๎โรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร ได๎รับรางวัลใน
ด๎านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของ
นักเรียน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 69 ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแขํงขันการแขํงขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 3 ปีซ๎อน และได๎รับรางวัล ระดับเหรียญทอง ระดับ ชาติ(ภาคเหนือ) 2 ปีซ๎อน
2. รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแขํงขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ทั้งระดับชั้น ม.1-ม.3
และม.4-ม.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 3 ปีซ๎อน
3. รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแขํงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปลํอยอิสระ ม.1-ม.3
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 3 ปีซ๎อน
4. รางวัลระดับเหรียญทอง การแขํงขันกวีเยาวชนคนรุํนใหมํ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 3 ปีซ๎อน
5. รางวัลระดับเหรียญทองการแขํงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 42 3 ปีซ๎อน
6. การแขํงขันตํอศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 ได๎รับรางวัลชนะเลิศ และได๎คะแนนจากการตํอศัพท์
ภาษาอังกฤษ 100 คะแนนเต็ม ในปีการศึกษา 2562 นี้
1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

โรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร มีกระบวนการพัฒนาผู๎เรียนในด๎า นคุณ ลักษณะอัน พึง ประสงค์ด๎วยวิธีการที่
หลากหลาย สํงผลให๎ผู๎เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สูง กวํา คํา เปูา หมายที่ก้า หนด โดยจัด กิจ กรรมสํง เสริมการ
พัฒนาทักษะชีวิตของผู๎เรียน ตามหลักวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง และตามวิสัยทัศ น์ของโรงเรียนห๎วยน้้า หอม
วิทยาคารคือ “มุํงมั่นสํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนตามคุณ ภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย
ท๎องถิ่น มีทักษะชี วิต ภายใต๎แนวคิด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” และสอดคล๎องกับ กลยุทธ์ที่ 1 ด๎า น
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คุณภาพศิษย์ กลยุทธ์ที่ 2 ด๎านการบริหารและธรรมมาภิบาลของสถานศึกษาและ กลยุทธ์ที่ 4 ด๎านความสัมพันธ์ชุมชน
/ สังคม และสอดคล๎องกับพันกิจทั้ง 5 ข๎อของโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยการ
จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมให๎กับนักเรียนทุกระดับชั้น จัด กิจ กรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง คํานิยม 12 ประการ การจัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมจิตอาสา เชํน กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา
นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา มีการดูแลชํวยเหลือนักเรียนอยํางเป็นระบบ มีกิจรรมเยี่ยมบ๎า นนักเรียนทุกคน แตํง ตั้ง ให๎
ทุกห๎อ งเป็ นเวรท้า ความสะอาดห๎อ งเรีย น สํง เสริมภาวะผู๎น้า ด๎ วยกิ จ กรรมสภานัก เรียน คณะกรรมการนัก เรีย น
คณะกรรมการกีฬาสีภายใน จัด กิจ กรรมสํงเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา กิจ กรรมสํง เสริมวินัยและพฤติกรรม
นักเรียน กิจกรรมสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมความเป็นไทย นักเรียนเข๎ารํวมงานประเพณีประจ้า ปี บุญ บั้ง
ไฟ และสํวนหนึ่งในกิจกรรมสํงเสริม ฟูอนร้าพื้นบ๎านอีสาน ฟูอนบุญบั้งไฟ ที่จัด ขึ้นทุกปี เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย จัดกิจกรรมชุมนุมดนตรี นาฏศิลป์ จัด กิจ กรรมคํา ยพักแรมของลูกเสือ -เนตร
นารีเพื่อการปรับตัวอยูํรํวมกันบนพื้นฐานที่แตกตํางกัน มีการชั่งน้้าหนัก วัดสํวนสูง ตรวจเลือด ตรวจฟัน ของผู๎เรียนทุก
คน และประสาน งานเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุขเพื่อแปรผล จัดกิจกรรมงานโภชนาการ กิจกรรมงานพยาบาล เพื่อสํง ผลให๎
นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง จัดกิจกรรมสํงเสริม ทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู๎เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม
พลศึก ษา มีโครงการสถานศึ กษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ซึ่ ง จัด กิจ กรรมอบรมแกนน้า เพื่อปู องกั น
คุณลักษณะอันไมํพึงประสงค์ที่จะเกิดขึ้น กิจกรรมห๎องเรียนสีขาว กิจกรรมตรวจสารเสพติด ในปัสสาวะ(Urine Tests)
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก กิจกรรมวันตํอต๎านยาเสพติด กิจกรรมวันเอดส์โลก มีกิจกรรมชมรม To Be Number 1 ซึ่ง
ได๎รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแขํงขันในระดับภาคเหนือ 2 ปีซ๎อน มีการน้าภูมิปัญญาท๎องถิ่นมารํวมพัฒนาหลักสูต ร
ปราญชน์ชาวบ๎าน โดยจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู๎ให๎นักเรียน อาทิเชํน กิจ กรรมมหิง สาสายสืบ เป็นกิจ กรรม
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม กิจกรรมเรียนรู๎ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง กิจ กรรมสํง เสริมการเรียนรู๎ด๎า นการพัฒนา
ทักษะอาชีพ เชํน การเลี้ยงไกํไขํ จิ้งหรีด กบ ปลา ผ๎ามัดย๎อม กิจกรรมพวงมะโหตร กิจ กรรมพับเหรียญ สานตะกร๎า
จับผ๎างานมงคลตําง ๆ ตัดผม แตํงหน๎า จัดดอกไม๎ การแกะสลักผักผลไม๎ และในเวลาหลังเลิกเรียนได๎เปิดสนามกีฬาให๎
นักเรียนและเยาวชนที่อยูํใกล๎ๆโรงเรียนได๎มาใช๎สนามในการเลํนกีฬาทุกวัน
โรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร ได๎รับรางวัลที่ภูมิใจในด๎านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู๎เรียน ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแขํงขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 3 ปีซ๎อน และได๎รับรางวัล ระดับเหรียญทอง ระดับชาติ (ภาคเหนือ) 3 ปีซ๎อน
2. รางวัลความภาคภูมใิ จระดับประเทศ ด๎านการส้ารวจ อนุรักษ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ในโครงการมหิงสา
สายสืบ พร๎อมโลํรางวัล 5 ปี ติดตํอกัน
3. รางวัลการแขํงขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ทั้งระดับ ม.ต๎น และ ม.ปลาย ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 42 3 ปีซ๎อน และได๎รับรางวัล ระดับเหรียญทอง ระดับชาติ (ภาคเหนือ) 3 ปีซ๎อน
4. ได๎รับรางวัลจากคํายการเงินธนาคารทิสโก๎ทุกครั้งที่เข๎ารํวมแขํงขัน ซึ่งเป็นโครงการที่สํงเสริมให๎นักเรียนรู๎จัก
การออม
5. กิจกรรมชมรม To Be Number 1 ซึ่งได๎รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแขํงขันในระดับภาคเหนือ 2 ปีซ๎อน
6. กิจกรรมการแขํงขันกีฬาทั้งแฮนด์บอลหญิง และกีฬาแฮนด์บอลชาย รุํนอายุไ มํเกิน 18 ปี ได๎เป็นตัวแทน
ระดับภูมิภาค (ภาคกลาง) เข๎าแขํงขันในระดับประเทศ 3 ปีซ๎อน ในงานกีฬาเยาวชนแหํงชาติ
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2. ผลการประเมิน

ระดับคุณภาพ/ผลการประเมิน
ดี (ระดับ 3)

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค้านวณ
1.1 มีความสามารถในการอําน การเขียนภาษาไทยอยูํในระดับดีตามเกณฑ์การ
ประเมินของสถานศึกษา
1.2 นักเรียน ผํานการประเมินสมรรถนะส้าคัญของผู๎เรียน ด๎านความสามารถในการ
สื่อสารในระดับดี
1.3 มีความสามารถการสื่อสาร การน้าเสนอผลงานได๎ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
1.4 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ได๎ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
1.5 มีความสามารถในการคิดค้านวณ อยูํในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก๎ปัญหา
2.1 การประเมินการอําน คิดวิเคราะห์ อยูํในระดับ ดี
2.2 การประเมินทักษะการคิดแก๎ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA
2.3 การประเมินสมรรถนะส้าคัญของผู๎เรียน ด๎านความสามารถในการคิด
3) มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม
3.1 นักเรียนมีความรู๎และทักษะพื้นฐานในการสร๎างนวัตกรรม ในระดับ ดี ตามเกณฑ์
การประเมินของสถานศึกษา
3.2 มีผลงาน จากการท้าโครงงาน/ สิงประดิษฐ์ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด
ขั้นตอนการท้างาน และปัญหาอุปสรรคของการท้างานได๎
3.3 นักเรียน สามารถสร๎างนวัตกรรม
3.4 นักเรียน สามารถสร๎างนวัตกรรม และน้านวัตกรรมไปใช๎ และมีการเผยแพรํ
4) มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4.1 นักเรียนร๎อยละ 70 มีความสามารถในการสืบค๎นข๎อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุป
ความรู๎ได๎ดว๎ ยตนเอง และอ๎างอิงแหลํงข๎อมูลที่ได๎จากการสืบค๎นทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.2 นักเรียนร๎อยละ 70 ผํานการประเมินสมรรถนะส้าคัญของผู๎เรียน ด๎าน
ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี ในระดับดี
4.3 นักเรียนร๎อยละ 70 มีทักษะด๎าน Digital Literacy ในการเรียนรู๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ

ค่าร้อยละ
สรุป
เปูาหมาย ผลการประเมิน
70
72.70
ตามเปูาหมาย
70
สูงกวําเปูาหมาย
80.14
70

82.41

สูงกวําเปูาหมาย

70
70
70

79.62
54.59

56.66

62.53

สูงเปูาหมาย

70
30
70
42.50
70

87.40
26.79
73.40
33.17
66.49

สูงกวําเปูาหมาย
ตามเปูาหมาย
ตามเปูาหมาย
ต่้ากวําเปูาหมาย
ตามเปูาหมาย

40

35.78

ตามเปูาหมาย

30
30
63.33
70

18.78
11.66
63.14
67.98

ต่้ากวําเปูาหมาย
ต่้ากวําเปูาหมาย
ตามเปูาหมาย
ตามเปูาหมาย

70

67.98

ตามเปูาหมาย

50

53.46

ตามเปูาหมาย

66.75

สูงกวําเปูาหมาย
ต่้ากวําเปูาหมาย
ตามเปูาหมาย

24
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ค่าร้อยละ
สรุป
ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
เปูาหมาย ผลการประเมิน
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
53.13
62.57
สูงเปูาหมาย
5.1 นักเรียน มีผลการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไป
45
52.76
สูงเปูาหมาย
5.2 นักเรียน มีผลการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป
40
41.64
ตามเปูาหมาย
5.3 นักเรียน มีผลการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป
40
60.30
สูงเปูาหมาย
5.4 นักเรียน มีผลการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป
60
67.98
สูงเปูาหมาย
5.5 นักเรียน มีผลการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ ระดับ 3 ขึ้นไป
60
72.35
สูงเปูาหมาย
5.6 นักเรียน มีผลการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษา พลศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป
80
90.81
สูงเปูาหมาย
5.7 นักเรียน มีผลการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ 3
60
74.97
สูงเปูาหมาย
ขึ้นไป
5.8 นักเรียน มีผลการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
40
39.72
ตามเปูาหมาย
ระดับ 3 ขึ้นไป
6) มีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตอํ งานอาชีพ
55
55.90
ตามเปูาหมาย
6.1 นักเรียน มีความรู๎ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีตอํ งานอาชีพ
70
73.32
ตามเปูาหมาย
6.2 นักเรียน มี ID Pan และ Portfolio เพื่อการศึกษาตํอและการประกอบอาชีพ
50
50.28
ตามเปูาหมาย
6.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีความพร๎อมที่ศกึ ษาตํอในระดับที่สูงขึ้น
70
82.40
สูงกวําเปูาหมาย
6.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีความพร๎อมในการท้างาน และประกอบ
30
17.60
ต่้ากวําปูาหมาย
อาชีพ
สรุปภาพรวมประเด็นพิจารณา ที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ตามเป้าหมาย

จากตาราง แสดงคําร๎อยละของเปูาหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู๎เรียน ประเด็นพิจารณาที่ 1.1
ด๎านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน ปีการศึกษา 2562 พบวํา ผลการด้าเนินการพัฒนาด๎านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู๎เรียน เป็นไปตามเปูาหมาย จ้านวน 3 ประเด็นพิจารณา สูงกวําเปูาหมาย จ้านวน 2 ประเด็น และต่้ากวํา
เปูาหมาย 1 ประเด็น เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการด้าเนินงานแล๎วเป็นไปตามเปูาหมายเป็นสํวนใหญํ
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ค่าร้อยละ
สรุป
ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
เปูาหมาย ผลการประเมิน
1) การมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก้าหนด
70
85.36
สูงกวําเปูาหมาย
1.1 นักเรียน ผํานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี
70
88.80
สูงกวําเปูาหมาย
1.2 นักเรียน มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู๎น้าและมีจิตอาสา
70
89.24
สูงกวําเปูาหมาย
1.3 นักเรียน มีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดี และเป็นแบบอยํางได๎
70
78.04
สูงกวําเปูาหมาย
2) ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย
70
96.85
สูงกวําเปูาหมาย
2.1 นักเรียน รํวมกิจกรรมตามประเพณี วันส้าคัญ และท๎องถิ่น
70
95.01
สูงกวําเปูาหมาย
2.2 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการ
70
98.25
สูงกวําเปูาหมาย
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2.3 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเป็นไทย ประเพณี
70
97.99
สูงกวําเปูาหมาย
วัฒนธรรมและท๎องถิ่น
2.4 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเป็นไทย
70
97.99
สูงกวําเปูาหมาย
2.5 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจประเพณีวัฒนธรรมและ
70
95.01
สูงกวําเปูาหมาย
ท๎องถิ่น
3) การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย
70
95.01
สูงกวําเปูาหมาย
3.1 นักเรียน อยูํรํวมกันอยํางมีความสุขบนความแตกตํางทางวัฒนธรรม/ความคิดเห็น
70
95.01
สูงกวําเปูาหมาย
ที่แตกตําง
3.2 นักเรียน มีทัศนคติที่ดีตอํ บ๎านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต๎อง และเป็นพลเมืองที่ดีของ
70
95.01
สูงกวําเปูาหมาย
ชาติ และเป็นพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม
4) สุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม
70
92.57
สูงกวําเปูาหมาย
4.1 นักเรียน มีน้าหนัก สํวนสูง และพัฒนาการทางรํางกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์
70
98.78
สูงกวําเปูาหมาย
มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
4.2 นักเรียน มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกลมพลศึกษา หรือ
70
98.78
สูงกวําเปูาหมาย
ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข๎อ
4.3 นักเรียน มีสุขภาพแข็งแรง แตํงกายสะอาดเรียบร๎อย เครื่องใช๎สํวนตัวสะอาด และ
70
95.01
สูงกวําเปูาหมาย
ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ
4.4 นักเรียนหลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาท และอบายมุข
70
95.01
สูงกวําเปูาหมาย
ทุกชนิด
4.5 นักเรียนมีความรู๎ทักษะในการปูองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหมํ
70
89.23
สูงกวําเปูาหมาย
4.6 นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกในการด้าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และมี
70
90.11
สูงกวําเปูาหมาย
จิตสาธารณ
4.7 นักเรียน ผํานการประเมินสมรรถนะส้าคัญของผู๎เรียน ด๎านความสามารถในการใช๎
70
81.10
สูงกวําเปูาหมาย
ทักษะชีวิต ในระดับดี
สรุปภาพรวมประเด็นพิจารณา ที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
สูงกว่าเป้าหมาย

จากตาราง แสดงคําร๎อยละของเปูาหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู๎เรียน ประเด็นพิจารณาที่ 1.2
ด๎านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู๎เรียน ปีการศึกษา 2562 พบวํา ผลการด้าเนินการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน สูงกวํา
เปูาหมาย จ้านวน 4 ประเด็นพิจารณา ภาพรวมของการด้าเนินงานแล๎วสูงกวําเปูาหมาย ทั้ง 4 ประเด็น
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มาตราฐานที่ 1/ ประเด็นพิจารณา
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน ประกอบด๎วย 6 ประเด็นพิจารณา
1) มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค้านวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก๎ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตอํ งานอาชีพ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน ประกอบด๎วย 4 ประเด็นพิจารณา
1) การมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก้าหนด
2) ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1

สรุปผลการประเมินรายประเด็น
ดี
ตามเปูาหมาย
สูงกวําเปูาหมาย
ต่้ากวําเปูาหมาย
ตามเปูาหมาย
สูงกวําเปูาหมาย
ตามเปูาหมาย

ดีเลิศ
สูงกวําเปูาหมาย
สูงกวําเปูาหมาย
สูงกวําเปูาหมาย
สูงกวําเปูาหมาย

ระดับคุณภาพ ดี

จากตาราง แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู๎เรียน ทั้ง 10 ประเด็นพิจารณาด๎านผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการ และด๎านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู๎เรียน ปีการศึกษา 2562 พบวํา ผลการด้าเนินการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการของผู๎เรียนและด๎านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู๎เรียน เป็นไปตามเปูาหมาย จ้านวน 3 ประเด็น
พิจารณา และสูงกวําเปูาหมาย จ้านวน 6 ประเด็นพิจารณา และต่้ากวําเปูาหมาย 1 ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณา
โดยภาพรวมของการด้าเนินงานแล๎ว ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู๎เรียน อยูํในระดับคุณภาพ ดี ทั้งนี้
สถานศึกษาจะมีแผนเพื่อการพัฒนา 1) มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ได๎ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 2)
นักเรียน สามารถสร๎างนวัตกรรม 3) นักเรียน สามารถสร๎างนวัตกรรม และน้านวัตกรรมไปใช๎ และมีการเผยแพรํ
เนื่องจากผลการประเมินทั้ง 3 ประเด็นนี้ได๎คําต่้ากวําเปูาหมายที่สถานศึกษาก้าหนด ตํอไป
2. ผลการดาเนินงาน
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
ผู๎เรียนมีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิด ค้า นวณ ในภาพรวมคิด เป็นร๎อยละ
72.70 จากคํา เปูา หมายร๎ อยละ 70 ได๎ ต ามเปูา หมาย หลักฐานเชิง ประจักษ์ ได๎แกํ พฤติกรรมที่เกิด ขึ้นกับผู๎เรียน
นักเรียนมีทักษะในการอําน และเขียน ซึ่งพิจารณาได๎จ ากบันทึกรักการอํา น แบบบันทึกกิจ กรรมสํง เสริมนิสัยรักการ
อําน การเขียน การพูดและการฟัง แบบรายงานกิจกรรมสํงเสริมนิสัยรักการอําน ผลงาน/ชิ้นงานนักเรียน หนังสือท้ามือ
หนังสือเลํมเล็ก นักเรียนสามารถน้า เสนอผลงาน/รายงานกลุํมหน๎า ชั้นเรียน สามารถน้า เสนอในผลงาน โครงงาน
วิทยาศาสตร์ โครงงานการงานอาชีพ โครงงานคอมพิวเตอร์ โครงงานคุณธรรม ตลอดจนการตอบค้า ถาม ส้า หรับการ
ค้านวณ นักเรียนสามารถน้าเสนอออกมาในรูปแบบของโครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์(วิทยาการค้านวณ)

27
และนักเรียนทุกระดับชั้นสามารถทํองแมํสูตรคูณได๎ ผลรางวัลสนับสนุนผู๎เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน
การสื่อสาร ได๎แกํ ผลรางวัลในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรี ยน ปี
การศึกษา 2562 ครั้งที่ 69 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา คือ 1) การแขํงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยทั้ง ม.1-ม.
3 และ ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 2) การแขํงขันเรียงร๎อยถ๎อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 ได๎รับรางวัล
เหรียญทอง 3) การแขํงขันกวีเยาวชนคนรุํนใหมํ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 4) การแขํง ขันตํอ
ค้าศัพท์ภาษาไทย (ค้าคมเดิม) ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 5)การแขํงขันการทํองอาขยานท้า นองเสนาะ ม.1-ม.3
ได๎รับรางวัลเหรียญเงิน 6) การแขํงขันพินิจวรรณคดีทั้ง ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญเงิน 7) การแขํง ขัน
เลํานิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 8)การแขํงขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 ได๎รับ
รางวัลเหรียญทอง 9) การแขํงขันตํอศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 10) การแขํง ขัน
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 11) การแขํง ขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัล
เหรียญทอง ผลรางวัลในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัต ถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปี
การศึกษา 2562 ครั้งที่ 69 ระดับระดับชาติ (ภาคเหนือ) คือ 1)การแขํง ขันคัด ลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 ได๎รับ
รางวัลเหรียญทอง ล้าดับที่ 5 2)การแขํงขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญทองแดง3) การ
แขํงขันตํอศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 ได๎รับรางวัลเหรียญทองแดง 4)การแขํงขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.
6 ได๎รับรางวัลเหรียญเงิน 5) การแขํงขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 ผลรางวัลสนับสนุน ผู๎เรียนมี ความสามารถ
ในในการคิดคานวณได๎แกํ ผลรางวัลในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัต ถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของ
นักเรียน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 69 สังกัด เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา คือ 1) การแขํง ขันคิด เลขเร็ว ม.4-ม.6
ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 2) การแขํงขันตํอสมการคณิต ศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 3) การ
แขํงขันเวทคณิต ม.1-ม.3 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 4)การแขํงขันซูโดกุ ทั้ง ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง และในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัต ถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา
2562 ครั้งที่ 69 ระดับระดับชาติ (ภาคเหนือ) คือ 1) การแขํงขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญเงิน และการ
แขํงขันตํอสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 ได๎รับรางวัลเหรียญเงิน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา

ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด อยํา งมีวิจ ารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิด เห็น และ
แก๎ปัญหา ในภาพรวมคิดเป็นร๎อยละ 62.53 จากคําเปูาหมาย ร๎อยละ 56.66 นักเรียนผํานการประเมินการอํ า น คิด
วิเคราะห์ อยูํใ นระดับ ดี ร๎อยละ 87.40 จากคํา เปูา หมาย ร๎อยละ 70 นักเรียนผํา นการประเมินทักษะการคิ ด
แก๎ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA ร๎อยละ 26.79 จากคํา เปูา หมาย ร๎อยละ 30 นักเรียนผํา นการประเมิน
สมรรถนะส้าคัญของผู๎เรียน ด๎านความสามารถในการคิด ในระดับ ดี ร๎อยละ 73.40 จากคํา เปูา หมาย ร๎อยละ 70
หลักฐานเชิงประจักษ์ ได๎แกํ แบบสรุปผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์ แบบสรุปผลประเมินทักษะการคิด ผล
การทดสอบตามแนวทางการประเมิน PISA แบบสรุปการประเมินสมรรถนะส้าคัญของผู๎เรียน ด๎านความสามารถในการ
คิด ผลงานนักเรียนได๎แกํ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ผลรางวัลสนับสนุน ได๎แกํ ผลรางวัลในงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ครั้ง ที่ 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) การแขํง ขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 4) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ม.1-ม.3 ได๎รับรางวัลเหรียญเงิน 5)การแขํง ขันคิด เลขเร็ว ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญเงิน 6)การแขํง ขันตํอ
สมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 ได๎รับรางวัลเหรียญเงิน 7) การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการ
ความรู๎ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช๎ ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญเงิน
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ผู๎เรียนมีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม ในภาพรวมร๎อยละ 33.17 จากคําเปูาหมายร๎อยละ 42.50 ต่้า
กวําเปูาหมาย นักเรียนมีความรู๎และทักษะพื้นฐานในการสร๎างนวัตกรรม ในระดับ ดี ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษาคิดเป็นร๎อยละ 66.49 จากคําเปูาหมายร๎อยละ 70 นักเรียนมีผลงานจากการท้าโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ และ
สามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการท้างาน และปัญหาอุปสรรคของการท้างานได๎ คิดเป็นร๎อยละ 35.78 จาก
คําเปูาหมายร๎อยละ 40 นักเรียนสามารถสร๎างนวัตกรรม คิดเป็นร๎อยละ 18.78 จากคําเปูาหมายร๎อยละ 30 นักเรียน
สามารถสร๎างนวัตกรรม และน้านวัตกรรมไปใช๎ และมีการเผยแพรํคิดเป็นร๎อยละ 11.66 จากคําเปูาหมายร๎อยละ 30
เมื่อพิจารณา ประเด็นด๎านความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม จะเห็นได๎วํา คํา ทีไ่ ด๎ต่้ากวําเปูาหมายที่ตั้งไว๎ แตํหาก
พิจารณาแตํละประเด็น จะพบวํา ประเด็นที่ 1 นักเรียนมีความรู๎และทักษะพื้นฐานในการสร๎างนวัตกรรม ในระดับ ดี
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา และประเด็นที่ 2 นักเรียนมีผลงานจากการท้าโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ และ
สามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการท้างาน และปัญหาอุปสรรคของการท้างานได๎ ทั้ง 2 ประเด็นนี้ได๎คาํ ตาม
เปูาหมายที่ก้าหนด นั้นเพราะสถานศึกษามีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สามารถให๎นักเรียน มีความรู๎และทักษะ
พื้นฐาน มีผลงานจากการท้า โครงงาน โครงการ สิ่งประดิษฐ์ หรือกระบวนการด้าเนินใหมํๆ ซึ่งน้ามาสูํนวัตกรรม
ตลอดจน สามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการท้างาน และปัญหาอุปสรรคได๎ เมื่อพิจารณา ประเด็นที่ 3
นักเรียนสามารถสร๎างนวัตกรรม และประเด็นที่ 4 นักเรียน สามารถสร๎างนวัตกรรม และน้านวัตกรรมไปใช๎ และมีการ
เผยแพรํ คําที่ได๎ต่้ากวําเปูาหมายที่ตั้งไว๎ แตํคําประเด็นที่ 3 ได๎มากกวําประเด็นที่ 4 เพราะประเด็นที่ 4 คือนักเรียน ต๎อง
สามารถสร๎างนวัตกรรม น้านวัตกรรมไปใช๎ และมีการเผยแพรํด๎วย จากประเด็นที่ 4 ผลรางวัลสนับสนุน ได๎แกํ ผล
รางวัลในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่
69 ระดับระดับชาติ (ภาคเหนือ) คือ 1) การแขํงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปลํอยอิสระ ม.1-ม.3 ได๎รับ
รางวัลเหรียญเงิน นักเรียนต๎องคิดและสร๎าง นวัตกกรรมเกี่ยวกับเครื่องบินพลังยาง เพื่อให๎เครื่องบินสามารถบินได๎นาน
ที่สุด มีการน้าไปใช๎ และเผยแพรํในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม และงาน OPEN HOUSE ที่โรงเรียน
2) การแขํงขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง นักเรียนต๎องคิดและสร๎าง นวัตกกรรมเกี่ยวกับผล
การปฏิบัติงาน การด้าเนินงาน ขั้นตอน กระบวนการตําง ๆ ของสภานักเรียนน้าไปสูํความเป็นเลิศ มีการน้าไปใช๎ใน
โรงเรียน และเผยแพรํในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม และงาน OPEN HOUSE ที่โรงเรียน ทั้งนี้
โรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคารได๎รับรางวัลต๎นแบบสภานักเรียน จาก สพม. 42 2 ปีซ๎อน จากขั้นตอนการด้าเนินงาน
และกิจกรรมดังกลําว สํงผลท้าให๎ การแขํงขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 ได๎รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง อันดับ 1
ของจังหวัดนครสวรรค์ และเป็นพี่เลี้ยงสภานักเรียนให๎กับโรงเรียนไพศาลีพิทยา โดยโรงเรียนไพศาลีพิทยาได๎มาศึกษาดู
งานและท้า MOU ของคณะกรรมการสภานักเรียนระหวํางโรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคารและโรงเรียนไพศาลีพิทยา
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รํวมกัน 3) การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู๎ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช๎ ม.4-ม.6 ได๎รับ
รางวัลเหรียญเงิน นักเรียนท้าโครงงานเรื่อง กระถางเพาะช้ารักษ์โลก(Green plant pot) ซึ่งเป็นกระถางเพาะช้าจาก
เส๎นใยพืชทดแทนการใช๎ถุงด้าเพาะช้า มีการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ การชั่ง ตวง วัด อัตราสํวนตํางๆ สถิติและการเก็บ
ข๎อมูล การสร๎างแบบส้ารวจความคิดเห็น พร๎อมทั้งบูรณาการกับวิชาวิทยาศาสตร์ การศึกษาเส๎นใยพืช วิชาคอมพิวเตอร์
การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และวิชาการงานอาชีพ ตลอดจนการใช๎งานจริง ซึ่งท้าให๎โครงงานนี้ได๎รับ
รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู๎ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช๎ เป็นอันดับ 1
ของจังหวัดนครสวรรค์และหลังจากคิดนวัตกรรมชิ้นนี้แล๎ว นักเรียนได๎นา้ โครงงานนี้ไปใช๎และเผยแพรํสูํชุมชน 4) การ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ระดับชั้น ม.ต๎น ได๎รับรางวัลเหรียญทอง เรื่อง การศึกษา
เส๎นใยกากชานอ๎อยในการผลิตคอนกรีตบล๏อก และ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ระดับชั้น ม.ปลาย ได๎รับรางวัลเหรียญทองแดง เรื่อง แผํนกาวดักจับแมลงศัตรูพืช ในงาน คํายนักวิทยาศาสตร์รนุํ เยาว์
ครั้งที่ 15 (TYSF) จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แหํงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และจากการแขํงขันครั้งนี้ ท้าให๎
นักเรียน 3 คน ที่แขํงขัน ระดับชั้น ม.ปลาย ได๎รับหนังสือเชิญจากสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อเข๎ารับการคัดเลือกให๎
ศึกษาดูงานที่ เมืองลูเซิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (กิจกรรมดังกลําวต๎องระงับไปเนื่องจาก COVID-19 ก้าลังระบาด)
โครงงานนี้ได๎ น้านวัตกรรมดังกลําวไปใช๎และเผยแพรํสูํชุมชน 5) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล๎อม ระดับชั้น ม.ปลาย ได๎รับรางวัลชนะเลิศพร๎อมโลํรางวัล เรื่อง ผลิตภัณฑ์กับดักและสารลํอพิชิตแมลงวันทอง
ในงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 16 จัดโดยคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัด พิษณุโลก โครงงานนีไ้ ด๎ น้านวัตกรรมดังกลําวไปใช๎และเผยแพรํสูํชุมชน
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู๎เรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในภาพรวมคิดเป็นร๎อยละ 63.14 จาก
คําเปูาหมาย ร๎อยละ 63.33 เป็นไปตามเปูาหมายที่ โรงเรียนตั้ง ไว๎ นักเรียนมีค วามสามารถในการสืบค๎นข๎อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต และสรุปความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง และอ๎างอิงแหลํงข๎อมูลที่ได๎จากการสืบค๎นทางเทคโนโลยี สารสนเทศ ร๎อย
ละ 67.98 จากคําเปูาหมาย ร๎อยละ 70 นักเรียนผํานการประเมินสมรรถนะส้า คั ญ ของผู๎เรียน ด๎า นความสามารถใน
การใช๎เทคโนโลยี ในระดับดี ร๎อยละ 67.98 จากคําเปูาหมาย ร๎อยละ 70 นักเรียนมีทักษะด๎า น Digital Literacy ใน
การเรียนรู๎อยํา งมีประสิทธิภาพ ร๎อยละ 53.46 จากคํา เปูา หมาย ร๎อยละ 50 หลักฐานเชิง ประจักษ์ ได๎แกํ แบบ
รายงานการประเมินสมรรถนะส้าคัญของผู๎เรียน ด๎านความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1-6 แบบประเมินชิ้นงานที่ได๎จากการสืบค๎น รายงานแบบสรุปการสืบค๎นข๎อมูลจากอินเตอร์เน็ต ของนักเรียน รายงาน
ผลการประเมินทักษะผู๎เรียนด๎าน Digital Literacy ผลรางวัลสนับสนุน ได๎แกํ ผลรางวัลในงานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัต ถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ครั้ง ที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 คือ 1)การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 2)
การแขํงขันการตัด ตํอภาพยนตร์ ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 3)การแขํง ขันการสร๎า งการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic
Strip) ม.1-ม.3 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 4)การแขํงขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช๎ด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 5)การแขํงขันการสร๎าง Motion Infographic ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 6)การแขํง ขัน
การสร๎าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง ผลรางวัลในงานมหกรรมความสามารถ

30
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 69 ระดับ ชาติ(ภาคเหนือ ) คือ 1) การ
แขํงขันการสร๎าง Motion Infographic ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัลเข๎ารํวม 2)การแขํงขันการสร๎าง Webpage ประเภท Web
Editor ม.1-ม.3 ได๎รับรางวัลเหรียญเงิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ระดับผลการเรียน 3 ขึ้นไป ใน
ภาพรวม 8 กลุํม สาระ คิดเป็นร๎อยละ 62.57 จากคําเปูาหมาย ร๎อยละ 53.13 ได๎คําสูงกวําเปูาหมายที่โรงเรีย นตั้งไว๎
นักเรียนมีผลการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไปคิดเป็นร๎อยละ 52.76 จากคําเปูาหมาย 45 นักเรีย นมี
ผลการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 41.64 จากคําเปูาหมายร๎อยละ 40 นักเรียน มี
ผลการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไปคิดเป็นร๎อยละ 60.30 จากคําเปูาหมายร๎อยละ 40 นักเรีย นมี
ผลการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไปคิดเป็นร๎อยละ 67.98 จากคําเปูาหมายร๎อยละ 60 นักเรีย นมี
ผลการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ ระดับ 3 ขึ้นไปคิดเป็นร๎อยละ72.35 จากคําเปูาหมายร๎อยละ 60 นั กเ 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 สํงผลให๎ผลสัม ฤทธิ์ท าง
เรียนประจ้าปีการศึกษา 2562 สูงกวําเปูาหมายที่สถานศึกษาก้าหนด และสูงกวําปีการศึกษา 2561 และจากการที่โรงเรียน
ยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในรายวิชาภาษาไทย คณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์
สังคมศึกษา และโดยเฉพาะวิชาภาษาทางด๎านภาษา เนื่องจาก ปีการศึกษา 2561 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นวิชาเดีย วที่มีผลลดลง สํงผลให๎ผลการทดสอบระดับ ชาติ ในระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทยเพิ่มขึ้น ร๎อลยละ 8.35 และ วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ร๎อลยละ 9.30
ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561-2562
ปี/รายวิชา
ปี 2561
ปี 2562
+เพิ่ม/-ลด
ร้อยละที่เพิ่ม/ลด

ภาษาไทย
47.89
51.89
+4.00
+8.35%

คณิตศาสตร์
25.82
22.27
-3.55
-13.74%

วิทยาศาสตร์
33.16
29.76
-3.40
-10.25%

ภาษาอังกฤษ
26.00
28.42
+2.42
+9.30%

ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561-2562
ปี/รายวิชา
ปี 2561
ปี 2562
+เพิ่ม/-ลด
ร๎อยละที่เพิ่ม /ลด

ภาษาไทย
36.88
33.15
-3.73
-10.11%

คณิตศาสตร์
22.45
16.98
-5.47
-24.36

วิทยาศาสตร์
26.52
25.53
-0.99
-3.73

ภาษาอังกฤษ
22.22
21.66
-1.12
-5.04%

สังคมศึกษา
30.64
30.79
+0.15
+0.48%
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จากการวิเคราะห์ข๎อมูลของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
พบวํา ผลการสอบ
1) วิชาภาษาไทย มีนักเรียนสอบได๎ค ะแนนมากกวํา ระดับประเทศ (55.14) ร๎อยละ 43.82 โดยมี เด็กชาย
ชิษ ณุพงษ์ นาถ้้า นาค ได๎ค ะแนนสูงสุด 81 คะแนน และสาระที่โรงเรี ยนควรเรํ ง พั ฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ ยของ
โรงเรียนต่้ากวําคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คือ วรรณคดีและวรรณกรรม, การเขียน, การอําน, การฟัง การดู และการ
พูด, หลักการใช๎ภาษาไทย
2) วิชาคณิตศาสตร์มีนักเรียนสอบได๎คะแนนมากกวําระดับประเทศ(26.73) ร๎อยละ 25.84 โดยมี เด็กหญิง นุต
ประวีย์ ไชยเนตร ได๎คะแนนสูงสุด 60 คะแนน และสาระที่โรงเรียนควรเรํงพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่้า
กวําคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คือ เรขาคณิต , จ้า นวนและการด้า เนินการ, การวัด , การวิเคราะห์ข๎อมูลและความ
นําจะเป็น, พีชคณิต
3) วิชาวิทยาศาสตร์มีนักเรียนสอบได๎คะแนนมากกวําระดับประเทศ (30.07) ร๎อยละ 43.25 โดยมี เด็กหญิง น
ภัสวรรณ บุญทัน ได๎คะแนนสูงสุด 59.5 คะแนน และสาระที่โรงเรียนควรเรํงพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
ต่้ากวําคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คือ บูรณาการ, สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด้ารงชีวิต, พลังงาน
4) วิชาภาษาอังกฤษมีนักเรียนสอบได๎คะแนนมากกวําระดับประเทศ (33.25) ร๎อยละ 22.47 โดยมี เด็กหญิง จิ
ราพร แก๎วทัน ได๎คะแนนสูงสุด 62 คะแนน และสาระที่โรงเรียนควรเรํง พัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่้า
กวําคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คือ ภาษาเพื่อการสื่อสาร และภาษาเพื่อวัฒนธรรม
จากการวิเคราะห์ข๎อมูลของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
พบวํา ผลการสอบ
1) วิชาภาษาไทย มีนักเรียนสอบได๎คะแนนมากกวําระดับประเทศ (42.21) ร๎อยละ 20.12 โดยมี นางสาวปาน
ฤทัย กลิ่นถือศีล ได๎คะแนนสูงสุด 63.50 คะแนน และมาตรฐานการเรียนรู๎ ที่โรงเรียนควรเรํ ง พัฒนาเนื่องจากคะแนน
เฉลี่ยของโรงเรียนต่้า กวํา คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 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 และมาตรฐานการเรียนรู๎ที่โรงเรียนควรเรํงพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียนต่้ากวําคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คือ มาตรฐาน ค 1.4, มาตรฐาน ค 4.1, บูรณาการ, มาตรฐาน ค 2.2,
มาตรฐาน ค 5.2 และมาตรฐาน ค 1.1
3) วิชาวิทยาศาสตร์มีนักเรียนสอบได๎ ค ะแนนมากกวํา ระดับประเทศ(29.20) ร๎อยละ 32.07 โดยมี นาย
อธิวัฒน์ สมตุล ได๎คะแนนสูงสุด 45.50 คะแนน และมาตรฐานการเรียนรู๎ ที่โรงเรียนควรเรํง พัฒนาเนื่องจากคะแนน
เฉลี่ยของโรงเรียนต่้ากวําคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 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) วิชาภาษาอังกฤษมีนักเรียนสอบได๎ค ะแนนมากกวํา ระดับประเทศ(29.20) ร๎อยละ 7.54 โดยมี นางสาว
ภณิดา วงศ์ศรี ได๎คะแนนสูงสุด 33.75 คะแนน และมาตรฐานการเรียนรู๎ที่โรงเรียนควรเรํง พัฒนาเนื่องจากคะแนน
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เฉลี่ยของโรงเรียนต่้า กวํา คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 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 และมาตรฐานการเรียนรูท๎ ี่โรงเรียนควรเรํง
พัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่้ากวําคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 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
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
กราฟแสดงผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชัน้ ปีที่ 1-6 ที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป
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ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ระดับผลการเรียน 3 ขึ้นไป ในภาพรวม
8 กลุํมสาระ คิดเป็นร๎อยละ 62.57 จากคําเปูาหมาย ร๎อยละ 53.13 สูงกวําเปูาหมายที่โรงเรียนตั้งไว๎
และสูงกวํา ปีการศึกษา 2561 ที่ผํานมา ซึ่งได๎คําคิดเป็นร๎อยละ 55.03
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กราฟแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กราฟแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558-2562
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จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 – 2562 พบวํา คําเฉลี่ยระดับโรงเรียนมีคําสูงขึ้น ส้าหรับบางวิชา และบางปี
การศึกษา แตํยงั ต่้ากวํา คําเฉลี่ยระดับจังหวัด คําเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ และคําเฉลี่ยระดับประเทศ ดังนั้นทางโรงเรียน
ควรมีแนวทางการพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตํอไป
ด้านความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
ผู๎เรียนมีค วามรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ ในภาพรวมคิด เป็นร๎อยละ 55.90 จากคํา
เปูาหมาย ร๎อยละ 50 ผลการพัฒนาได๎ตามเปูาหมายที่ก้าหนด นักเรียนมีความรู๎ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีตํองาน
อาชีพ ร๎อยละ 73.32 จากคํา เปูา หมาย ร๎อยละ 70 นักเรียนมี ID Pan และ Portfolio เพื่อการศึกษาตํอและการ
ประกอบอาชีพ ร๎อยละ 50.28 จากคําเปูาหมาย ร๎อยละ 50 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีค วามพร๎อมที่
ศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น ร๎อยละ 82.40 จากคําเปูาหมาย ร๎อยละ 70 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีค วาม
พร๎อมในการท้างาน และประกอบอาชีพ ร๎อยละ 17.60 จากคําเปูาหมายร๎อยละ 30 พฤติกรรมที่เกิด กับผู๎เรียนได๎แกํ
นักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติงานตามความสามารถและความถนัด ของนักเรียน คืองานชํา งซํอมเครื่องใช๎ไ ฟฟูา ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ ชํางเขียนตัวอักษร ร๎องเพลง ประเภทวิชาธุรกิจ การสร๎า งเว็ปไซต์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
งานแกะสลัก งานเกษตร ปลูกผักสวนครัว กฏหมาย การเมืองการปกครอง เป็นต๎น หลักฐานเชิงประจักษ์ ได๎แกํ แบบ
ประเมินผลงาน สถิตนักเรียนการศึกษาตํอในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาตําง ๆ สถิติการท้างาน แบบส้ารวจ การเลือก
ประกอบอาชีพสุจริต แบบสังเกตการท้างาน แบบสอบถาม แบบทดสอบเกี่ยวกับอาชีพ รายงานงานแนะแนวการศึกษา
ตํอ รายงานการแนะแนวเขตพื้นที่บริการ แบบบันทึกการศึกษาตํอในระดับอุดมศึกษา ผลรางวัลสนับสนุน ได๎แกํ ผล
รางวัลในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ครั้ง ที่
69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 คือ 1) ชํางเชื่อมโลหะ ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญเงิน 2) การแขํงขัน
จักสานไม๎ไผํ ทั้งระดับ ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 3) การแขํงขันการแกะสลักผักผลไม๎ ทั้ง ระดับ ม.
1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 4) การแขํงขันการตัดตํอภาพยนตร์ ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 5)
การแขํงขันการสร๎างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ผลการดาเนินงาน มีดังนี้
คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
ผู๎เรียนมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก้าหนด ในภาพรวมคิดเป็นร๎อยละ 85.36 จากคํา
เปูาหมาย ร๎อยละ 70 สูงกวําเปูาหมายที่ก้าหนด และสูงกวําเปูาหมายทุกตัวบํงชี้ตามประเด็นพิจารณาโดย นักเรียนผําน
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี ร๎อยละ 88.80 จากคําเปูาหมาย ร๎อยละ 70 นักเรียนมีความ
รับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู๎น้าและมีจิตอาสา ร๎อยละ 89.24 จากคําเปูาหมาย ร๎อยละ 70 นักเรียน มีคุณลักษณะและ
คํานิยมที่ดี และเป็นแบบอยํางได๎ ร๎อยละ 78.04 จากคําเปูาหมาย ร๎อยละ 70 หลักฐานเชิงประจักษ์ แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ แบบคัดกรองนักเรียน
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ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ผู๎เรียนมีความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย ในภาพรวมคิดเป็นร๎อยละ 96.85 จากคําเปูา หมาย ร๎อยละ
70 สูงกวําเปูา หมายที่ก้า หนดทุกตัวบํงชี้ต ามประเด็นพิจ ารณา นักเรียนรํวมกิจ กรรมตามประเพณี วันส้า คัญ และ
ท๎องถิ่น ร๎อยละ 95.01 จากคําเปูาหมาย ร๎อยละ 70 นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง ความรักในสถาบันหลักของ
ชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัต ริย์เป็นประมุข ร๎อยละ 98.25 จากคํา เปูา หมาย
ร๎อยละ 70 นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง ความรักและภูมิใ จในความเป็นไทย ประเพณีวัฒนธรรมและท๎องถิ่น
ร๎อยละ 97.99 จากคําเปูาหมาย ร๎อยละ 70 นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง ความรัก และภูมิใ จในความเป็นไทย
ร๎อยละ 97.99 จากคําเปูาหมาย ร๎อยละ 70 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใ จประเพณีวัฒนธรรม
และท๎องถิ่น ร๎อยละ 95.01 จากคําเปูาหมาย ร๎อยละ 70 หลักฐานเชิงประจักษ์ ได๎แกํ พฤติกรรมการพูด ภาษาอีสาน
(อ้าเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ สํวนใหญํเป็นคนในจังหวัดภาคอีสาน อพยพมาอยูํในอ้าเภอนี้ ) พฤติกรรมการแสดง
ดนตรีหมอล้า พฤติกรรมศิลปะการฟูอนร้าแบบอีสาน พฤติกรรมการหยุดยืนตรงด๎วยความเคารพเมื่อ ได๎ยินเสียงเพลง
ชาติหรือเพลงสรรเสริญพระบารี แบบบันทึกกิจกรรมหน๎าเสาธง แบบบันทึกรํวมกิจ กรรมตามประเพณี และวันส้า คัญ
รายงานกิจกรรมสัปดาห์สํงเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา วันเข๎าพรรษา และกิจกรรมถวายเทียนพรรษา วันวิ
สาขบูชา ผลรางวัลสนับสนุน ได๎ แกํ ผลรางวั ลในงานมหกรรมความสามารถทางศิล ปหัต ถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ครั้ง ที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 คือ 1) การ
ประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ได๎รางวัลเหรียญเงิน 2) การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 ได๎รางวัลเหรียญทอง 3)
การประกวดโครงงานคุณธรรม ทั้ง ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ได๎รางวัลเหรียญทอง 4)การประกวดเลํานิทานคุณธรรม ม.1ม.3 ได๎รางวัลเหรีย ญทอง 5) การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ได๎รางวัลเหรียญทอง 6)การประกวดเลํา นิทาน
คุณธรรม ม.4-ม.6 ได๎รางวัลเหรียญเงิน 7)การประกวดภาพยนตร์สั้น คุณธรรม จริยธรรม ม.4-ม.6 ได๎รางวัลเหรียญทอง
8) การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 ได๎รางวัลเหรียญทอง ผลรางวัลในงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ครั้ง ที่ 69 ระดับชาติ(ภาคเหนือ) 1) การ
แขํงขันขับร๎องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 2) การแขํงขันเดี่ยวฆ๎องวงใหญํ ม.1ม.3 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 3)การแขํงขันเดี่ยวฆ๎องวงเล็ก ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 4)การแขํงขันวงปี่พาทย์ไ ม๎
แข็งเครื่องคูํ ม.1-ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 5)การแขํง ขันร้า วงมาตรฐาน ม.1-ม.3 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 6)การ
แขํงขันระบ้ามาตรฐาน ทั้ง ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 7) การแขํงขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ทั้ง ม.1ม.3 และ ม.4-ม.6 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 8)การแขํง ขันขับร๎องเพลงไทยลูกทุํง ทั้ง ประเภทหญิง และชาย ม.4-ม.6
ได๎รับรางวัลเหรียญทอง 1) การแขํงขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 ได๎รางวัลเหรียญทอง 2)การแขํง ขันเขียนภาพ
จิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3ได๎รางวัลเหรียญเงิน
การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
ผู๎เรียนยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํา งและหลากหลาย ในภาพรวมคิด เป็นร๎อยละ 95.01 จากคํา
เปูา หมาย ร๎อยละ 70 ได๎สู งกวํา เปูา หมายที่ ก้า หนด นัก เรียนอยูํรํว มกันอยํา งมี ค วามสุขบนความ แตกตํ า งทาง
วัฒนธรรม/ความคิดเห็นที่แตกตําง ร๎อยละ 95.01 จากคําเปูาหมาย ร๎อยละ 70 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตํอบ๎า นเมือง
มีหลักคิดที่ถูกต๎อง และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และเป็นพลเมืองโลกที่ดี มีคุณ ธรรมจริยธรรม แตกตํา ง ร๎อยละ
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95.01 จากคําเปูาหมาย ร๎อยละ 70 ได๎สูงกวําเปูาหมายทุกประเด็นพิจารณา โรงเรียนห๎วยน้้า หอมวิทยาคาร มีการ
ปฐมนิเทศนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และประชุมผู๎ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจง กฏ ระเบียบ ข๎อปฏิบัติ
ตํางๆ ของโรงเรียน เพื่อให๎นักเรียนทุกคนทราบยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลายอยํางมีความสุข
มีการจัดโครงการ FIRST STEP ก๎าวแรก ห.น.ว. เป็นโครงการที่จัดกิจ กรรม ส้า กรับนักเรียนในระดับชั้นปีที่ 1 และ 4
เพื่อให๎นักเรียนรู๎จักสถานที่ตํางๆ ที่ส้าคัญของโรงเรียน บุคลากรในโรงเรียน กฏ ระเบียบ ข๎อปฏิบัติตํา งๆ ของโรงเรียน
เพื่อให๎นักเรียนทุกคนทราบยอมรับที่จ ะอยูํรํวมกันบนความแตกตํา งและหลากหลายอยํา งมีค วามสุข หลักฐานเชิง
ประจักษ์ ได๎แกํ รายงานสถิตินักเรียนทะเลาะวิวาท คูํมือนักเรียน แบบประเมินการรํวมมือของนักเรียนในแตํละคณะสี
ในการจัดงานกีฬาสีภายในโรงเรียน แบบประเมินกิจกรรมคํา ยพุทธบุต ร แบบประเมิน การอยูํรํวมกันในกิจ กรรมเข๎า
คํา ยลูกเสือ-เนตรนารี แบบสังเกตสังเกตการอยูํรํวมกันในกิจ กรรมคํา ยดาราศาสตร์ แบบสัง เกตการอยูํรํวมกันใน
กิจกรรมคํายสํงเสริมความเป็นเลิศด๎านดนตรีสากล
ด้านสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
ผู๎เรียนมีสุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม ในภาพรวมคิดเป็นร๎อยละ 92.57 จากคําเปูาหมาย ร๎อยละ 70 ได๎
สูงกวําเปูาหมายทีส่ ถานศึกษาก้าหนด นักเรียนมีน้าหนัก สํวนสูง และพัฒนาการทางรํางกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร๎อยละ 98.78 จากคําเปูาหมาย ร๎อยละ 70 นักเรียนมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์มาตรฐานของกลมพลศึกษา หรือส้านักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข๎อ ร๎อยละ
98.78 จากคําเปูาหมาย ร๎อยละ 70 นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง แตํงกายสะอาดเรียบร๎อย เครื่องใช๎สํวนตัวสะอาด และ
ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ ร๎อยละ 95.01 จากคําเปูาหมาย ร๎อยละ 70 นักเรียนหลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา
ปัญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาท และอบายมุขทุกชนิด ร๎อยละ 95.01 จากคําเปูาหมาย ร๎อยละ 70 นักเรียนมีความรู๎
ทักษะในการปูองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหมํ ร๎อยละ 89.23 จากคําเปูาหมาย ร๎อยละ 70 นักเรียนมี
พฤติกรรมที่แสดงออกในการด้าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และมีจิตสาธารณะ ร๎อยละ 90.11 จากคําเปูาหมาย
ร๎อยละ 70 นักเรียนผํานการประเมินสมรรถนะส้าคัญของผู๎เรียน ด๎านความสามารถในการใช๎ทักษะชีวติ ในระดับดี ร๎อย
ละ 81.10 จากคําเปูาหมาย ร๎อยละ 70 หลักฐานเชิงประจักษ์ ได๎แกํ นักเรียนรักการออกก้าลังกาย นักเรียนทุกคน
สามารถเลํนกีฬาได๎อยํางน๎อยคนละ 1 ประเภท โดยเฉพาะกีฬาฟุตบอล/กีฬาฟุตซอล เป็นกีฬาที่นักเรียนชายชอบและให๎
การสนับสนุนทุกครั้งทีม่ ีการแขํงขันทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน รายงานกิจกรรมสํงเสริมความเป็นเลิศกีฬาแฮนด์บอล
รายงานกิจกรรมสํงเสริมความเป็นเลิศกีฬาฟุตบอล แบบประเมินน้้าหนักสํวนสูงและพัฒนาการทางรํางกายของนักเรียน
แบบรายงานผลการตรวจสอบน้้าหนัก สํวนสูงของนักเรียน แบบประเมินสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข แบบบันทึก
และสรุปผลนักเรียนทีป่ ฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ แบบรายงานผลการประเมินสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน แบบบันทึกในกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ผลรางวัลสนับสนุน ได๎แกํ การ
แขํงขันกีฬาแฮนด์บอลหญิงและกีฬาแฮนด์บอลชาย รุํนอายุไมํเกิน 18 ปี ได๎เป็นตัวแทนระดับภูมิภาค (ภาคกลาง) เข๎า
แขํงขันในระดับประเทศ 3 ปีซ๎อน ในงานกีฬาเยาวชนแหํงชาติ และเป็นกีฬาที่สร๎างชื่อเสียงให๎กับโรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยา
คาร ซึ่งในปีการศึกษา 2562 นี้ โรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร ในการแขํงขันกีฬาแฮนด์บอลหญิง/ชาย ได๎เป็นตัวแทน
ระดับภูมภิ าค (ภาคกลาง) เข๎าแขํงขันในระดับประเทศ แตํผลจาก COVID-19 ท้าให๎การแขํงขันกีฬาเยาวชนแหํงชาติ
ระดับประเทศ เลื่อนการแขํงขันออกไปอยํางไมํมีก้าหนด รางวัลในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 69ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 1) การแขํงขันตอบ
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ปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ได๎รบั รางวัลเหรียญทอง 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
จากกรมสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อมเป็นหนํวยงานระดับกรม ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ใน
โครงการมหิงสาสายสืบ ได๎รบั โลํรางวัลความภาคภูมิใจระดับประเทศ ในด๎าน การค๎นหา การส้ารวจ การอนุรักษ์ และการ
แบํงปัน เกี่ยวกับธรรมและสิ่งแวดล๎อมในโรงเรียน
ผลการประเมินด้านสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนจาแนกตามระดับคุณภาพ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2562

ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1

ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน 5 ด้าน: สมรรถนะด้านความสามารถในการสือ่ สาร
ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการสื่อสาร
จานวน
นักเรียน
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ทัง้ หมด จานวนคน ร้อยละ จานวนคน ร้อยละ จานวนคน ร้อยละ จานวนคน ร้อยละ
80
90
37
2
209
38.28
43.06
17.70
0.96

มัธยมศึกษาปีที่ 2

168

55

32.74

75

44.64

38

22.62

0

0.00

มัธยมศึกษาปีที่ 3

195

90

46.15

98

50.26

7

3.59

0

0.00

มัธยมศึกษาปีที่ 4

223

74

33.18

64

28.70

83

37.22

2

0.90

มัธยมศึกษาปีที่ 5

185
163

65

35.14
52.15

101

54.59
39.88

19

10.27
7.98

0

0.00
0.00

รวม

1143

449

เฉลี่ยร้อยละ

100

มัธยมศึกษาปีที่ 6

85

65
493

39.28

13
197

43.13

0
4

17.24

กราฟแสดงผลการประเมินสมรรถนะด๎านความสามารถใน
การสื่อสารของนักเรียนระดับชั้ 1-6 ปีการศึกษา 2562

70.00

50.00
30.00
10.00
-10.00

มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2

จานวน
ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการคิด
นักเรียน
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ทัง้ หมด จานวนคน ร้อยละ จานวนคน ร้อยละ จานวนคน ร้อยละ จานวนคน ร้อยละ
100 47.85
45
64
0
209
21.53
30.62
0.00
74
32
62
0
168
44.05
19.05
36.90
0.00

มัธยมศึกษาปีที่ 3

195

112

57.44

35

17.95

48

24.62

0

0.00

มัธยมศึกษาปีที่ 4

223

145

65.02

36

16.14

42

18.83

0

0.00

มัธยมศึกษาปีที่ 5

185
163

127

68.65
49.08

23

12.43
18.40

35

18.92
32.52

0

0.00
0.00

รวม

1143

638

เฉลี่ยร้อยละ

100

มัธยมศึกษาปีที่ 6

80

30
201

55.82

53
304

17.59

0
0

26.60

0.00

ม.2
ดีมาก

0.35

สมรรถนะด้านความสามารถในการคิด
ระดับชั้น

ม.1

ม.3
ดี

ม.4
พอใช๎

ม.5

ม.6

ปรับปรุง

กราฟแสดงผลร๎อยละการประเมินสมรรถนะด๎านความสามารถใน
การคิดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562

70.00
50.00
30.00
10.00

-10.00

ม.1

ม.2
ดีมาก

ม.3
ดี

ม.4
พอใช๎

ม.5
ปรับปรุง

ม.6
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สมรรถนะด้านความสามารถในการแก้ปัญหา
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1

จานวน
ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการแก้ปญั หา
นักเรียน
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ทัง้ หมด จานวนคน ร้อยละ จานวนคน ร้อยละ จานวนคน ร้อยละ จานวนคน ร้อยละ
209
100
47.85
45
21.53
64
30.62
0
0.00

มัธยมศึกษาปีที่ 2

168

74

44.05

32

19.05

62

36.90

0

0.00

มัธยมศึกษาปีที่ 3

195

112

57.44

35

17.95

48

24.62

0

0.00

มัธยมศึกษาปีที่ 4

223

145

65.02

36

16.14

42

18.83

0

0.00

มัธยมศึกษาปีที่ 5

185

127

68.65

23

12.43

35

18.92

0

0.00

มัธยมศึกษาปีที่ 6

163

80

49.08

30

18.40

53

32.52

0

0.00

รวม

1143

638

เฉลี่ยร้อยละ

100

201
55.82

304
17.59

0
26.60

กราฟแสดงการประเมินสมรรถนะด๎านความสามารถใน
การแก๎ปัญหาของนักเรียนระดับชั้น ม. 1-6 ปีการศึกษา 2562

70.00

50.00
30.00
10.00
-10.00

มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2

168

54

32.14

69

41.07

45

26.79

0

0.00

มัธยมศึกษาปีที่ 3

195

75

38.46

72

36.92

48

24.62

0

0.00

มัธยมศึกษาปีที่ 4

223

99

44.39

78

34.98

46

20.63

0

0.00

มัธยมศึกษาปีที่ 5

185

85

45.95

80

43.24

20

10.81

0

0.00

มัธยมศึกษาปีที่ 6

163

95

58.28

55

33.74

13

7.98

0

0.00

รวม

1143

453

เฉลี่ ยร้อยละ

100

ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

จานวนคน

ร้อยละ

จานวนคน

ร้อยละ

จานวนคน

ร้อยละ

จานวนคน

ร้อยละ

45

21.53

120

57.42

44

21.05

0

0.00

474
39.63

216
41.47

-10.00

ร้อยละ

จานวนคน

ร้อยละ

จานวนคน

ร้อยละ

มัธยมศึกษาปีที่ 1

209

81

38.76

49

23.44

78

37.32

1

0.48

มัธยมศึกษาปีที่ 2

168

82

48.81

35

20.83

51

30.36

0

0.00

50.00

มัธยมศึกษาปีที่ 3

195

82

42.05

56

28.72

57

29.23

0

0.00

223

95

42.60

34

15.25

92

41.26

2

30.00

มัธยมศึกษาปีที่ 4

0.90

มัธยมศึกษาปีที่ 5

185
163

89

48.11
34.36

65

35.14
32.52

31

16.76
33.13

0

0.00
0.00

รวม

1143

485

เฉลี่ยร้อยละ

100

292
42.43

363
25.55

0
3

31.76

0.26

ม.3
ดี

ม.4
พอใช๎

ม.5

ม.6

ปรับปรุง

กราฟแสดงผลการประเมินสมรรถนะด๎านความสามารถใน
การใช๎ทักษะชีวิตของนักเรียนระดับชั้น ม. 1-6 ปีการศึกษา 2562

จานวนคน

54

ม.2
ดีมาก

ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

53

ม.1

0.00

ร้อยละ

56

ปรับปรุง

10.00

จานวนคน

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ม.6

30.00

จานวน
นักเรียน
ทัง้ หมด

ดีมาก

พอใช๎

ม.5

50.00

สมรรถนะด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ระดับชั้น

ดี

ม.4

70.00

0
18.90

ม.3

กราฟแสดงผลการประเมินสมรรถนะด๎านความสามารถใน
การใช๎ทักษะชีวิตของนักเรียนระดับชั้น ม. 1-6 ปีการศึกษา 2562

จานวน
นักเรียน
ทัง้ หมด
209

ดีมาก

ม.2
ดีมาก

0.00

สมรรถนะด้านความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
ระดับชั้น

ม.1

90.00
70.00

10.00
-10.00

ม.1

ม.2
ดีมาก

ม.3
ดี

ม.4
พอใช๎

ม.5
ปรับปรุง

จากผลการประเมินด๎านสมรรถนะของผู๎เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 ปีการศึกษา 2562 ปรากฏวํานักเรียนผํานการ
ประเมินทั้ง 5 ด๎าน ในระดับดีขึ้นไป เกินคําเปูาหมายที่ก้าหนดไว๎ คือร๎อยละ 70

ม.6

40
กราฟแสดงผลร๎อยละความพร๎อมในการศึกษาตํอ หรือประกอบอาชีพ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2562
100.00

89.74
73.62

50.00

26.38
10.26

0.00

ศึกษาตํอ
มัธยมศึกษาปีที่ 3

ท้างาน/ประกอบอาชีพ
มัธยมศึกษาปีที่ 6

กราฟแสดงผลการประเมินน้้าหนัก สํวนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562
3.07
0.00
0.00
0.00
1.79
2.87

ม.6
ม.5
ม.4
ม.3
ม.2
ม.1
0.00

96.93
100.00
100.00
100.00
98.21
97.13
20.00

40.00
ไมํผําน

60.00

80.00

100.00

ผําน

3. จุดเด่น
จากโครงการและกิจกรรมที่สนับสนุนเพื่อให๎ผู๎เรียนมีคุณภาพ หลังจากประเมินโครงการพบวําทุกโครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ทั้งหมด สํงผลให๎ผู๎เรีย นสามารถการอําน การเขีย น การสื่อสาร และการคิดค้านวณได๎ทุกคน สามารถใช๎
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง สํงผลให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรีย นอยูํในระดับ ดี คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์อยูํในลักษณะดีเลิศผู๎เรียนมีสุข ภาพรํางกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้้าหนักสํวนสูงตามเกณฑ์ มี
ระเบียบวินัย เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา มารยาทของสังคม ได๎แ กํ การเข๎าคิวตํอ
แถวซื้ออาหารกลางวัน เข๎าแถวกลับบ๎านอยํางเป็นระเบียบ การไหว๎ท้าความเคารพผู๎ใหญํ การแตํงกายตามระเบีย บของ
โรงเรียนที่ก้าหนด กิจกรรมที่โดดเดํนและได๎รับ การยอมรับ จากชุม ชน ได๎แ กํ กิจกรรมเกี่ย วกับ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬ า
แฮนด์บอล และกีฬาฟุตบอล ตลอดจนกิจกรรมสภานักเรียนที่ได๎รับการคัดเลือกเป็นสภาต๎นแบบ จาก สพม.42
4. จุดควรพัฒนา
1. การยกระดับผลคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนให๎
สูงขึ้น ในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
2. เพิ่มจ้านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ได๎ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
3. เพิ่มจ้านวนนักเรียนที่สามารถสร๎างนวัตกรรม และน้านวัตกรรมไปใช๎ และมีการเผยแพรํ
5. แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
1. สํงเสริมโครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ตามสาระละมาตรฐานที่
ต๎องเรํงปรับปรุงเนื่องจากคําเฉลี่ยต่้ากวํามาตราฐาน
2. เพิ่มทักษะของนักเรียนโดยการท้า ข๎อสอบกลาง สพฐ./สพม 42 ข๎อสอบผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ข๎อสอบ GAT PAT PISA ข๎อสอบตําง ๆ กํอนสอบจริง เพื่อการสะสมความรู๎ และความคุ๎น
ชินกับข๎อสอบแบบตําง ๆ
3. ครูมีกระบวนการจัดการเรียนรู๎ ด๎านความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษมากขึ้นกวําเดิม และครูในกลุํม
สาระการเรียนรูภ๎ าษาตํางประเทศท้า MOU กับสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2563 จ้านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ ได๎ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา ได๎คําตามเปูาหมายทีส่ ถานศึกษาก้าหนด
4.ครูทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎จัดแผนการจัดการเรียนรู๎ทเี่ น๎นให๎นักเรียนใช๎กระบวนการคิด และลงมือปฏิบัติจริง
มากขึ้นกวําเดิม และน้าแผนการจัดการเรียนรู๎ไปใช๎จริง เพื่อน้าไปสูํการสร๎างนวัตกรรมทีเ่ พิ่มขึ้นในวิชาตํางๆ
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ : ดี
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร โรงเรียนได๎แบํงกลุมํ บริหารออกเป็น 5 กลุํม ประกอบด๎วยกลุํมบริหารวิชาการ
กลุํมบริหารงบประมาณ กลุํมบริหารงานบุคคล กลุํมบริหารทั่วไป และกลุมํ บริหารกิจการนักเรียน โดยจ้านวนบุคลากร
และคุณสมบัติของบุคลากรมีความเหมาะสมกับงานแตํละฝุาย มีการบริหารจัดการด๎วยการบริหารที่เป็นระบบยึดหลักธรร
มาภิบาล บริหารงานแบบมีสํวนรํวม (Participation Management) โดยน๎อมน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(Sufficiency) มาใช๎ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน ภายใต๎วงจรคุณภาพ (PDCA) สํงผลให๎โรงเรียนมีระบบและ
กลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาที่มปี ระสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล ส่งผลให้กระบวนการบริหารและการจัดการอยู่ในระดับ ดี โรงเรียนได๎มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัด
การศึกษา และจัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปี โดยได๎ด้าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา SWOT ผลการจัดการศึกษาที่ผําน
มา โดยการศึกษาข๎อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู๎ปกครอง นักเรียน สมาคมศิษย์
เกํา และผู๎มีสํวนเกีย่ วข๎อง เพื่อวางแผนรํวมกันก้าหนดเปูาหมาย ปรับวิสยั ทัศน์ ก้าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน ให๎สอดคล๎องกับสภาพปัญหา ความต๎องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรปู
การศึกษาพร๎อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให๎ผู๎รบั ผิดชอบ ด้าเนินการพัฒนาตามแผนงาน
เพื่อให๎บรรลุเปูาหมายที่ก้าหนดไว๎ มีการด้าเนินการนิเทศ ก้ากับ ติดตาม ประเมินผลการด้าเนินงาน และสรุปผลการ
ด้าเนินงาน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 มีการจัดแสดงผลการด้าเนินงานตามกระบวนการบริหารและการจัดการของ
โรงเรียน จัดแสดงผลงานครู จัดแสดงผลงานนักรียน ในงาน OPEN HOUSE โดยมีคณะผู๎บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตํางๆ
คณะผู๎บริหารโรงเรียนประถมศึกษาตํางๆ คณะครู นักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาและประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ
ผู๎ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากรจากส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 กศน.อ้าเภอชุมตา
บง ธนาคารออมสิน สาขาชุมตาบง โรงพยาบลชุมตาบง พระ และประชาชนที่สนใจในชุมชน เข๎ารํวมงาน เยี่ยมชมและให๎
ค้าแนะน้าผลการด้าเนินงานของโรงเรียน และตลอดจนทุกสิ้นปีการศึกษา มีผู๎ทรงคุณวุฒิมาตรวจเยี่ยมให๎ค้าแนะน้าผลการ
ด้าเนินงานของโรงเรียนที่เกิดจากกระบวนการบริหารและการจัดการ
โรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร มีกระบวนการพัฒ นาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรีย นอยํางรอบด๎านตามหลักสูตร
สถานศึกษา มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน แหลํงเรียนรู๎ ข๎อมูลสารสนเทศ วิจัยในชั้น
เรียน และกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู๎ มีกลไกการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยน๎อม
น้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และให๎ความส้าคัญกับ นักเรีย นเป็นหลักโดยพยายามสร๎างปัจจัย น้าเข๎าให๎เข๎ากับ
นักเรียนด๎วยกระบวนการบริหารและการจัดการดังนี้ จัดกิจกรรมลดเวลาเรีย น เพิ่ม เวลารู๎ บูร ณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ สร๎างแหลํงเรีย นรู๎เศรษฐกิจพอเพีย งในสถานศึกษา
และพานักเรียนลงศึกษาแหลํงเรียนรู๎ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา โรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคารผํานการคัดเลือก
ให๎เข๎ารํวมโครงการโรงเรียนคุณภาพด๎านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) ของ สสวท. ได๎รับ คัดเลือกให๎
เป็นโรงเรียนดีประจ้าต้าบล มีการด้าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยสํงเสริม สนับ สนุน
ให๎ครูและบุคลากรเข๎าอบรม ประชุม สัมมนาศึกษาดูงานอยํางน๎อยปีการศึกษาละ 16 ชั่วโมงขึ้นไป จัดสรรงบประมาณ
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เพื่อให๎ครูและบุคลากรพัฒนาตนเอง มีการสร๎างชุม ชนแหํงการเรีย นรู๎ (PLC) ทุกกลุํม สาระการเรีย นรู๎ สํงเสริม ให๎มีการ
พัฒ นาตนเองในการศึ กษาตํ อ การจั ดท้ า ผลงานทางวิ ช าการ และเข๎ ารํ วมประกวดผลงาน รางวั ลดี เ ดํน ด๎า นตํา งๆ
สถานศึกษามีการแตํงตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข๎ าราชการครู ภาคเรีย น
ละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน จากรายงานการผลปฏิบัติงานของครูรายบุคคล เพื่อพิจารณาความ
ดีความชอบ ให๎รางวัล ยกยํองชมเชย สร๎างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และเพื่อใช๎เป็นแนวทางในการพัฒ นาตนเองและ
บุคลากรในภาพรวมสํงผลให๎ครูและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
โรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร ได๎จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎ อยําง
มีคุณภาพ ด๎วยการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมเพื่อการเรียนรู๎ พัฒนาห๎องสมุดมีชีวิต 3D พัฒนาห๎องเรีย นและห๎องปฏิบัติการที่เอื้อ
ตํอการเรียนรู๎ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ มีต๎นไม๎รํม รื่น บริเวณทั่วไปสะอาด สวยงาม มีที่นั่งพักผํอนเพีย งพอกับ ความ
ต๎องการของนักเรียน มีแหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอก แหลํงเรียนรู๎ภ ายใน ได๎แ กํ ห๎องสมุดโรงเรีย น ห๎องดนตรี
ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห๎องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ห๎องคุณธรรมจริย ธรรม ห๎องพยาบาล ห๎องแนะแนว ห๎อง
โสตทัศนูป กรณ์ ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แหลํงเรีย นรู๎ภ ายใน ศูนย์การเรีย นรู๎เศรษฐกิจพอเพีย ง โดยในปีนี้ท าง
โรงเรียนได๎เชิญนายอ้าเภอชุมตาบง นายนิกร ยะกระจาย มาเป็นประธานเปิดศูนย์การเรีย นรู๎เศรษฐกิจพอเพีย งอยํางเป็น
ทางการ มีแหลํงเรียนธรรมชาติเส๎นทางศึกษาธรรมชาติเขาเขียว ซึ่งเป็นเส๎นทางการศึกษาธรรมชาติบนภูเขา เป็นที่ม าของ
การได๎รับรางวัลจากกรมสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อมเป็น สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม จากกิจกรรม
มหิงสาสายสืบ มีร๎ านน้้ า “มันส์ สมองคาเฟุ ” ซึ่งร๎ านน้้า มันส์ สมองคาเฟุ นี้ เป็น แหลํ งรวบรวมหนั งสือ อีกแหํงหนึ่งใน
สถานศึกษาที่ให๎นักเรียนสามารถมาอํานหนังสือและซื้อน้้าดื่ม (ชาเย็น ชาเขียว น้้าผลไม๎ปั่น ฯ) ได๎ในเลาพักกลางวัน และยัง
ฝึกอาชีพให๎กับนักเรียน ฝึกการออมให๎กับ นักเรีย น สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับ สนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎ ด๎วยโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู๎และการบริหารจัดการ
พัฒนาระบบเครือขํายอินเทอร์เน็ตและสัญญาณ Wifi ที่เอื้อตํอการจัดการเรียนการสอน
2. ผลการดาเนินงาน
โรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและ
การจัดการ ปีการศึกษา 2562 ดังนี้
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการประเมิน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ดี (ระดับ 3)
มาตรฐานที่ 2 /ประเด็นการพิจารณา
2.1 มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก้าหนดชัดเจน
สอดคล๎องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได๎จริง
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่สํงผลตํอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่ได๎ก้าหนดคําเปูาหมาย
ความส้าเร็จไว๎
2.3 มีการด้าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนอยํางรอบด๎าน

ระดับคุณภาพ
เป้าหมาย ผลการประเมิน

สรุปผลการ
ประเมิน

ดี

ดี

ตามเปูาหมาย

ดี

ดี

ตามเปูาหมาย

ดี

ดี

ตามเปูาหมาย

มาตรฐานที่ 2 /ประเด็นการพิจารณา

ระดับคุณภาพ
เป้าหมาย ผลการประเมิน

ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุํมเปูาหมาย
2.4 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ดี
2.5 มีการจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตํอการจัดการ
ดี
เรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ
2.6 มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
ดี
และการจัดการเรียนรู๎
สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สรุปผลการ
ประเมิน

ดี

ตามเปูาหมาย

ดี

ตามเปูาหมาย

ดี

ตามเปูาหมาย
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ระดับดี

จากตาราง แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริห ารและการจัดการ ปีการศึกษา 2562 พบวํา ผล
กระบวนการบริหารและการจัดการ ตามเปูาหมาย ทุกประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการด้าเนินงานแล๎ว
ตามเปูาหมาย ระดับดี
จากการประเมินโครงการในมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ทั้ง 18 โครงการพบวํา
ผลการประเมินเป็นไปตามเปูาหมายทุกโครงการ อาทิเชํน โครงการพัฒ นาประสิท ธิภ าพงาน ICT โครงการพัฒ นาระบบ
คอมพิวเตอร์และแหลํงเรียนรู๎ สํงผลให๎สถานศึกษา มีสื่อและแหลํงเรียนรู๎ที่มีคุณภาพ มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎ เชํน การติดตั้งคอมพิวเตอร์ PC พร๎อมชุดอุป กรณ์ตํอพํวง TV LCD
ติดตั้งระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต เพื่อกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตให๎ครบคลุมทั่วถึงทั้งบริเวณโรงเรียน โดยติดตั้งทั้งระบบ
LAN และระบบ Wifi เพื่อให๎ครู นักเรียน ผู๎ปกครอง และประชาชนสามารถเข๎าถึงระบบสารสนเทศของโรงเรีย นได๎งําย
ขึ้น สะดวกตํอการติดตํอประสานงานและอ้านวยความสะดวกในด๎านตําง ๆ ได๎มากขึ้น กิจกรรมตําง ๆ ของโรงเรี ย น ตารา
สอนครู ตารางเรียนนักเรียน เบอร์โทรศัพท์ การติดตํอตําง ๆ ใช๎ร ะบบกลุํม ใน Facebook , Google Drive มาใช๎ในการ
บริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนและมีหน๎าแฟนเพจเฟสบุ๏คของ
 โรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร https://www.facebook.com/namhom.ac.th/
โรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร http://www.2016.namhom.ac.th/home/
และมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเข๎าถึงผลการเรียนของนักเรียนโดยผู๎ปกครองสามารถตรวจสอบ
ผลการเรียนบุตร หลานของทํานได๎ โดยระบบ
SGS ส้าหรับครู และ การท้า ปพ.5 ออนไลน์ เพื่อให๎ครูประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สะดวก
รวดเร็ว และนักเรียน ผู๎ปกครองนักเรียน สามารุตรวจสอบได๎ ทั้งนี้ยังลดการใช๎กระดาษ
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
โครงการพัฒนาและปรับปรุงงานโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยี ห๎องโสตทัศนศึกษา เป็นห๎องที่ห๎องหนึ่งที่มีการประชุมระดม
สมองของครู คณะกรรมการสถานศึกษา การสอนเสริมนักเรียนในวิชาตํางๆ การจัดกิจกรรมตํางๆ ของสถานศึกษา การ
แนะแนวการศึกษาตํอ หนํวยงานอื่นๆ มาให๎ความรู๎ เมื่อมีกิจกรรมตําง ๆ เกิดขึ้น กํอให๎เกิดผลลัพธ์ทางปัญญา นอกจากนี้
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งานโสตทัศนศึกษามีการบันทึกภาพงานกิจกรรมตํางๆ ทั้งภายในและถายนอกสถานศึกษา สํงผลให๎สถานศึกษาสามารถ
สรุป ผลการด้าเนินในกิจกรรมตํางๆ ที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา เพื่อการน้าไปพัฒนากิจกรรมตํอไป โดยงานโสตทัศนศึกษาจะ
เผยแพรํภาพกิจกรรมตํางๆ หน๎าแฟนเพจเฟสบุ๏ค ชื่อ งานโสตโรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร
https://www.facebook.com/huaynamhomsoht/?epa=SEARCH_BOX
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล๎อมเพื่อสนับ สนุนการจัดการเรีย นการสอน จากผลการด้าเนินโครงการสํงผล
สนับสนุนตํอการเรียนการสอน อาทิเชํนการซํอมแซมบ้ารุงรักษา โต๏ะ เก๎าอี้ แสงสวํางเพียงพอตํอการจัดการเรีย นการสอน
ห๎องเรียนมีอากาศถํายเทสะดวก ความพร๎อมของการใช๎งาน วัสดุ ครุภัณฑ์ตํางๆ สํง ผลให๎ครูมีป ระสิท ธิภ าพทางการสอน
มากขึ้น นักเรียนมีประสิทธิภาพทางการเรีย นมากขึ้น สืบ เนื่องด๎วยกระบวนการบริห ารและการจัดการของโครงการนี้
โครงการการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎เพื่อการศึกษาตลอดชีวิต (ห๎องสมุด 3 ดี) ห๎องสมุดถือวําเป็นแหลํงเรียนรู๎หลักของโรงเรีย น
ห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร ในโครงการนี้จึงมีกิจกรรมที่นําสนใจและหลากหลาย อาทิเชํน กิจกรรมยุวบรรณารักษ์สํงเสริม การ
อําน กิจกรรมสัปดาห์ห๎องสมุด กิจกรรมสุดยอดนักอําน กิจกรรมหนังสือท้ามือ กิจกรรมแสตมป์ย อดนักอําน และภายใน
ห๎องสมุดยังมีห๎องสมุดเสียงที่นักเรียนให๎ความสนใจมาก จากโครงการและกิจกรรมดังกลําวท้าให๎นักเรีย นให๎ความสนใจใน
การเข๎าห๎องสมุดเป็นจ้านวนมากขึ้นกวําปีการศึกษา 2561 และโรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิท ยาคารยังได๎รับ 2 รางวัล จากการ
ด้าเนินโครงการและกิจกรรมดังกลําวคือ 1) โรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิท ยาคารเป็นสถานศึกษาจัดกิจกรรมสัป ดาห์ห๎องสมุด
โรงเรียน ได๎รับรางวัลยอดเยี่ยม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2)โรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคารเป็นสถานศึกษาจัดกิจกรรมการ
สํงเสริมนิสัยรักการอําน โดยใช๎หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิร าชเจ๎า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ได๎รับรางวัลยอดเยี่ยม ระดับเขตพื้ นที่การศึกษา และโรงเรีย นห๎วยน้้าหอมวิท ยาคารได๎รับ การการ
คัดเลือกให๎เป็น โรงเรียนคุณภาพประจ้าต้าบล และจากโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ้าต้าบล สํงผลให๎ เป็นสถานศึกษามี
คุณธรรม มีความโปรํงใส เป็นแหลํงเรีย นรู๎ด๎านคุณธรรม จริย ธรรม งานอาชีพและสุข อนามัย เป็นโรงเรีย นศูนย์ร ว ม
การศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถให๎บริการการศึกษาแกํนักเรียนและชุมชน อยํางมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยโครงการนนี้ไ ด๎รับ
ความรํวมมือจากทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องทั้งผู๎ปกครอง ชุมชน เอกชน วัด นอกจากนี้ยังมีโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร จากการด้าเนินโครงการเก็บ รวมรวบข๎อมูล พันธุ์พืชชนิดตํางๆ เพื่อสมัครเข๎ารํวมโครงการสวน
พฤกษศาสตร์ ปัจจุบันนี้มีข๎อมูลที่ครบถ๎วน และจะด้าเนินการสมัครเข๎ารํวมในปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้เพื่อให๎สถานศึกษา มี
อีก 1 แหลํงเรียนรู๎ที่มีคุณภาพ เป็นแหลํงที่รวบรวมพันธุ์พืชชนิดตํางๆ สถานที่เก็บรวบรวมตัวอยํางพรรณไม๎ แหลํงข๎อมูล
และเผยแพรํความรู๎ นอกจากนี้สามารถใช๎เป็นแหลํงพักผํอนหยํอนใจ และนอกจากโครงการตํางๆ แล๎ว สถานศึกษามีการ
ระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือขํายอุปถัมภ์ และได๎รับมอบเครื่องดนตรีจากศิษย์เกํา
สถานศึกษาด้าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยสํงเสริม สนับสนุน ให๎ครู
และบุคลากรเข๎าอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน อยํางตํอเนื่อง โดยเทคโนโลยีที่ก๎าวหน๎าในปัจจุบัน ครูจึงต๎องก๎าวทัน
เทคโนโลยีด๎วย สถานศึกษาสํงเสริมให๎ครูทุกคนได๎รบั การพัฒนาศักยภาพการอบรมออนไลน์ การฝึกอบรมการใช๎เทคโนโลยี
ตํางๆ เพื่อน้ามาใช๎ในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยขึ้น มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อให๎ครูและบุคลากรพัฒนาตนเอง มี
การสร๎างชุมชนแหํงการเรียนรู๎ PLC จากผลการด้าเนินงานได๎รับผลรางวัลสนับสนุนดังนี้ โรงเรียนได๎รับรางวัลผํานการ
คัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจ้าต้าบล โรงเรียนได๎รับรางวัลเป็นโรงเรียนปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง ผํานการคัดเลือก
ให๎เข๎ารํวมโครงการโรงเรียนคุณภาพด๎านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) ของ สสวท. ครูได๎รบั รางวัล ครู
ดีเดํน ในงานวันครู, ครูได๎รบั รางวัลระดับเหรียญทอง จากการประกวดรางวัลทรงคุณคํา สพฐ. OBEC AWARDS, ครูได๎
เลื่อนวิทยาฐานะจากช้านาญการเป็นช้านาญการพิเศษจ้านวน 8 ทําน, ครูได๎รับคัดเลือกให๎ศึกษาดูงานและน้าเสนองาน
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เกี่ยวกับการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่ประเทศเกาหลีใต๎, นักเรียนชมรม To Be Number One ได๎เป็นตัวแทนไปแขํงตํอใน
ระดับภาคเหนือ 2 ปีซ๎อน, นักเรียนได๎รับรางวัลเหรียญทอง 65 เหรียญ เหรียญเงิน 14 เหรียญ และเหรียญทองแดง 12
เหรียญ จากการแขํงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับ เขตพื้นที่
การศึกษา
กราฟแสดงจ้านวนครูที่ได๎รับวิทยฐานะ
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1. จุดเด่น
สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอยํางเป็นระบบ จากกระบวนการการบริหารอยํางดี ดังจะเห็นได๎วํา
โครงการทั้งหมดตามแผนปฏิบัติการประจ้าปี 2562 ทั้ง 52 โครงการ ประสบความส้าเร็จบรรลุเปูาหมายทุกโครงการ ทั้งนี้
เพราะผู๎บริหารสถานศึกษามีความรู๎ความสามารถในด๎านการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยยึดหลั กธรรมาภิบาลในการ
บริหารสถานศึกษา และการรํวมมือ ทั้ง 5 ฝุายบริหารงานในสถานศึกษา และด๎วยโรงเรียนมีการประชุมเพื่อปรึกษาหา
ข๎อคิดเห็นและข๎อตกลงรํวมกัน โดยใช๎เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เชํน การประชุมแบบมีสํวนรํวม การประชุมระดม
สมอง การประชุมกลุมํ เพื่อให๎ทุกฝุายมีสํวนรํวมในการก้าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ้าปี ที่สอดคล๎องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต๎องการพัฒนา
และนโยบายการปฏิรปู การศึกษาที่มุํงเน๎นการพัฒนาให๎ผู๎เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรี ยนรู๎ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ครูผู๎สอนสามารถจัดการเรียนรู๎ได๎อยํางมีคุณภาพ มีการด้าเนินการนิเทศ ก้ากับ ติดตามประเมินผลการด้าเนินงาน และ
จัดท้ารายงานผลการจัดการศึกษา เพื่อใช๎เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ ซึ่งจากที่ตั้ง
ของโรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคารถึงแม๎จะอยูไํ กล อ้าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ บริเวณภายในโรงเรียนเป็นภูเขา แตํ
สภาพแวดล๎อมดังกลําวท้าให๎สถานศึกษาเรามีต๎นทุนทางแหลํงเรียนรู๎ทางธรรมชาติที่ดี และยังเป็นสถานที่ที่สามารถปลูกฝัง
ให๎นักเรียนมีจิตส้านึกรักษ์สิ่งแวดล๎อม
2. จุดควรพัฒนา
เพิ่มเครือขํายความรํวมมือของผูม๎ ีสํวนเกี่ยวข๎องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให๎มีความเข๎มแข็งมากขึ้น มีสํวน
รํวมรับผิดชอบตํอผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
ผู๎บริหารให๎คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสํวนรํวมในการพัฒ นาสถานศึกษามากยิ่งขึ้นอาทิเชํน การท้า
โครงการตําง ๆ ที่คณะกรรมการสรถานศึกษาเป็นผู๎รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ระดับคุณภาพ : ดี
กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร ด้าเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส้าคัญ
ด๎วยวิธีการที่หลากหลาย โดยมุํงเน๎นการพัฒนาผู๎เรียนให๎สอดคล๎องกับ วิสัยทัศ น์ของโรงเรียน สํง ผลให๎กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส้าคัญ อยูํในระดับดี โดยสํง เสริมครูใ ห๎จัด กิจ กรรมการเรียนรู๎ที่ เน๎นผู๎เรียนเป็น
ส้าคัญ ด๎วยเทคนิควิธีที่หลากหลาย การเรียนรู๎แบบใช๎เกม การเรียนรู๎แบบแผนผัง ความคิด (Concept Mapping) การ
สอนแบบโครงงาน (Project-based Learning) การสอนแบบใช๎ปัญหาเป็นฐาน (Problem based Learning)
มีการบูรณาการ ภาระงาน ชิ้นงาน บูรณาการอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง การด้าเนินการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลา
รู๎ สนับสนุนให๎ครูจัดการเรียนการสอนที่สร๎างโอกาสให๎นักเรียนทุกคนมีสํวนรํวม ได๎ลงมือปฏิบัติจริง สามารถสรุปความรู๎
ได๎ด๎วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน๎นทักษะการคิด เชํน จัดการเรียนรู๎ด๎วยโครงงาน การจัด กิจ กรรมพัฒนาผู๎เรียน
ครูมีการมอบหมายหน๎าที่ให๎นักเรียนจัด ปูา ยนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ตํา ง ๆ ทั้ง ภายในห๎องเรียนและนอก
ห๎องเรียน ครูใช๎สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ครูทุกคนท้างานวิจัยในชั้นเรียน โดย
ปีการศึกษานี้ สถานศึกษามีแนวทางให๎ครูท้าวิจัยในชั้นเรียน เทอมละ 1 เรื่อง เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2562 ครูมีวิจัยในชั้น
เรียน 2 เรื่อง 1 เรื่องเกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมของนักเรียน อีก 1 เรื่องเป็นวิจัยเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน ซึ่ง ปรับจากปีการศึกษา 2561 คือครู ท้า วิจัยในชั้นเรียน 1 เรื่อง และวิจัยในชั้นเรียนได๎รับการตรวจให๎
ค้าแนะน้าโดยฝุายบริหารของโรงเรียน ทั้งนี้สถานศึกษามีกิจกรรมการอบรมพัฒนาสื่อและวิจัย เพื่อเสริมและเพิ่มเติม
ความรู๎ใ ห๎กับครู มีการสํงเสริมให๎ค รูและบุค ลากรได๎รับการอบรมพัฒนาความรู๎ที่ต รงกับความต๎องการของครูและ
สถานศึกษา มีการเข๎า รับการพัฒนาเข๎า รับการอบรมจากหนํวยงานอื่น ๆ อาทิเชํน สพม.42 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครสวรรค์ กระทรวงพลังงาน กรมสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อม สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แหํง ชาติ (องค์การมหาชน)
Narit สถาบันสํงเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นต๎น ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สามารถน้าความรู๎มาปรับ
ใช๎ในการเรียนการสอนได๎ จัดให๎มีชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC) อยํางสม่้าเสมอตํอเนื่องทุกสัปดาห์ โดยจัด แบํง ครู
เป็น กลุํมสาระการเรียนรู๎ ทั้ง 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ ตามชั่วโมงการสอนที่วํา งตรงกันเพื่อไมํใ ห๎กระทบตํอเวลาเรียน
ของนักเรียน ให๎ครูได๎มีโอกาสพูด คุยแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ซึ่ง กันและกัน หาแนวทางแก๎ปัญ หาด๎า นการเรียนและการ
ท้างานของนักเรียน ทั้งนี้สอดคล๎องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ครูมีการวัด และประเมินผลแบบบูรณาการ
หลากหลาย และตรงกับสภาพเป็นจริง โดยปีการศึกษานี้ ได๎มีการพัฒ นาข๎อสอบ โดย มีการท้า Test blueprint ที่
ชัด เจน เน๎นข๎อสอบ O-NET GAT PAT ข๎อสอบกลาง สพฐ. ข๎อสอบเข๎า มหาวิทยาลัยตํา งๆ ข๎อสอบปรนัย ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต๎น 4 ตัวเลือก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ตัวเลือก ซึ่ง ปรับจากเดิมที่ใ ช๎ข๎อสอบ 4 ตัวเลือกทั้ง
มัธยมตอนต๎นและปลาย และแบํงอัต รสํวนของข๎อสอบเป็นปรนัยร๎อยละ 70 อัต นัยร๎อยละ 30 ของข๎อสอบ แตํทั้ง นี้
ขึ้นอยูํกับศาสตร์ของวิชานั้นด๎วย ทั้งนี้เพื่อ ให๎นักเรียนฝึกทักษะและเกิด ความคุ๎นชินกับลักษณะข๎อสอบ ในอนาคตมี
แผนการจัดท้าข๎อสอบกลางของโรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร นอกจากนี้ สถานศึกษาได๎ มีการด้า เนินการเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิตของผู๎เรียน เพื่อให๎อยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข เน๎นการพัฒนาด๎านคุณ ธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัย
ของผู๎เรียน สร๎างภูมิคุ๎มกัน และรู๎เทํา ทันสื่อและสิ่ง ไมํพึง ประสงค์ จัด กิจ กรรมการพัฒนาให๎เหมาะสมกับวัย พัฒนา
คุณธรรมผู๎เรียนตามหลักสูตร ครูจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส้าคัญ ตามศักยภาพของผู๎เรียน

2. ผลการดาเนินงาน
โรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส้าคัญ ประกอบด๎วย 5 ประเด็นพิจารณาดังนี้
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการประเมิน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส้าคัญ
ดี (ระดับ 3)
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.1 จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน้าไป
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎
ครู ของทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ จัดการเรียนรู๎เน๎นกระบวนการคิด และให๎
ผู๎เรียนฝึกปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู๎ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา และสามารถน้าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎
ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู๎ แบบ Active Learning
ครูมีการเผยแพรํ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู๎ แบบ Active Learning
3.2 ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลํงเรียนรู๎ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎
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ค่าร้อยละ
สรุปผลการประเมิน
เป้าหมาย ผลการประเมิน
70

36.86

ต่้ากวําเปูาหมาย

70

74.24

ตามเปูาหมาย

70
70
70
70

36.36
36.36
71.71
72.73

ต่้ากวําเปูาหมาย
ต่้ากวําเปูาหมาย
ตามเปูาหมาย
ตามเปูาหมาย
ตามเปูาหมาย

ครูของทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ ใช๎สื่อการเรียนรู๎ที่หลากหลาย
ครูของทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
70
65.15
เรียนรู๎ มี application
ครูของทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ ใช๎ แหลํงเรียนรู๎ทั้งภายใน และภายนอก
โรงเรียน ภูมิปัญญาท๎องถิ่น บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอื้อตํอ
70
74.27
การเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนฝึกปฏิบัติจริง
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
70
72.73
ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก สํงผลให๎
70
72.73
นักเรียนรักการเรียนรู๎
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบและน้าผลมาพัฒนา
70
87.88
ผู๎เรียน
ครู มีการตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบและให๎ข๎อมูล
70
87.88
ย๎อนกลับ น้าผลมาพัฒนาผู๎เรียน
ครู มีเครื่องมือวัดและวิธกี ารประเมินผลที่เหมาะสมกับเปูาหมายของการ
70
87.88
เรียนรู๎
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและ
83.33
70
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎
ครู และ ผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อน
83.33
70
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎
สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ตามเปูาหมาย
ตามเปูาหมาย
ตามเปูาหมาย
สูงกวําเปูาหมาย
สูงกวําเปูาหมาย
สูงกวําเปูาหมาย
สูงกวําเปูาหมาย
สูงกวําเปูาหมาย
ดี
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จากตาราง แสดงคําร๎อยละของเปูาหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน๎นผู๎เรียนเป็น ปีการศึกษา 2562 พบวํา ผลกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส้าคัญ เป็นไปตาม
เปูาหมาย ทั้ง 2 ประเด็นพิจารณา สูงกวําเปูาหมาย 2 ประเด็นพิจารณา และต่้ากวําเปูาหมาย 1 ประเด็นพิจารณา
เมื่อพิจารณาประเด็นพิจารณาโดยภาพรวมของการด้าเนินงานแล๎ว ตามเปูาหมาย เป็นสํวนใหญํ
ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยูํในระดับดี โดยประเมินจากประเด็นพิจารณาตามมาตรฐานการศึกษา
ด๎านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส้าคัญ ดังตํอไปนี้
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
ครูจัดการเรียนรู๎ผาํ นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน้าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ ในภาพรวมคิด
เป็นร๎อยละ 36.86 จากคําเปูาหมาย ร๎อยละ 70 ได๎คาํ ต่้ากวําเปูาหมายที่สถานศึกษาก้าหนด ครูของทุกกลุํมสาระการ
เรียนรู๎ จัดการเรียนรู๎เน๎นกระบวนการคิดและให๎ผู๎เรียนฝึกปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรูต๎ ัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา และสามารถน้าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ 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 จากการวิเคราะห์และพิจาณาประเด็น ครูจัดการเรียนรู๎
ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน้าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ ในภาพรวมพบวําได๎คําต่า้ กวําเปูาหมาย
ที่ตั้งไว๎ ทั้งนี้เพราะ ประเด็น ครูมนี วัตกรรมในการจัดการเรียนรู๎ แบบ Active Learning และครูมีการเผยแพรํ
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู๎ แบบ Active Learning มีคําต่้ากวําเปูาหมาย โรงเรียนห๎วยน้า้ หอมวิทยาคาร ครูมี
แผนการจัดการเรียนรู๎แบบ Active Learning และได๎น้าแผนการจัดการเรียนรู๎แบบ Active Learning ไปใช๎ในการ
จัดการเรียนการสอน ตลอดจนมีการวัดและประเมินผลจัดการเรียนรู๎แบบ Active Learning แตํครูที่มีนวัตกรรมที่เกิด
จากการจัดการเรียนรู๎ แบบ Active Learning หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวกับกระบวนการ การจัดการเรียนการสอน มี
จ้านวนน๎อย จึงท้าให๎ประเด็นการพิจารณาในด๎านนี้มีคาํ ต่้ากวําเปูาหมาย
หลักฐานเชิงประจักษ์ ได๎แกํ ผลประเมินจากการนิเทศการสอน แบบประเมินจากการนิเทศการสอน ภาพถํา ย
การนิเทศการสอน สารสนเทศเกี่ยวกับการนิเทศการสอน แบบการวิเคราะห์หลักสูต ร แผนการจัด การเรียนรู๎ที่ เน๎น
กระบวนการคิดและให๎ผู๎เรียนฝึกปฏิบัติจริง นักเรียนสามารถปฏิบัติไ ด๎ต ามมาตรฐานการเรียนรู๎ตัวชี้วัด ของหลักสูต ร
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 บันทึกหลัง แผนการจัด การ
เรียนรู๎ ภาพถํายการเผยแพรํนวัตกรรมในการจัด การเรียนรู๎ ง านตํา งๆ การเผยแพรํนวัต กรรมผํา นทางเว็บไซต์ของ
โรงเรียน เอกสารเผยแพรํความรู๎ ผลรางวัลสนับสนุน ได๎แกํ ผลรางวัลในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัต ถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ครั้ง ที่ 69 ระดับระดับชาติ (ภาคเหนือ) 1) ครูผู๎สอน ได๎รับ
รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 2)ครูผู๎สอน ได๎รับรางวัลเหรียญเงิน
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 3) ครูผู๎สอน ได๎รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู๎ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช๎ ม.4-ม.6 4)ครูผู๎สอน ได๎รับรางวัลเหรียญทอง การ
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แขํงขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 5) ครูผู๎สอนได๎รับรางวัลเหรียญเงิน ชํา งเชื่อมโลหะ ม.4-ม.6 6) ครูผู๎สอนได๎รับ
รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันจักสานไม๎ไผํ ทั้งระดับ ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 7) ครูผู๎สอนได๎รับรางวัลเหรียญทอง การ
แขํงขันการแกะสลักผักผลไม๎ ทั้งระดับ ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 8) ครูผู๎สอนได๎รับรางวัลเหรียญทอง การแขํง ขันการตัด
ตํอภาพยนตร์ ม.4-ม.6 9)ครูผู๎สอนได๎รับรางวัลเหรียญทอง การแขํงขันการสร๎างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.
3 10) ผลรางวัลในการแขํงขันกี ฬาแฮนด์บอล ครูผู๎สอน ได๎รับรางวัลเหรียญทอง ระดับภูมิภาค ภาคกลางกีฬ า
แฮนด์บอลหญิง และกีฬาแฮนด์บอลชาย รุํนอายุไมํเกิน 18 ปี ในงานกีฬาเยาวชนแหํง ชาติ ทั้ง 10 รายการ ครู จัด การ
เรียนรู๎ผํานกระบวนให๎นักเรียนฝึกการคิดและปฏิบัติจริง และนักเรียนสามารถน้าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎จริง
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ การเรียนรู้
ครูใช๎สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลํงเรีย นรู๎ที่เอื้อตํอการเรีย นรู๎ ในภาพรวมคิดเป็นร๎อยละ 71.71 จากคํา
เปูาหมาย ร๎อยละ 70 ได๎คํา ตามเปูาหมายที่สถานศึกษาก้าหนด ครูข องทุ กกลุํม สาระการเรีย นรู๎ใ ช๎สื่อการเรีย นรู๎ ที่
หลากหลาย ร๎อยละ 72.73 จากคําเปูาหมายร๎อยละ 70 ครูของทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู๎ มี application ร๎อยละ 65.15 จากคําเปูาหมายร๎อยละ 70 ครูข องทุก กลุํ ม สาระการเรี ย นรู๎ ใช๎ แหลํ ง
เรียนรู๎ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท๎องถิ่น บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอื้อตํอการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียน
ฝึกปฏิบัติจริง ร๎อยละ 74.27 จากคําเปูาหมายร๎อยละ 70 หลักฐานเชิงประจักษ์ ได๎แกํ ผลประเมินจากการนิเทศการสอน
ครูทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ แบบประเมินจากการนิเทศการสอน ภาพถํายการนิเทศการสอน สารสนเทศเกี่ยวกับ การนิเทศ
การสอน แผนการจัดการเรียนรู๎ สื่อนวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียนของครูทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ application ครูจัดการเรีย น
การสอนออนไลน์ผํานระบบเครือขํายในรูป แบบ webpage, Google form, Kahoot LINE, Prezi, Google classroom,
Youtube, Star chart(วิชาโลก ดาราศาสตร์ ) AR สสวท.วิท ย์ มัธยมต๎น, IPST Chemistry Ebook, app ตัดตํอวีดีโอ
บันทึกการใช๎แหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน แบบบันทึกภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ อาทิเชํน การใช๎
สมุนไพรในท๎องถิ่น แหลํงเรียนรู๎ภายใน อาทิเชํน ห๎องสมุด ห๎องเรียนภาษาจีน ศูนย์การเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพีย ง ร๎านมันส์
มองคาเฟุ เส๎นทางศึกษาธรรมชาติเขาเขียว แหลํงเรียนรู๎ภายนอก อาทิเชํน สถานีไ ฟปุาห๎วยขาแข๎ง โรงพยาบาลชุม ตาบง
ทุํงหินเทิน กลุํมแมํบ๎านชุมตาบง หมูํ 8 และแหลํงเรีย นรู๎อื่นๆ โดยโครงการทัศนศึกษา อาทิเชํน ประวัติศาสตร์อยุธยา
องค์ การพิพิ ธภัณ ฑ์วิท ยาศาสตร์แ หํง ชาติ แหลํง เรีย นรู๎ บึงฉวาก ผลรางวัล สนั บ สนุ น ได๎แ กํ รางวัล ความภาคภู มิใ จ
ระดับประเทศครูพี่เลี้ยงโครงการมหิงสาสายสืบ จากการใช๎แหลํงเรียนรู๎ เส๎นทางศึกษาธรรมชาติเขาเขียว ผลรางวัลในงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 69 ระดับ เขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 คือ 1) ครูผู๎สอน ได๎รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ป ระเภท
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 ได๎รับ รางวัลเหรีย ญทอง การแขํงขันการสร๎าง Webpage ประเภท Web
Editor ม.1-ม.3 ผลรางวัลในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนั กเรีย น 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
ตามเปูาหมายที่สถานศึกษาก้าหนด ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก สํง ผลให๎นักเรียนรัก
การเรียนรู๎ ร๎อยละ 72.73 จากคําเปูาหมายร๎อยละ 70 โรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร ครูมีการบริหารจัด การชั้นเรียน
เชิงบวก โดยจัดสภาพความพร๎อมที่จะด้าเนินการเรียนการสอนให๎เป็นไปอยํา งมีประสิทธิภาพ ค้า นึง ถึง ความแตกตํา ง
ระหวํางบุคคล มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เพื่อให๎เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู๎ โดยครูเตรียมและวางแผนการจัด การเรียน
การสอน ท้าการวิเคราะห์ผู๎เรียนรายบุค คล จัด บรรยากาศชั้นเรียนให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎ จัด กิจ กรรมการเรียนรู๎ที่
หลากหลาย รวมถึงการให๎ค้าปรึกษาและชํวยเหลือผู๎เรียนทั้งทางด๎านการเรียนและด๎านพฤติกรรม ภายใต๎การสนับสนุน
ของโรงเรีย นในการจัด ห๎อ งปฏิ บัติ ก ารตํา งๆให๎เ อื้ อตํ อ การเรี ยนรู๎ ห๎ องปฏิ บั ติก ารวิ ทยาศาสตร์ ห๎ องปฏิ บั ติก าร
คอมพิวเตอร์ รวมถึงการด้าเนินงานของงานแนะแนวเพื่อให๎ค้าปรึกษาและชํวยเหลือผู๎เรียน การมอบทุนการศึกษาแกํ
นักเรียน มีโครงการเกียรติบัต รนักเรียนเรียนดี วิทยาศาสตร์ดีเดํนภายใต๎กิ จ กรรม TOP 5 ของกลุํมสาระการเรียนรู๎
วิทยาศาสตร์ มอบเกียรติให๎กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนไปท้าการแขํงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้ง ที่ 69
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัด สุโขทัย มอบเกียรติบัต รส้า หรับ นักเรียนประพฤติดีมีคุณ ธรรม มอบเกียรติบัต รให๎กับ
นักเรียนที่ได๎เข๎าศึกษาตํอในมหาวิทยาลัยตํา งๆ มอบถ๎วยรางวัล เหรียญรางวัล และเกียรติบัต รให๎กับนักเรียนที่เป็น
ตัวแทนไปแขํงขันในกีฬาชนิดตํางๆ มอบโลํรางวัลและเกียรติบัตรให๎กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนไปแขํง ขันในระดับตํา งๆ
ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและก้าลังใจให๎กับนักเรียนที่ได๎รับรางวัล และเป็นแบบอยํางเพื่อให๎นักเรียนได๎ปฏิบัติต าม ทั้ง นี้เป็นผล
เชิงบวก นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนอยํางเป็นระบบและหลากหลาย หลักฐานเชิง ประจักษ์ ได๎แกํ ผล
ประเมินจากการนิเทศการสอนครู การนิเทศสภาพห๎องเรียน แผนการจัดการเรียนรู๎ บันทึกหลักแผนการจัด การเรียนรู๎
บันทึกกิจกรรมงานแนะแนว แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงกวําคําเปูาหมายที่สถานศึกษาตั้งไว๎
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบและน้า ผลมาพัฒนาผู๎เรียน ในภาพรวมคิด เป็นร๎อยละ
87.88 จากคําเปูาหมาย ร๎อยละ 70 ได๎คํา สูง กวํา เปูา หมายที่สถานศึกษาก้า หนด ครู มีการตรวจสอบและประเมิน
ผู๎เรียนอยํางเป็นระบบและให๎ข๎อมูลย๎อนกลับ น้าผลมาพัฒนาผู๎เรียน ร๎อยละ 87.88 จากคํา เปูา หมายร๎อยละ 70 ครู มี
เครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเปูาหมายของการเรียนรู๎ ร๎อยละ 87.88 จากคําเปูาหมายร๎อยละ 70
ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํา งเป็นระบบ และให๎ข๎อมูลย๎อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุง การ
จัดการเรียนรู๎ได๎ครบทุกด๎าน ทั้งการวิเคราะห์ผู๎เรียนรายบุคคล การประเมินพฤติกรรมนักเรียน การประเมินความรู๎
โดยท้าการทดสอบกํอนเรียน ระหวํางเรียน และหลัง เรียน และน้า ผลการประเมินมาพัฒนานักเรียน ค้า นึง ถึง ความ
แตกตํางของผู๎เรียนโดยการสอนซํอมเสริม มอบหมายงานและการจัดท้า วิจัยในชั้นเรียน ครูมีเครื่องมือวัด และวิธีการ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเปูาหมายของการเรียนรู๎ มีเครื่องมือและวิ ธีการวัด ผลการเรียนรู๎ที่หลากหลาย หลักฐานเชิง
ประจักษ์ แบบวิเคราะห์ผู๎เรียนรายบุคคล แบบประเมินพฤติกรรม SDQ EQ การประเมินความรู๎โดยท้า การทดสอบ
กํอนเรียน ระหวํางเรียน และหลังเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน รายงานวิจัยในชั้นเรียน ผลการประเมิน การ
นิเทศการสอนครู แผนการจัดการเรียนรู๎
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5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง การจัดการเรียนรู้
ครู มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรีย นรู๎ แ ละให๎ ข๎ อ มูล สะท๎ อนกลั บ เพื่ อ พั ฒ นาและปรับ ปรุ ง การจั ด การเรี ยนรู๎ หรื อ
กระบวนการ PLC ในภาพรวมคิดเป็นร๎อยละ 83.33 จากคําเปูาหมาย ร๎อยละ 70 ได๎คําสูงกวําเปูาหมายที่สถานศึกษา
ก้าหนด ครูและผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง การจัด การ
เรียนรู๎ ร๎อยละ 83.33 จากคําเปูาหมาย ร๎อยละ 70 หลักฐานเชิง ประจักษ์ ได๎แกํ ผลการประเมินจากการนิเทศการ
สอน แผนการจัดการเรียนรู๎ บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู๎ รายงานวิจัยในชั้นเรียน การบันทึกชุมชนแหํง การเรียนรู๎
ทางวิชาชีพ (PLC) การจัดแสดงผลงานทางวิชาการในงาน OPEN HOUSE
โดยภาพรวม ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยูํในระดับดี ประเมินจากประเด็นพิจารณาตามมาตรฐาน
การศึกษา ประเด็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส้า คัญ จากการด้า เนินงาน/โครงการ/กิจ กรรม
อยํางหลากหลาย การเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิด และปฏิบัติจ ริง และสามารถน้า ไปประยุกต์ใ ช๎ใ นชีวิต ได๎ โดย ครูมี
ความรู๎ ทักษะมีความมุํงมั่นตั้งใจเพื่อการจัดการเรียนการสอน สามารถน้าความรู๎ที่ได๎รับจาก การพัฒนาตนเองมาใช๎ใ น
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยํางหลากหลายสอดคล๎องกับหลักสูตร ปัญหา และความต๎องการของผู๎เรียน โดยใช๎
กระบวนการ PLC มาใช๎ในการพัฒนาตน พัฒนางานแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ มีแผนการจัด การเรียนรู๎ที่มีเปูา หมายคุณ ภาพ
ผู๎เรีย นทั้ง ด๎ า นความรู๎ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณ ลั กษณะที่พึง ประสงค์ มีการวิเคราะห์ ผู๎เรีย นเป็ น
รายบุคคลเป็นระดับเด็กอํอน ปานกลาง และเกํง ท้า ให๎ค รูผู๎สอนสามารถออกแบบและจัด การเรียนรู๎ที่ต อบสนองตํอ
ความแตกตํางบุคคล มีการสอนเสริมความรู๎ให๎ผู๎เรียนกลุํมปานกลางและกลุํมเกํง มีการสอนซํอมเสริมผู๎เรียนกลุํมอํอน มี
การใช๎สื่อเทคโนโลยีที่และ น้าภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู๎ในแตํละวิชา มีการวัดประเมินผลจาก
สภาพความเป็นจริงที่มุํงเน๎นพัฒนาการของผู๎เรียนด๎วยวิธีการหลากหลาย มีการใช๎ข๎อสอบจุด เน๎นจากสพฐ. สพ ม.42
เพื่อวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูทุกคนยังมีงานวิจัยในชั้นเรียนและน้า ผลของงานวิจัยนั้นไปพัฒนาการ
เรียนการสอน สํงผลให๎การจัดการเรียนการสอนของครูครอบคลุมทักษะกระบวนการเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ
1. จุดเด่น
ครูมีวุฒิการศึกษาตรงกับวิชาที่ส อน ร๎อยละ 100 ครูมีค วามตั้ง ใจ มุํง มั่นในการพัฒนาการสอน มีแผนการ
จัดการเรียนรู๎ที่มาจากระบวนการวิเคราะห์หลักสูตร การจัดกิจกรรมให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎โดยผํานกระบวนการคิด ได๎ลง
มือปฏิบัติจริง มีการให๎วิธีการจัดการเรียนรู๎ที่หลากหลาย มีแหลํงเรียนรู๎ทั้งในและนอกสาถานศึกษาที่หลากหลาย และ
พร๎อมที่ให๎นักเรียนได๎ศึกษาตลอดเวลา จัดให๎นักเรียนแสวงหาความรู๎จากสื่อเทคโนโลยีด๎วยตนเองและสรุปความรู๎ด๎วย
ตั ว เองตลอดจนการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู๎ ซึ่ ง กั น และกั น อยํ า งตํ อ เนื่ อ ง นั ก เรี ย นมี สํ ว นรํ ว มในการจั ด บรรยากาศ
สภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ ครูมีการวัดผลประเมินผลด๎วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะกับสภาพเป็นจริง และครูมี
การพัฒนาตนเองอยํางสม่้า เสมอ มีการจัด ท้า งานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุง และพัฒนาการจัด การเรียนรู๎ทั้ง ด๎า น
พฤติกรรม และด๎านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตลอดจนครูในทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ของครูใ น
โรงเรียนผํานกระบวนการชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC)
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2. จุดควรพัฒนา
1. จ้านวนครูที่มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู๎ แบบ Active Learning มากขึ้นกวําเดิม
2. จ้านวนครูที่มีการเผยแพรํ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู๎ แบบ Active Learning มากขึ้นกวําเดิม
3. จ้านวนครูของทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู๎ มี application มาก
ขึ้นกวําเดิม
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
1. จัดอบรมครู เกี่ยวกับการสร๎างนวัตกรรมที่ใช๎ในการจัดการเรียนการสอน โดยเน๎นนวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรู๎ แบบ Active Learning และการใช๎ application ที่ใช๎ส้าหรับการเรียนการสอน ตลอดจนวิธีการ
สร๎าง application ของตนเอง
2. ติดตํอหาชํองทางการเผยแพรํ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู๎ แบบ Active Learning ที่หลากหลาย
กวําเดิม
3. จ้านวนครูของทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู๎ มี application มาก
ขึ้นกวําเดิม
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ส่วนที่ 3
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา
สรุปผลการประเมินโดยภาพรวม
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับ 3 : ดี

โรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐาน ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดังนี้
มตราฐาน/ประเด็นพิจารณา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ผลสัมฤทธิท์ างวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค้านวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็น และแก๎ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช๎ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ
ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก้าหนด
2) ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม
มาตราฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
1) มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก้าหนดชัดเจน สอดคล๎องกับบริบทของ
สถานศึกษา สามารถปฏิบัติได๎จริง
2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่สํงผลตํอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่ได๎ก้าหนดคําเปูาหมายความส้ าเร็จไว๎
3) มีการด้าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนอยํางรอบด๎านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุํมเปูาหมาย
4) มีการพัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิ ชาชีพ
5) มีการจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตํอการจัดการเรียนรูอ๎ ยํางมีคุณภาพ
6) มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็น สาคัญ
1) จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน้าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎
2) ใช๎สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศและแหลํงเรียนรู๎ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎
3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
4) ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบและน้าผลมาพัฒนาผู๎เรียน
5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎
สรุปภาพรวมสถานศึกษาได้ระดับคุณภาพ

ค่าร้อยละ/ระดับคุณภาพ
เปูาหมาย
ผลการประเมิน
ดี
ดี

สรุป
ดี
ดี

70
56.66

72.70
62.53

ตามเปูาหมาย

42.50
63.33
53.13
55

33.17
63.14
62.57
55.90

70
70
70
70
ดี

85.36
96.85
95.01
92.57
ดี

ต่้าเปูาหมาย
ตามเปูาหมาย
สูงเปูาหมาย
ตามเปูาหมาย
ดีเลิศ
สูงกวําเปูาหมาย
สูงกวําเปูาหมาย
สูงกวําเปูาหมาย
สูงกวําเปูาหมาย

ดี

ดี

ตามเปูาหมาย

ดี

ดี

ตามเปูาหมาย

ดี

ดี

ตามเปูาหมาย

ดี

ดี

ตามเปูาหมาย

ดี

ดี

ตามเปูาหมาย

ดี

ดี

ตามเปูาหมาย

ดี
70
70
70
70
70

ดี
36.86
71.71
72.73
87.88
83.33

ดี
ตามเปูาหมาย
ตามเปูาหมาย
ตามเปูาหมาย
ตามเปูาหมาย
ตามเปูาหมาย
ดี

สูงเปูาหมาย

ดี

หรืออาจสรุปตามมาตรฐานหลักได๎ดังนี้
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
อยู่ในระดับ 3
ระดับ ดี
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ 3
ระดับ ดี
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ อยู่ในระดับ 3 ระดับ ดี
และจากตาราง แสดงคําร๎อยละของเปูาหมายและผลการประเมินมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี
การศึกษา 2562 พบวําทั้ง 3 มาตรฐาน มีผลการประเมินอยูํใ นระดับคุณ ภาพ ดี เมื่อพิจ ารณารายประเด็นพิจ ารณา
พบวํา เป็นไปตามเปูาหมาย 14 ประเด็นพิจารณา สูงกวําเปูาหมาย จ้า นวน 6 ประเด็นพิจ ารณา ต่้า กวํา เปูา หมาย 1
ประเด็นพิจ ารณา เมื่อพิจ ารณาภาพรวมของการด้า เนินงานแล๎ว เป็นไปตามเปูา หมาย เป็นสํวนใหญํ จากผลการ
ประเมินสรุปวําผลการประเมินในภาพรวมอยูํในระดับ ดี
ทั้ง นี้ สถานศึกษามีการจัด กิจ กรรมพัฒนาคุณ ภาพผู๎เรียนอยํา งหลากหลายที่เป็นไปตามปัญ หาและความ
ต๎องการพัฒนาตามความสามารถของผู๎เรียน สอดคล๎องกับวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท๎องถิ่น มีผล
การพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนอยูํในระดับ ดี ผู๎เรียนมีความสามารถในการอํานและเขียน การสื่อสารทั้ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดค้านวณ การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได๎ดี และมีค วามประพฤติ
ด๎านคุณธรรมจริยธรรม คํานิยมและคุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก้าหนดปรากฏอยํางชัดเจน ดัง ที่ปรากฏผลประเมิน
ในมาตรฐานที่ 1
ในด๎านกระบวนการบริหารจัด การมีผลประเมินในรายมาตรฐานอยูํใ นระดับ ดี สถานศึกษามีการวางแผน
ออกแบบกิจกรรมและด้าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีสํวนรํวม ด้า เนินงานตามระบบการประกันคุณ ภาพภายใน
อยํางเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสถานศึกษาให๎ค วามส้า คัญ กับผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุา ย
เพื่อเกิดความรํวมมือในการวางระบบและด้าเนินงานประกันคุณ ภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอยํา งดี และผู๎มีสํวน
เกี่ยวข๎ องมีค วามมั่น ใจตํอ ระบบการบริ หารและการจัด การของสถานศึ กษา ตลอดจนมีผลการประเมินและการ
ด้าเนินงานที่ผํานมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล๎องกับเปูาหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการด้าเนินงาน และการ
ปรับปรุงแก๎ไขงานให๎ดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ 2
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส้าคัญ มีผลประเมินอยูํ
ในระดับดี มีการวิเคราะห์ ออกแบบและจัด การเรียนรู๎ที่เป็นไปตามความต๎องการของหลัก สูต ร และบริบทของ
สถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู๎ โดยใช๎สื่อการเรียนรู๎ แหลํง เรียนรู๎ทั้ง ภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการ
ติดตาม ตรวจสอบและชํวยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก๎ปัญหาผู๎เรียนเป็นรายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพ
จริงในทุกขั้นตอน ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ 3

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

จุดเด่น
ผู๎เรียนสามารถการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค้านวณได๎
ทุกคน สามารถใช๎เทคโนโลยีใ นการแสวงหาความรู๎ไ ด๎ด๎วยตนเอง
คุณ ลั กษณะอั นพึ งประสงค์ อยูํใ นลั กษณะดี เลิ ศ ผู๎ เรี ยนมี สุข ภาพ
รํางกายแข็งแรง เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย
เคารพกฎกติกา มารยาทของสังคม กิจกรรมที่โดดเดํนและได๎รับการ
ยอมรับจากชุมชน ได๎แกํ กิจ กรรมเกี่ยวกับ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา
แฮนด์บอล และกีฬาฟุตบอล และกิจกรรมสภานักเรียน
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จุดที่ควรพัฒนา
1. การยกระดับ ผลคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึ กษาระดับชาติขั้น พื้นฐาน (O-NET) ของ
นักเรียนให๎สูงขึ้น ในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
และระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
2.เพิ่ม จ้า นวนนัก เรี ยนที่มีค วามสามารถในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ ได๎ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
3. เพิ่มจ้านวนนักเรียนที่สามารถสร๎า งนวัต กรรม
และน้านวัตกรรมไปใช๎ และมีการเผยแพรํ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา

ผู๎บริหารสถานศึกษามีความรู๎ความสามารถในด๎านการบริหารจัดการ
สถานศึกษา โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา มี
การรํวมมือของผู๎บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
นักเรียนและชุมชน มีสํวนรํวมในการด้าเนินกิจกรรม ทุกภาคสํวนให๎
ความรํวมมือ ผู๎ด้าเนินกิจกรรมตามโครงการมีความตั้งใจและมีความ
รับผิดชอบเป็นอยํางดี มีการก้าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูา หมาย ที่
ชัดเจน สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่
เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ

เพิ่มเครือขํายความรํวมมือของผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียน ให๎มีค วามเข๎มแข็ง
มากขึ้ น มี สํ ว นรํ ว มรั บ ผิ ด ชอบตํ อ ผลการจั ด
การศึ ก ษา และการขั บเคลื่ อ นคุ ณ ภาพการจั ด
การศึกษา

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา

ครูมีวุฒิการศึกษาตรงกับวิชาที่สอน ร๎อยละ 100 ครูมีการจัด
กิจกรรมให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎โดยผํานกระบวนการคิด ได๎ลงมือ
ปฏิบัติจริง มีแหลํงเรียนรู๎ทั้งในและนอกสาถานศึกษาที่หลากหลาย
จัดให๎นักเรียนแสวงหาความรู๎จากสื่อเทคโนโลยีด๎วยตนเอง มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ซึ่งกันและกันอยํางตํอเนื่อง ครูมีการวัดผล
ประเมินผลด๎วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะกับสภาพเป็นจริง และครู
มีการพัฒนาตนเองอยํางสม่้าเสมอ มีการจัดท้างานวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ ครูทุกทํานมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ของครูในโรงเรียนผํานกระบวนการชุมชนแหํงการ
เรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC)

1.จ้านวนครูที่มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู๎
แบบ Active Learning มากขึ้นกวําเดิม
2.จ้านวนครูที่มีการเผยแพรํ นวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู๎ แบบ Active Learning มากขึ้น
กวําเดิม
3.จ้านวนครูของทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ ใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู๎ มี
application มากขึ้นกวําเดิม
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต
1.สํงเสริมโครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ตามสาระละมาตรฐาน
ที่ต๎องเรํงปรับปรุงเนื่องจากคําเฉลี่ยต่้ากวํามาตราฐาน
2. เพิ่มทักษะของนักเรียนโดยการท้า ข๎อสอบกลาง สพฐ./สพม 42 ข๎อสอบผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ข๎อสอบ GAT PAT PISA ข๎อสอบตําง ๆ กํอนสอบจริง เพื่อการสะสมความรู๎ และความ
คุ๎นชินกับข๎อสอบแบบตําง ๆ
3. ครูมีกระบวนการจัดการเรียนรู๎ ด๎านความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษมากขึ้นกวําเดิม และครูในกลุํม
สาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศท้า MOU กับสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2563 จ้านวนนักเรียนที่มีความสามารถใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษ ได๎ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา ได๎คําตามเปูาหมายที่สถานศึกษาก้าหนด
4.ครูทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎จัดแผนการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นให๎นักเรียนใช๎กระบวนการคิด และลงมือปฏิบัติจ ริง
มากขึ้นกวําเดิม และน้าแผนการจัดการเรียนรู๎ไปใช๎จริง เพื่อน้าไปสูํการสร๎างนวัตกรรมที่เพิ่มขึ้นในวิชาตํางๆ
5. ผู๎บริหารให๎คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสํวนรํวมในการพัฒนาสถานศึกษามากยิ่งขึ้นอาทิเชํน การ
ท้าโครงการตําง ๆ ที่คณะกรรมการสรถานศึกษาเป็นผู๎รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6.จัดอบรมครู เกี่ยวกับการสร๎างนวัตกรรมที่ใช๎ในการจัด การเรียนการสอน โดยเน๎นนวัต กรรมในการจัด การ
เรียนรู๎ แบบ Active Learning และการใช๎ application ที่ ใ ช๎ส้า หรับการเรี ยนการสอน ตลอดจนวิ ธีการสร๎า ง
application ของตนเอง
7.ติดตํอหาชํองทางการเผยแพรํ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู๎ แบบ Active Learning ที่หลากหลายกวําเดิม
8.จ้านวนครูของทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัด การเรียนรู๎ มี application มาก
ขึ้นกวําเดิม
ความต้องการและการช่วยเหลือ
การพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ได๎แกํ น้้าประปา น้้าดื่ม ไฟฟูา อินเตอร์เน็ต ให๎มีคุณ ภาพและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ส่วนที่ 4
ภาคผนวก
 แตํงตั้งคณะกรรมการด้าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
และตรวจติดตามผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา 3 มาตรฐาน เพื่อจัดท้ารายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562
 ประกาศ โรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร เรื่อง การก้าหนดคําเปูาหมายความส้าเร็จตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
 ประกาศ โรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร เรื่อง การก้าหนดคําเปูาหมายความส้าเร็จตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
 หนังสือเชิญผู๎ทรงคุณวุฒิ
 บันทึกการให๎ความเห็นชอบรายงานประจ้าปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
 ข๎อมูลสนับสนุนผลการประเมินมาตรฐาน
 ฯลฯ
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คาสั่งโรงเรียนห้วยน้าหอมวิทยาคาร
ที่ ๒๕๑ /๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
และตรวจติดตามผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา ๓ มาตรฐาน
เพื่อจัดทารายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒
(แก้ไขเพิ่มเติม)
--------------------------------------------------------ด๎วยโรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร มีระบบการประกันคุณ ภาพภายในสถานศึกษา ซึ่ง จะต๎องมีการ
จัด ท้ า รายงานการประเมิน คุณ ภาพภายในของสถานศึก ษา (SAR) ในทุ กปี การศึก ษา ตามมาตรา ๔๘ แหํ ง
พระราชบัญ ญัติการศึกษาแหํงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ แก๎ไ ขเพิ่มเติม พุทธศั กราช ๒๕๔๕ ตามประกาศใช๎
กฎกระทรวง การประกันคุณภาพภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อน้าเสนอตํอส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๔๒ และเตรียมความพร๎อมในการรับการประเมินของสถานศึกษา เพื่อให๎การด้า เนินงานประกันคุณ ภาพภายใน
ของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ การติด ตามผลการประเมินมาตรฐานการศึ กษา ๓ มาตรฐาน น้า มาจัด ท้า ท้า
รายงานประเมิ นคุ ณ ภาพภายในของสถานศึ กษา (SAR) ในปี การศึ กษา ๒๕๖๒ เป็น ไปด๎ว ยความเรีย บร๎ อยมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อาศัยอ้านาจตามความมาตรา ๓๙ แหํงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
๒๕๔๖ และที่แก๎ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก๎ไขเพิ่มเติมจึงแตํงตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และติดตามผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา
๓ มาตรฐานเพื่อจัดท้ารายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑. คณะกรรมการอานวยการ
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

มีหน้าที่ ๑. อ้านวยการ ให๎ค้าปรึกษา สนับสนุน แนะน้า ดูแล ประสานงานและแก๎ไขปัญหาตํางๆ
เพื่อให๎การด้าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ และจัดท้ารายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให๎เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย
๒. ก้าหนดให๎มีการติดตามผลการผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
๓ มาตรฐานให๎เรียบร๎อย
๒. คณะกรรมการดาเนินงาน
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.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.
๕๙.
๖๐.
๖๑.

นายศักรินทร์
นายกิตติ
นายกริชรุํงโรจน์
นางสาวบุษยา
นางสาวปริศนา
นางณัฏฐณิชา
นางสาวสิริวิมล
นางสาวจิรากรณ์
นางสาวอัจฉรา
นางสาววิภารัตน์
นางสาวปัจฉิมา
นางสาวฐิตินันท์
นางลลิตา
นางสาวจีรวรรณ
นายสุรเดช
นางสาวจินตรา
นายกฤษดา
นายเกียรติกวิณ
นางสาวเกศกนก
นางสาวอัจฉราพรรณ
นางสาววรินดา
นางสาวศศิธร
นายพรวิศิษฐ์
นายศุภชัย
นายพิศิษพงษ์
นางสาวชนากานต์
นางสาวกรองกนก
นายวิทชภณ
นางสาวภัทราภรณ์
นางสาววัชรา
นายสุวัฒน์
นางจุรีพร
นายพิเชษ
นางสาวทิภาพรรณ

พันธุ์ไกร
จันทะเคลื่อน
ปารมีสี
มณฑล
เครือลาว
อิศฤงคาร
เส็งเมือง
แก๎วขาว
พานทอง
ฉายแสง
ลักษณะวิเชียร
แปูนทอง
แหงมปาน
นิติธัญญรัตนา
บุญรอด
คาลา
แก๎วพรม
กาพย์ไกรแก๎ว
ใจสุบรรณ
ปานศิลา
ถนอมสุข
ทองเชื้อ
บุญสด
นัคราจารย์
นาคภูํ
เฮิงโม
แสงทอง
พวงแก๎ว
สุขสุวรรณ
จันทาสี
ตั้งจิตรวัฒนากุล
โพธิ์พรม
หลวงตํางใจ
จันทร์ฉ่้ากรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๖๒.
๖๓.
๖๔.
๖๕.
๖๖.
๖๗.

นางสาววราภรณ์
โกวิโท
นางสาวอาริยา
เนียมค้า
นายวันชนะ
ณรงค์มี
นายจิระพงศ์
จันทา
Mr.Emmanuel Aka Nkeze
นางสาวนิรมล
รอดไพ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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มีหน้าที่ ๑. ก้าหนด วางแผน และด้าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ และ
จัดท้ารายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให๎เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย และ
บังเกิดผลดี
๒. ประสานงานและรํวมแก๎ไขปัญหากับฝุายตํางๆ ให๎เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย
๓. ก้ากับติดตาม ผลงาน เอกสาร หลักฐาน ตามมาตรฐานที่ ๑ - ๓
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
๓. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน (ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน)
๑. นายจีระศักดิ์
อบอาย
ประธานกรรมการ
๒. นายชัยยง
เครือภักดี
รองประธานกรรมการ
๓. นางสุนัดดา
แก๎วมณี
กรรมการ
๔. นางสาวสุภัค
ชาญถิ่นดง
กรรมการ
๕. นางสาวสุจิตรา
พุํมเพียร
กรรมการ
๖. นางสาวศศิกาญจน์
หินไธสง
กรรมการ
๗. นางสาวนิรมล
รอดไพ
กรรมการ
๘. นายปรีชา
จันลา
กรรมการ
๙. นายศักรินทร์
พันธุ์ไกร
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

๒๐. นางสาวภัทราภรณ์
๒๑. นางสาววัชรา
๒๒. นายกฤษดา

สุขสุวรรณ
จันทาสี
แก๎วพรม

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ๑. ก้าหนด และวางแผนในการด้าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา
๒๕๖๒ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู๎เรียน (ด๎านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน)
๒. จัดเตรียม รวบรวมเอกสารหลักฐานตามเกณฑ์การพิจารณาตามมาตรฐานที่ ๑
ดังตํอไปนี้ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู๎เรียน (ด๎านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน)
๑) นักเรียนมีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสารและการคิดค้านวณตาม
เกณฑ์ของแตํละดับชั้นของสถานศึกษา
๒) นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก๎ปัญหา
๓) นักเรียนมีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม
๔) นักเรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖) นักเรียนมีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคคติทดี่ ีตํองานอาชีพ
๓. ประสานงานกับผู๎ที่เกี่ยวข๎องเพื่อติดตํอขอตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข๎องกับ
มาตรฐานที่ได๎รับมอบหมาย เมื่อส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒ สํง
คณะกรรมการมาประเมินภายในสถานศึกษา ตลอดจนการรองรับการประเมินภายนอก
อื่น ๆ
๔. ประชุมหารือกับคณะกรรมการในมาตรฐานที่รับผิดชอบเพื่อบันทึกผลการประเมินตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได๎รับมอบหมาย
๕. แจ๎งข๎อมูลผลการประเมินตํอคณะกรรมการด้าเนินงานประกันคุณภาพของสถานศึกษา
เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อรวบรวมข๎อมูลในการจัดท้ารายงานประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา (SAR)
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน (ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน)
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
๙. นางสาวนิรมล
๑๐. นางสาวศศิกาญจน์
๑๑. นายปรีชา
๑๒. นายกิตติ
๑๓. นายกริชรุํงโรจน์
๑๔. นางณัฏฐณิชา
๑๕. นางสาวสิริวิมล
๑๖. นางสาวจิรากรณ์
๑๗. นายสุรเดช
๑๘. นายกฤษดา
๑๙. นางสาวอัจฉรา
๒๐. นางสาวปัจฉิมา
๒๑. นางสาวฐิตินันท์
๒๒. นางสาวสุดธิดา
๒๓. นางสาวสุจิตรา

ชาญถิ่นดง
รอดไพ
หินไธสง
จันลา
จันทะเคลื่อน
ปารมีสี
อิศฤงคาร
เส็งเมือง
แก๎วขาว
บุญรอด
แก๎วพรม
พานทอง
ลักษณะวิเชียร
แปูนทอง
ปรีชื่น
พุํมเพียร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ๑. ก้าหนด และวางแผนในการด้าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึ กษา ปีการศึกษา
๒๕๖๒ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู๎เรียน (ด๎านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน)
๒. จัดเตรียม รวบรวมเอกสารหลักฐานตามเกณฑ์การพิจารณาตามมาตรฐานที่ ๑
ดังตํอไปนี้ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู๎เรียน (ด๎านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน)
๑) นักเรียนมีคุณลักษณะและคํานิยมทีด่ ีตามที่สถานศึกษา
๒) นักเรียนมีความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย
๓) นักเรียนมีการยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลายได๎
๔) นักเรียนมีสุขภาวะทางรํางกายและลักษณะจิตสังคมตามเกณฑ์มาตราฐาน
๓. ประสานงานกับผู๎ที่เกี่ยวข๎องเพื่อติดตํอขอตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข๎องกับ
มาตรฐานที่ได๎รับมอบหมายเมื่อส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒ สํง
คณะกรรมการมาประเมินภายในสถานศึกษา ตลอดจนการรองรับการประเมินภายนอก
อื่น ๆ
๔. ประชุมหารือกับคณะกรรมการในมาตรฐานที่รับผิดชอบเพื่อบันทึกผลการประเมิน
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐานที่ได๎รับมอบหมาย
๕. แจ๎งข๎อมูลผลการประเมินตํอคณะกรรมการด้าเนินงานประกันคุณภาพของสถานศึกษา
เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อรวบรวมข๎อมูลในการจัดท้ารายงานประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา (SAR)
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๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
มาตรฐานที่ 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. นางสาวภัทราภรณ์
สุขสุวรรณ
กรรมการ
๑๔. นางสาววัชรา
จันทาสี
กรรมการ
๑๕. นายศักรินทร์
พันธุ์ไกร
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. ก้าหนด และวางแผนในการด้าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา
๒๕๖๒ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ (ด๎านบริหารวิชาการ)
๒. จัดเตรียม รวบรวมเอกสารหลักฐานตามเกณฑ์การพิจารณาตามมาตรฐานที่ ๒ ดังตํอไปนี้
๑) สถานศึกษามีการด้าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนอยํางรอบด๎าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุํมเปูาหมาย
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
มาตรฐานที่ 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. นางสาววิภารัตน์
ฉายแสง
กรรมการ
๘. นางสาววราภรณ์
โกวิโท
กรรมการ
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๙. นายจิระพงศ์
๑๐. นางสาวอารียา
๑๑. นางสาวนิรมล

จันทา
จิตรราช
รอดไพ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ๑. ก้าหนด และวางแผนในการด้าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา
๒๕๖๒ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ (ด๎านบริหารแผนงานและ
งบประมาณ)
๒. จัดเตรียม รวบรวมเอกสารหลักฐานตามเกณฑ์การพิจารณาตามมาตรฐานที่ ๒ ดังตํอไปนี้
๑) สถานศึกษามีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก้าหนดชัดเจน
สอดคล๎องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได๎จริง
๒) สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่สํงผลตํอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามมาตราฐานของสถานศึกษาที่ได๎ก้าหนดคําเปูาหมาย
ความส้าเร็จไว๎
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ (ด้านบริหารงานบุคคล)
๑. นางเสาวลักษณ์
ศิริวัฒพงศ์
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวเบ็ญจา
คงหอม
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาววรินดา
ถนอมสุข
กรรมการ
๔. นางสาวปัจฉิมา
ลักษณะวิเชียร
กรรมการ
๕. นางสาวฐิตินนั ท์
แปูนทอง
กรรมการ
๖. นางสาวศศิธร
ทองเชื้อ
กรรมการ
๗. นางสาวกรองกนก
แสงทอง
กรรมการ
๘. นางสาววราภรณ์
โกวิโท
กรรมการ
๙. นางสาวประทีป
แกไทยสงค์
กรรมการ
๑๐. นางสุรัตน์
ตั้งจิตรวัฒนากุล
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. ก้าหนด และวางแผนในการด้าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา
๒๕๖๒ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ (ด๎านบริหารงานบุคคล)
๒. จัดเตรียม รวบรวมเอกสารหลักฐานตามเกณฑ์การพิจารณาตามมาตรฐานที่ ๒ ดังตํอไปนี้
๑) สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางอาชีพ
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ (ด้านบริหารทั่วไป)
๑. นายปริญญา
สุขุประการ
ประธานกรรมการ
๒. นางวรรณา
ศิริวัฒพงศ์
รองประธานกรรมการ
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๓. นางนิรมล
๔. นางสาวสุภัค
๕. นางสาวรัชฎาพร
๖. นางสาวศศิกาญจน์
๗. นางภรณี
๘. นายชนพัฒน์
๙. นางสาวอัจฉรา
๑๐. นางสาวปัจฉิมา
๑๑. นางสาวฐิตินันท์
๑๒. นายสุรเดช
๑๓. นายเกียรติกวิณ
๑๔. นางสาวศศิธร
๑๕. นายพรวิศิษฐ์
๑๖. นายศุภชัย
๑๗. นายสุวัฒน์
๑๘. นางจุรีพร
๑๙. นายพิเชษ
๒๐. นางสาวทิภาพรรณ
๒๑. นายวันชนะ
๒๒. นายจิระพงศ์
๒๓. นางสาวประทีป
๒๔. นายสัญญา
๒๕. นายสุรพงษ์
๒๖. นายโสภณ
๒๗. นางพรพิมล
๒๘. นายสุพรรณ
๒๙. นางเกษม
๓๐. นางรุํงนภา
๓๑. นายสมพงษ์

ทาหอม
ชาญถิ่นดง
สุดเสมา
หินไธสง
สีรอด
บัวพา
พานทอง
ลักษณะวิเชียร
แปูนทอง
บุญรอด
กาพย์ไกรแก๎ว
ทองเชื้อ
บุญสด
นัคราจารย์
ตั้งจิตรวัฒนากุล
โพธิ์พรม
หลวงตํางใจ
จันทร์ฉ่้ากรรมการ
ณรงค์มี
จันทา
แกไทยสงค์
กิตติพงษ์
วชระพันธุ์
กิตติพงษ์
โกวิโท
บุตรวิชา
ชํางเขียน
แจ๎งถิ่นปุา
ทาหอม

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ๑. ก้าหนด และวางแผนในการด้าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา
๒๕๖๒ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ (ด๎านบริหารทั่วไป)
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๒. จัดเตรียม รวบรวมเอกสารหลักฐานตามเกณฑ์การพิจ ารณาตามมาตรฐานที่ ๒ ดังตํอไปนี้
๑) สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตํอการจัดการ
เรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ
๒) สถานศึกษามีการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู๎อยํางเหมาะสม
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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
ทองเชื้อ
กรรมการ
๑๔. นางสาวกรองกนก
แสงทอง
กรรมการ
๑๕. นางสาวประทีป
แกไทยสงค์
กรรมการ
๑๖. นางสาววราภรณ์
โกวิโท
กรรมการ
๑๗. นางสาวสุรัตน์
ตั้งจิตรวัฒนากุล
กรรมการ
๑๘. นางสาวฐิตินนั ท์
แปูนทอง
กรรมการและเลขานุการ
.
มีหน้าที่ ๑. ก้าหนด และวางแผนในการด้าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา
๒๕๖๒ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส้าคัญ
๒. จัดเตรียม รวบรวมเอกสารหลักฐานตามเกณฑ์การพิจารณาตามมาตรฐานที่ ๓ ดังตํอไปนี้
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส้าคัญ
๑) ครูจัดการเรียนรู๎ผาํ นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน้าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎
๒) ครูใช๎สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศและแหํงเรียนรู๎ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎

๓) ครูมีการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๔) ครูตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบและน้าผลมาพัฒนาผู๎เรียน
๕) ครูมกี ารแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู๎
๓. ประสานงานกับผู๎ที่เกี่ยวข๎องเพื่อติดตํอขอตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข๎องกับ
มาตรฐานที่ได๎รับมอบหมาย เมื่อส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒ สํง
คณะกรรมการมาประเมินภายในสถานศึกษา ตลอดจนการรองรับการประเมินภายนอก
อื่น ๆ
๔. ประชุมหารือกับคณะกรรมการในมาตรฐานที่รับผิดชอบเพื่อบันทึกผลการประเมิน
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐานที่ได๎รับมอบหมาย
๕. แจ๎งข๎อมูลผลการประเมินตํอคณะกรรมการด้าเนินงานประกันคุณภาพของสถานศึกษา
เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อรวบรวมข๎อมูลในการจัดท้ารายงานประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา (SAR)
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
๔. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่
๑. นางสาวสุภัค
๒. นางนิรมล
๓. นางสาวศศิกาญจน์
๔. นายชนพัฒน์
๕. นางสาวอัจฉรา
๖. นางสาวปัจฉิมา
๗. นางสาวฐิตินันท์
๘. นายเกียรติกวิณ
๙. นายพรวิศิษฐ์
๑๐. นางจุรีพร
๑๑. นายพิเชษ
๑๒. นางสาวประทีป
๑๓. นายสัญญา
๑๔. นายสุรพงษ์
๑๕. นายโสภณ
๑๖. นางพรพิมล
๑๗. นายสุพรรณ
๑๘. นางเกษม

ชาญถิ่นดง
ทาหอม
หินไธสง
บัวพา
พานทอง
ลักษณะวิเชียร
แปูนทอง
กาพย์ไกรแก๎ว
บุญสด
โพธิ์พรม
หลวงตํางใจ
แกไทยสงค์
กิตติพงษ์
วชระพันธุ์
กิตติพงษ์
โกวิโท
บุตรวิชา
ชํางเขียน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๑๙. นางรุํงนภา
๒๐. นายสุวัฒน์

แจ๎งถิ่นปุา
ตั้งจิตรวัฒนากุล

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ๑. จัดเตรียมสถานที่แสดงผลงาน และสถานที่จัดวางปูายนิเทศเพื่อรับการประเมินคุณภาพ
ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตลอดจนการรองรับการประเมินภายนอกอื่น ๆ
๒. จัดเตรียมตกแตํง ติดตัวหนังสือบริเวณภายในห๎องโสตทัศนศึกษาให๎สวยงาม
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
๕. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
๑. นางสาวรัชฎาพร
๒. นางสาวฐิตินันท์
๓. นายชนพัฒน์
๔. นายวันชนะ
๕. นายสุวัฒน์
๖. นายพิเชษ
๗. นายเศรษฐพงษ์
๘. นายพรวิศิษฐ์
๙. นางสาวปัจฉิมา
๑๐. นายเกียรติกวิณ

สุดเสมา
แปูนทอง
บัวพา
ณรงค์มี
ตั้งจิตรวัฒนากุล
หลวงตํางใจ
ค้าจอน
บุญสด
ลักษณะวิเชียร
กาพย์ไกรแก๎ว

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ๑. จัดท้า Power Point หรือ วีดีทัศน์ผลงานภาพรวมการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานทั้งหมด ๓ มาตรฐาน พร๎อมน้าเสนอผลงานในวันรับประเมินโดยก้าหนดเวลา
ให๎เหมาะสมกับรายละเอียดมากที่สุด
๒. จัดเตรียมเครื่องเสียงภายในห๎องโสตทัศนศึกษาให๎พร๎อมในการใช๎งาน
๓. บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวตามขั้นตอนที่เหมาะสม
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
๖. คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์
๑. นางสาวรัชฎาพร
สุดเสมา
๒. นางสาวฐิตินนั ท์
แปูนทอง
๓. นายกิตติ
จันทะเคลื่อน
๔. นายเกียรติกวิณ
กาพย์ไกรแก๎ว
๕. นายศุภชัย
นัคราจารย์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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มีหน้าที่ ๑. ท้าหน๎าที่พิธีกร จัดท้าสคริปขั้นตอนของการรับการประเมิน และประชาสัมพันธ์
การด้าเนินงานของโรงเรียน
๒. ด้าเนินการด๎านพิธีการตามล้าดับขั้นตอนที่ก้าหนด
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ให๎คณะกรรมการที่ได๎รับการแตํงตั้ง ปฏิบัติหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมายโดยเครํงครัด
เต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ เพื่อให๎บังเกิดผลดีแกํทางราชการ หากเกิดปัญหาในทางปฏิบัติให๎
รายงาน ตํอคณะกรรมการอ้านวยการทราบ เพื่อรํวมกันแก๎ปัญหาให๎ลุลํวงไปด๎วยดี
สั่ง ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายเฉลิมชัย สํงศรี)
ผู๎อ้านวยการโรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร
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ประกาศ โรงเรียนห้วยน้้าหอมวิทยาคาร
เรื่อง การก้าหนดค่าเป้าหมายความส้าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
............................................................................
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไ ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9 (3)
ได้ก้า หนดการจัด ระบบ โครงสร้า ง และกระบวนการจัด การศึกษาให้ยึด หลักที่ส้า คัญ ข้อหนึ่ง คือ มีการก้า หนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้น
สังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่า การประกันคุณ ภาพภายในเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท้ารายงานประจ้า ปีเสนอ ต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน้าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อ
เป็นการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
ฉะนั้น อาศัยอ้า นาจตามความในมาตรา 9 (3) มาตรา 48 แห่ง พระราชบัญ ญัติการศึกษาแห่ง ชาติ พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงการประกันคุณ ภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใ ช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
ที่ก้าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต และนโยบาย
ให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในและภายนอกทุกระดับ ก่อนมีการประเมินคุณ ภาพในรอบ
ต่อไป รวมทั้ง อัต ลักษณ์และจุด เน้นของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนห้วยน้้าหอมวิทยาคาร ในการประชุม ครั้ง ที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธ ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนห้วย
น้้าหอมวิทยาคาร และมีส่วนร่วมของของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน
ให้มีค วามเหมาะสมและสอดคล้อง จึงประกาศ ก้า หนดค่า เป้า หมายความส้า เร็จ ตามมาตรฐานการศึกษา ระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้า หมายในการพัฒนาคุณ ภาพ
มาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส้าหรับการส่งเสริมและก้า กับดูแล
ในการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาการตรวจสอบการประเมินผล และการประกันคุณ ภาพทางการศึก ษา ให้บรรลุ
ความส้าเร็จตามเป้าหมายที่ก้าหนด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 1๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

(นายเฉลิมชัย ส่งศรี)
ผู้อ้านวยการโรงเรียนห้วยน้้าหอมวิทยาคาร

การก้าหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศ โรงเรียนห้วยน้้าหอมวิทยาคาร
เรื่อง การก้าหนดค่าเป้าหมายความส้าเร็จของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน 21 ประเด็นพิจารณา
.......................................................................................................................
มาตรฐานการศึกษา
ค่าเป้าหมาย
(ระดับคุณภาพ)
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ดี
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
(ระดับ 3)
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ดี (ระดับ 3)
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ
ดี (ระดับ 3)
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน จ้านวน 10 ประเด็นการพิจารณา
1.1 ประเด็นการพิจารณาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน จ้านวน 6 ประเด็นการพิจารณา
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค้านวณ
1.1 นักเรียนร้อยละ..70... มีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การ
ประเมินของสถานศึกษา
1.2 นักเรียนร้อยละ...70.. ผ่านการประเมินสมรรถนะส้าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร ใน
ระดับดี
1.3 นักเรียนร้อยละ .70.... มีความสามารถการสื่อสาร การน้าเสนอผลงานได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
1.4 นักเรียนร้อยละ ..70... มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
1.5 นักเรียนร้อยละ . 70.. มีความสามารถในการคิดค้านวณ 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 ดี 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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และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.2 นักเรียนร้อยละ.. 70...ผ่านการประเมินสมรรถนะส้าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ในระดับดี
4.3 นักเรียนร้อยละ.. 50... มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
5.1.1 นักเรียนร้อยละ...45.. มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไป
5.1.2 นักเรียนร้อยละ ..40... มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ 3 ขึน้ ไป
5.1.3 นักเรียนร้อยละ ..40... มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป
5.1.4 นักเรียนร้อยละ ..60... มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ระดับ 3 ขึน้ ไป
5.1.5 นักเรียนร้อยละ ...60.. มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 3 ขึ้นไป
5.1.6 นักเรียนร้อยละ ...80.. มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป
5.1.7 นักเรียนร้อยละ... 60.. มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ 3 ขึ้น
ไป
5.1.8 นักเรียนร้อยละ.. 40...มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับ 3
ขึน้ ไป
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
6.1 นักเรียนร้อยละ .. 70... มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดตี ้องานอาชีพ
6.2 นักเรียน ร้อยละ.50..มี ID Pan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
6.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ร้อยละ .. 70... มีความพร้อมที่ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
6.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ร้อยละ .. 30... มีความพร้อมในการท้างาน และประกอบอาชีพ
1.2 ประเด็นการพิจารณาด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน จ้านวน 4 ประเด็นการพิจารณา
1.2 คุณลักษณะที่พึง ประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก้าหนด
1.1 นักเรียนร้อยละ .. 70... ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี
1.2 นักเรียนร้อยละ .. 70... มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้น้าและมีจิตอาสา
1.3 นักเรียนร้อยละ .. 70... มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็นแบบอย่างได้
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
2.1 นักเรียนร้อยละ .. 70... ร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันส้าคัญ และท้องถิ่น
2.2 นักเรียนร้อยละ .. 70... มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ
2.3 นักเรียนร้อยละ ...70.. ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2.4 นักเรียนร้อยละ .. 70... มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเป็นไทย
2.5 นักเรียนร้อยละ ...70.. มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจประเพณีวัฒนธรรมและท้องถิ่น
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
3.1 นักเรียนร้อยละ . 70.... อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม/ความคิดเห็นที่แตกต่าง
3.2 นักเรียนร้อยละ ..70... มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และเป็น
พลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม
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4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
4.1 นักเรียนร้อยละ .. 70...มีน้าหนัก 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... หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาท และอบายมุขทุกชนิด
4.5 นักเรียน ร้อยละ ...70.. มีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่
4.6 นักเรียน ร้อยละ ...70.. มีพฤติกรรมที่แสดงออกในการด้าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีจิต
สาธารณะ
4.7 นักเรียนร้อยละ .. 70... ผ่านการประเมินสมรรถนะส้าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต ในระดับดี
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 6 ประเด็นการพิจารณา
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก้าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถ
ปฏิบัติได้จริง
2.1.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาและสามารถ
ตรวจสอบได้
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของ
สถานศึกษาที่ได้ก้าหนดค่าเป้าหมายความส้าเร็จไว้
2.2.1 สถานศึกษามีและด้าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสม คลอบ
คลุมงานวิชาการที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ พัฒนาครูบุคลากรของโรงเรียนและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.2.2 สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา
2.3 มีการด้าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย
2.3.1 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล และพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ
เป็นพลโลกปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
2.3.2 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นขอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและสามารถ
ตรวจสอบได้
2.3.3 สถานศึกษามีหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
2.4 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.4.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการพัฒนาตนเอง
2.4.2 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ผู้ประสานและครูในระดับชั้น มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และพัฒนาการท้างานร่วมกันอย่างน้อยปีการศึกษาละ 10 ครั้ง

2.5 มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.5.1 ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อสิ่งอ้านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน
2.5.2 จ้านวนแหล่งเรียนรู้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ได้มาตรฐาน
2.6 มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
สถานศึกษามีระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 5 ประเด็นการพิจารณา
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
ครูร้อยละ . 70...ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
ครูร้อยละ .. 70... นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning
ครู ร้อยละ …70.. มีการเผยแพร่ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่ เอื้อต่อการเรียนรู้
ครูร้อยละ 70…… ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ครูร้อยละ 70…. ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ มี application
ครูร้อยละ …70… ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอื้อต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ครูร้อยละ …70… มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน้าผลมาพัฒนาผู้เรียน
ครูร้อยละ 70….. มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับ น้า ผลมาพัฒนา
ผู้เรียน
ครูร้อยละ …70… มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ครู ร้อยละ . 70.... และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

75

76

ที่ ศธ ๐๔๒๗๒.๐๒๙/ว๐๘๙

โรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร
อ. ชุมตาบง จ. นครสวรรค์
๖๐๑๕๐
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง เรียนเชิญรํวมเป็นคณะกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
ห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร
เรียน นางสาวถาวร ตั้งเอี่ยมสกุล
ด๎วยโรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคารเตรียมรับการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพ จาก
คณะกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4๒ โดยต๎องเตรียมหลักฐานเอกสาร รํองรอย
ตามประเด็นการตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๖ องค์ประกอบ และประเมินคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓ มาตรฐาน นั้น
ทางโรงเรียนจึงขอเรียนเชิญ นางสาวถาวร ตัง้ เอี่ยมสกุล รํวมเป็นคณะกรรมผู๎ทรงคุณวุฒิการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ทางโรงเรียนหวัง
เป็นอยํางยิ่งวําคงจะได๎รับความอนุเคราะห์จากทํานด๎วยดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบและด้าเนินการตํอไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลิมชัย สํงศรี)
ผู๎อ้านวยการโรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร

งานธุรการ กลุํมบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ ๐ ๕๖๒๙ ๓๐๕๖
โทรสาร ๐ ๕๖๒๙ ๓๑๑๙
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ที่ ศธ ๐๔๒๗๒.๐๒๙/ว๐๘๙

โรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร
อ. ชุมตาบง จ. นครสวรรค์
๖๐๑๕๐

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เรื่อง เรียนเชิญรํวมเป็นคณะกรรมผู๎ทรงคุณวุฒิการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
ห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร
เรียน ผู๎อ้านวยการโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม
ด๎วยโรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคารเตรียมรับการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพ จาก
คณะกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ โดยต๎องเตรียมหลักฐานเอกสาร รํองรอย
ตามประเด็นการตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๖ องค์ประกอบและประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓ มาตรฐาน นั้น
ทางโรงเรียนจึงขอเรียนเชิญ นายนริศ ธรรมปรัชญา รํวมเป็นคณะกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิประเมิน
คุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ทางโรงเรียนหวัง
เป็นอยํางยิ่งวําคงจะได๎รับความอนุเคราะห์จากทํานด๎วยดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบและด้าเนินการตํอไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายเฉลิมชัย สํงศรี)
ผู๎อ้านวยการโรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร

งานธุรการ กลุํมบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ ๐ ๕๖๒๙ ๓๐๕๖
โทรสาร ๐ ๕๖๒๙ ๓๑๑๙

78
ที่ ศธ ๐๔๒๗๒.๐๒๙/ว๐๘๙

โรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร
อ. ชุมตาบง จ. นครสวรรค์
๖๐๑๕๐

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เรื่อง เรียนเชิญรํวมเป็นคณะกรรมผู๎ทรงคุณวุฒิการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
ห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร
เรียน ผู๎อ้านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม
ด๎วยโรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคารเตรียมรับการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพ จาก
คณะกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ โดยต๎องเตรียมหลักฐานเอกสาร รํองรอย
ตามประเด็นการตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๖ องค์ประกอบและประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓ มาตรฐาน นั้น
ทางโรงเรียนจึงขอเรียนเชิญ นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ รํวมเป็นคณะกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิประเมิน
คุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ทางโรงเรียนหวัง
เป็นอยํางยิ่งวําคงจะได๎รับความอนุเคราะห์จากทํานด๎วยดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบและด้าเนินการตํอไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายเฉลิมชัย สํงศรี)
ผู๎อ้านวยการโรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร

งานธุรการ กลุํมบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ ๐ ๕๖๒๙ ๓๐๕๖
โทรสาร ๐ ๕๖๒๙ ๓๑๑๙
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ประกาศโรงเรียนห้วยน้าหอมวิทยาคาร
เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิทาหน้าที่ติดตามตรวจสอบประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
การจัดการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๙(๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ ที่ก้าหนดให๎หนํวยงานต๎นสังกัดจัดให๎มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ให๎มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ที่ประกอบด๎วยคุณวุฒิที่
หนํวยงานต๎นสังกัดขึ้นทะเบียนไว๎
ดังนั้น โรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร จึงประกาศรายชื่อผู๎ทรงคุณวุฒิ เพื่อท้าหน๎าที่ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร สังกัดส้านักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ ดังรายนามตํอไปนี้
๑. นายเฉลิมชัย สํงศรี ผู๎อ้านวยการโรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร
ประธานกรรมการ
๒. นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ ผู๎อ้านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม
รองประธานกรรมการ
๓. นายนริศ ธรรมปรัชญา ผู๎อ้านวยการโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม กรรมการ
๔. นางสาวถาวร ตั้งเอี่ยมสกุล อดีตรองผู๎อ้านวยการโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการ
๕. นายสานิตย์ พุดทอง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการ
๖. นางสาวนิรมล รอดไพ ครูโรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร
กรรมการและเลขานุการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นต๎นไป

ลงชื่อ
(นายเฉลิมชัย สํงศรี)
ผู๎อ้านวยการโรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร

79

80

81

82
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
อาคารเรียน 108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ 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 ชื่ออื่นๆ 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 ชื่ออื่นๆ 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
บํอเลี้ยงปลา ปีที่สร๎ าง 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

ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558-2562
ปกศ.
2558
2559
2560
2561
2562

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
39.73
25.4
28.24
33.27
41.64
26.89
24.57
30.87
41.22
26.59
20.11
30.36
47.89
26
25.82
33.16
51.89
28.42
22.27
29.76

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558-2562
สังคมศึกษา

41.39
42.74
ไมํมีการสอบ
ไมํมีการสอบ
ไมํมีการสอบ

กราฟแสดงผลร๎อยละกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
ระดับชั้นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-6 ปีการศึกา 2562
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

ไมํผําน
ผําน

มัธยมศึกษา มัธยมศึกษา มัธยมศึกษา มัธยมศึกษา มัธยมศึกษา มัธยมศึกษา
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
ปีที่ 4
ปีที่ 5
ปีที่ 6
0.96

99.04

0.60

99.40

0.00

0.90

100.00
ไมํผําน

99.10
ผําน

1.08

98.92

0.00

100.00

ปกศ.
2558
2559
2560
2561
2562

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
43.04
20.44
21.45
30.89
43.96
21.7
19.5
27.83
38.72
21.15
16.11
24.05
36.88
22.22
22.45
26.52
33.15
21.66
16.98
25.53

100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

สังคมศึกษา

37.12
31.03
29.45
30.64
30.79

กราฟแสดงผลร๎อยละการประเมินคุณลักษณะอังพึงประสงค์
ระดับชั้นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-6 ปีการศึกา 2562

มัธยมศึกษาปี มัธยมศึกษาปี มัธยมศึกษาปี มัธยมศึกษาปี มัธยมศึกษาปี มัธยมศึกษาปี
ที่ 1
ที่ 2
ที่ 3
ที่ 4
ที่ 5
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

ดีเยี่ยม

ดี

ผําน

ไมํผําน

84

กราฟแสดงผลร๎อยละการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียน
100.00ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกา 2562
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

มัธยมศึก มัธยมศึก มัธยมศึก มัธยมศึก มัธยมศึก มัธยมศึก
ษาปีที่ 1 ษาปีที่ 2 ษาปีที่ 3 ษาปีที่ 4 ษาปีที่ 5 ษาปีที่ 6

กราฟแสดงผลร๎อยละการประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษตามระดับชั้น
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกา 2562

มัธยมศึกษ มัธยมศึกษ มัธยมศึกษ มัธยมศึกษ มัธยมศึกษ มัธยมศึกษ
าปีที่ 1
าปีที่ 2
าปีที่ 3
าปีที่ 4
าปีที่ 5
าปีที่ 6

ดีเยี่ยม

48.33

58.93

42.05

86.10

72.43

96.93

ดีเยี่ยม

38.28

38.69

51.79

28.70

45.41

46.01

ดี

26.32

32.14

41.03

8.97

11.89

1.23

ดี

20.57

15.48

7.18

13.45

13.51

10.43

ผําน

24.88

8.93

16.92

4.48

15.68

1.84

ผําน

40.19

61.31

41.03

57.40

41.08

43.56

ไมํผําน

0.48

0.00

0.00

0.45

0.00

0.00

ไมํผําน

0.96

0.60

0.00

0.45

0.00

0.00

ดีเยี่ยม

ดี

ผําน

ไมํผําน

ดีเยี่ยม

ดี

ผําน

ไมํผําน

เติมค่าในช่องสีเหลืองเท่านั้น โปรแกรมจะจัดการค่าอืน่ ๆ ให้หโรงเรี
มด ยน ห้วยน้าหอมวิทยาคาร อาเภอ ชุมตาบง จังหวัด นครสวรรค์ ปีการศึกษา 2562

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ระดับชัน้

จานวน
นักเรียน
ทัง้ หมด

ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ ได้ระดับผลการเรียน 3 ขึ้นไป รายวิชาพื้ นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ภาษาไทย
จานวนคน

สังคมศึกษาฯ

ภาษาอังกฤษ

ร้อ ยละ จานวนคน

ร้อ ยละ จานวนคน

ร้อ ยละ

24.53

80.66

50.47

52

171

107

92.45

184

86.79

22

13.02

26.04

158

93.49

117

69.23

100

49.26

109

53.69

183

90.15

172

91

42.33

37

17.21

198

92.09

43.81

72

37.11

93

47.94

168

45.78

87
449

52.41

0.00

162

106

62.72

126

74.56

72

42.60

203

150

73.89

153

75.37

96

47.29

มัธยมศึกษาปีที่ 4

215

73

33.95

120

55.81

88

40.93

มัธยมศึกษาปีที่ 5

194

90

46.39

78

40.21

85

มัธยมศึกษาปีที่ 6

166

117
430

70.48

129
651

77.71

76
452

56.17

ระดับชัน้

จานวน
นักเรียน
ทัง้ หมด

ภาษาไทย

สังคมศึกษาฯ

มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6

รวม
เฉลี่ ยร้อยละ

209
168
195
223
185
163
1143

100

จานวนคน ร้อ ยละ จานวนคน ร้อ ยละ จานวนคน ร้อ ยละ จานวนคน ร้อ ยละ จานวนคน ร้อ ยละ

196

มัธยมศึกษาปีที่ 3

37.10

การงานอาชีพ

41.51

169

100

ศิลปะ

44

มัธยมศึกษาปีที่ 2

1159

สุขศึกษาและพลศึกษา

88

212

รวม

วิทยาศสตร์

46.70

มัธยมศึกษาปีที่ 1

เฉลี่ ยร้อยละ

คณิตศาสตร์

99

39.00

327
38.74

210

99.06

84.73

165

81.28

86

40.00

138

64.19

86.60

96

49.48

111

57.22

97.59

146

87.95

86

51.81

907
35.05

684
78.26

0.00

710
59.02

71.72

ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ ได้ระดับผลการเรียน 3 ขึ้นไป รายวิชาพื้ นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
จานวนคน

ภาษาอังกฤษ

ร้อ ยละ จานวนคน

ร้อ ยละ จานวนคน

ร้อ ยละ

37.32
61.31
81.54
43.05
27.03
71.78

70.81
61.90
73.33
69.96
48.11
84.05

40.19
38.69
60.51
28.70
45.41
23.93

78
103
159
96
50
117
603
52.76

148
104
143
156
89
137
777
67.98

84
65
118
64
84
39
454
39.72

คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
จานวนคน ร้อ ยละ จานวนคน ร้อ ยละ จานวนคน ร้อ ยละ จานวนคน ร้อ ยละ จานวนคน ร้อ ยละ

95
37
86
101
67
90
476

45.45
22.02
44.10
45.29
36.22
55.21

57.42
44.05
57.44
76.23
68.65
0.00

120
74
112
170
127
603

41.64

60.30

98.56
91.67
96.41
87.89
70.81
98.77

206
154
188
196
131
161
1036
90.64

91.39
60.71
94.36
63.23
63.24
56.44

191
102
184
141
117
92
827
72.35

68.42
39.88
97.95
0.00
0.00
92.02

143
67
191

150
551
74.97

85
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผา่ นมา
โรงเรียนห๎วยน้้าหอมวิทยาคาร ได๎รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสาม เมื่อวันที่ 4-6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาโดยภาพรวมสรุปตามตัวบํงชี้ได๎ดังตํอไปนี้
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จาแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน: มัธยมศึกษา

การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(มัธยมศึกษา)
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบํงชี้ที่ 1 ผู๎เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบํงชี้ที่ 2 ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์
ตัวบํงชี้ที่ 3 ผู๎เรียนมีความใฝุรู๎ และเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง
ตัวบํงชี้ที่ 4 ผู๎เรียนคิดเป็น ท้าเป็น
ตัวบํงชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียน
ตัวบํงชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส้าคัญ
ตัวบํงชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบํงชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต๎นสังกั ด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบํงชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให๎บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ วัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบํงชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบํงชี้ที่ 11 ผลการด้าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสํงเสริมบทบาทของสถานศึกษา
ตัวบํงชี้ที่ 12 ผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และ
พัฒนาสูํความเป็นเลิศ ที่สอดคล๎องกับแนวทาง การปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม

น้าหนัก
(คะแนน)

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณ
ภาพ

10.00
10.00
10.00
10.00
20.00
10.00
5.00
5.00

9.67
9.78
8.99
9.04
9.67
8.00
5.00
4.98

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
พอใช๎
ดี
ดีมาก
ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00
5.00

5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก

100.00

85.13

ดี

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ …ดี… โดยมีคําเฉลี่ย…85.13...
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
 รับรอง
 ไมํรับรอง
กรณีที่ไมํได๎รับการรับรอง เนื่องจาก .......................................................................
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ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยสถานศึกษา หรือ
หน่วยงานต้นสังกัด
1. จุดเด่น
1) ด๎านผลการจัดการศึกษา
นักเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตร ตามเปูาหมายของโรงเรียน สามารถสอบเข๎าเรียนในระดับที่สูงขึ้น มี
บุคลิกความเป็นผู๎น้า กล๎าแสดงออก มีความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต ปรับตัว ให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของสังคม
2) ด๎านการบริหารจัดการสถานศึกษา
ผู๎บริหารมีความรู๎ ความสามารถ สํงเสริมพัฒนางานให๎เป็นไปตามกลยุทธ์การบริการของโรงเรียน มีความมุํงมั่น
ตั้งใจนการบริหารจัดการศึกษา จัดบรรยากาศและ สภาพแวดล๎อมภายในสถานศึกษาได๎อยํางเหมาะสม มีความเป็นระเบียบ สะอาด รํม
รื่น และสวยงาม เอื้อตํอการเรียนรู๎
3) ด๎านการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส้าคัญ
ครูมีความรู๎ ความสามารถ และความรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู๎อยูํเสมอ โดยมีการน้าสื่อเทคโนโลยีมาใช๎ในกระบวนการเรียนการ สอน มีการอบรมพัฒนาตนเองอยูํตลอดเวลา
4) ด๎านการประกันคุณภาพภายใน
การประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา และต๎นสังกัดมีการพัฒนาสถานศึกษามีการน้าผลการ
ประเมินคุณภาพในปีที่ผํานมา เป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอยํางตํอเนื่อง
2. จุดที่ควรพัฒนา
1) ด๎านผลการจัดการศึกษา
ผู๎เรียนควรได๎รับการพัฒนาผลการทดสอบระดับระดับชาติให๎ผํานเกณฑ์มาตรฐานในทุก รายวิชา และควรสํงเสริม
ผู๎เรียนที่มีความสามารถที่โดดเดํนในแตํละด๎าน
2) ด๎านการบริหารจัดการสถานศึกษา - ไมํมี
3) ด๎านการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส้าคัญ - ไมํมี
4) ด๎านการประกันคุณภาพภายใน
- ไมํมี
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
1. จุดเด่น
1) ด๎านผลการจัดการศึกษา
1. ผู๎เรียนมีความสามารถด๎านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ และคิดเป็นระบบที่น้าไปสูํการ
สร๎างองค์ความรู๎ มีความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิตในการแก๎ปัญหา สามารถปรับตัวในการเสริมสร๎างความสัมพันธ์อันดีระหวํางบุคคล
ปรับตัวให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของสังคม
2. ผลการด้าเนินการโครงการพิเศษ ได๎แกํ โครงการเสริมสร๎างแนวคิดตามหลักปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
แก๎ปัญหารายจํายของผู๎เรียน และครอบครัว สูง แตํรายได๎น๎อ ย และขาดศูน ย์ก ารเรียนรู๎ต ามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงที่เป็น
แบบอยํางที่ดี สามารถแก๎ปัญหาได๎บรรลุเปูาหมาย และได๎รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาแบบอยํางการจัด การเรียนรู๎ และการบริหารตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจ้าปี 2554
2) ด๎านการบริหารจัดการศึกษา
ผู๎บริหารมีความรู๎ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ และวิสัยทัศ น์
มีความมุํงมั่นตั้งใจในการบริหารจัดการศึกษา เพื่อประโยชน์ของผู๎เรียนเป็นส้าคัญ มีคณะกรรมการสถานศึกษาที่เข๎มแข็ง ให๎ความ
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ชํวยเหลือสํงเสริมพัฒนา ให๎ค้าปรึกษาชี้แนะแนวทาง และมีสํวนรํวมในการบริหารจัด การสถานศึก ษาเป็น อยํางดี จัด บรรยากาศและ
สภาพแวดล๎อมภายในสถานศึกษาได๎อยํางเหมาะสม มีความเป็นระเบียบ สะอาด รํมรื่น และสวยงาม เอื้อตํอการเรียนรู๎
3) ด๎านการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส้าคัญ - ไมํมี
4) ด๎านการประกันคุณภาพภายใน การประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา และต๎นสังกัดมีการพัฒนา สถานศึกษามี
การน้าผลการประเมินคุณภาพในปีที่ผํานมา และของหนํวยงานสังกัดมาเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาอยํางตํอเนื่อง
2. จุดที่ควรพัฒนา
1) ด๎านผลการจัดการศึกษา
ผู๎เรียนควรได๎รับการพัฒนาการค๎นคว๎าหาความรู๎จากการอําน และใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ และผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศอยูํในระดับคุณภาพต๎องปรับปรุง กลุํมสาระการเรียนรู๎ที่อ ยูํในระดับคุณภาพพอใช๎
เรียงล้าดับจากน๎อยไปหามาก ได๎แกํ กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ , ภาษาไทย, สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์ การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ และสุขศึกษาพลศึกษา
2) ด๎านการบริหารจัดการศึกษา - ไมํมี
3) ด๎านการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส้าคัญ สถานศึกษามีการน้าผลประเมินทั้ง 4 ด๎าน ไปพัฒนาครูแตํละคน
แตํการด้าเนินงานยังไมํเป็นระบบ และครูบางสํวนไมํมีการเตรียม และใช๎สื่อให๎เหมาะสมกับกิจกรรม รวมทั้งการออกแบบการเรียนรู๎
และการจัดการเรียนรู๎ที่ตอบสนองความแตกตํางระหวํางบุคคล และการศึกษาค๎นคว๎าวิจัย เพื่อพัฒนาสื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู๎
และการจัดการเรียนรู๎ที่ตอบสนองความแตกตํางระหวํางบุคคล และการศึกษาค๎นคว๎าวิจัยเพือ่ พัฒนาสื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู๎
ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส้าคัญ
4) ด๎านการประกันคุณภาพ - ไมํมี
สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1) ด้านผู้เรียน
สภาพปัญหา
- นักเรียนอยูํบ๎านไกล การเดินทางของนัก เรียนสํวนใหญํมารถรับจ๎างเหมาประจ้า หรือ
รถจักรยานยนต์ ไมํมีรถประจ้าทาง และใช๎ระยะเวลาพอสมควร การจัดกิจกรรมเสริมให๎กับนักเรียนชํวงหลังเลิกเรียนหรือ วัน หยุด ไมํไ ด๎
รับการตอบรับจากนักเรียนและผู๎ปกครองเทําที่ควร
จุดเดํน
- ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่ พึงประสงค์ มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิต ที่ดี มีสุน ทรียภาพและ
ลักษณะนิสัยด๎านศิลปะ ดนตรี กีฬา โดยเน๎นให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรมตํอตนเองมีค วามอํอ นน๎อ มถํอ มตนรู๎จัก ยิ้ม ไหว๎ ทัก ทายกัน และมี
สุขภาพดี แข็งแรง รักในกีฬา ท้าให๎โรงเรียนมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของชุ มชนและสังคม
จุดที่ควรพัฒนา
- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียนในทุก ๆ กลุํมสาระการเรียนรู๎ให๎สูงขึ้น เนื่องจากคะแนน O-NET ต่้ากวํา
ระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ โรงเรียนจึงควรมีการด้าเนินการโครงการและกิจกรรมตําง ๆ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให๎ สูง
ยิ่งขึ้นตํอไป
- ควรสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ ความคิดสร๎างสรรค์ คิด ไตรํต รอง
และมีวิสัยทัศน์ มีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง รักการเรียนรู๎ และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง
- ข๎อจ้ากัดจากบริบทของโรงเรียนที่ไมํสามารถจัดให๎มีการสอบคัด เลือ กนัก เรียนได๎และการให๎โอกาสทางการศึก ษาอยําง
เสมอภาค ท้าให๎นักเรียนมีความแตกตํางทั้งด๎านสติปัญญาและความสามารถในการเรียนรู๎
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- การสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการวางแผนและจัดกิจกรรมตําง ๆ เพื่อ ฝึก ความเป็น ผู๎น้าและเน๎น กระบวนการท้างาน
เป็นทีม
2) ด้านบุคลากรและครู
สภาพปัญหา
- เนื่องจากโรงเรียนอยูํไกลจากจังหวัด บุคลากรและครูที่มาปฏิบัติหน๎าที่สํวนใหญํเมื่อครบก้าหนดการปฏิบัติหน๎าที่ จึงเขียน
ค้าร๎องขอย๎ายไปปฏิบัติหน๎าที่ที่ภูมิล้าเนาเดิม สํงผลให๎ได๎รับบุคลากรและครูที่มาบรรจุใหมํขาดการตํอ เนื่อ งในการ
ปฏิบัติหน๎าที่ และประสบการณ์ในการสอนยังน๎อย
จุดเดํน
- ครูมีคุณวุฒิ / ความรู๎ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ
- ครูมีความมุํงมั่น มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาการจัดกิจกรรม การเรียนรู๎โดยเน๎นผู๎เรียนเป็น
ส้าคัญและให๎สอดคล๎องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ประเมินผลผู๎เรียนตามสภาพจริง และน้าผลการประเมินมาปรับปรุงการสอนอยูํเสมอ
- ผู๎บริหารมีภาวะผู๎น้าสูง เป็นผู๎ที่มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ มีความมุํงมั่นใน
การท้างาน และสามารถเป็นแบบอยํางที่ดี เป็นที่ยอมรับทั้งในและนอกโรงเรียน
- ผู๎บริหารมีการจัดองค์กร โครงสร๎างการบริหารและระบบการบริหารที่มีความคลํองตัวปรับเปลี่ยนได๎ตามความเหมาะสม มี
การกระจายอ้านาจการบริหารงานอยํางครอบคลุม ท้ าให๎เ กิด การบริหารองค์ ก รอยํ างมีป ระสิทธิ ภ าพและประสิทธิ ผล สํ ง เสริ ม
ความสัมพันธ์และความรํวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาอยํางตํอเนื่อง
- ผู๎บริหารสํงเสริม สนับสนุนให๎โรงเรียนได๎มีโครงสร๎างหลักสูตรแกนกลาง เพื่อจัดท้าหลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะห์ตัว ชี้วัด
จัดท้าหนํวยการเรียนรู๎รายวิชา จัดท้า ค้าอธิบายรายวิชา จัดท้าเผยแพรํการจัดการเรียนรู๎รายวิชา เปิด โอกาสให๎ค รูและชุมชนได๎มีสํว น
รํวมในการพัฒนาโรงเรียน
จุดที่ควรพัฒนา
- ควรสํงเสริมให๎ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยํางหลายหลาย เชํน แบบโครงงาน แบบบูรณาการ เพื่อ ให๎นัก เรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และมีพัฒนาการตลอดจนได๎รับการประเมินตามสภาพจริง 5STEPs STEM ศึกษา
- ครูควรท้าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาสื่อและแก๎ปัญหาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนอยํางตํอเนื่อง
3) ด้านผูป้ กครองและชุมชน
สภาพปัญหา
- การคมนาคมสะดวกท้าให๎นักเรียนบางสํวนไปศึกษาตํอที่อื่น มีผลท้าให๎นักเรียนลดน๎อยลง
- ผู๎ปกครองสํวนใหญํมีอาชีพเกษตรกรรมและรับจ๎างมีผลให๎ไมํมีเวลาติดตํอกับผู๎เรียน
- นักเรียนสํวนใหญํอาศัยอยูกํ ับปูุยําตายาย เกิดชํองวํางระหวํางวัยของนักเรียนกับผู๎ปกครอง ท้าให๎ขาดการก้ากับดูแลและให๎
ค้าปรึกษานักเรียนที่อยูํในชํวงวัยรุํน ท้าให๎เกิดปัญหาด๎านพฤติกรรมและการเรียนของนักเรียน
- ประชากรในชุมชนมีอัตราการรู๎หนังสือในระดับประถมศึกษาเป็นอุปสรรคในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
จุดเดํน
- สนับสนุนและใช๎แหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาในท๎องถิ่น มีการรํวมมือกันระหวํางบ๎าน วัด สถาบันทางวิชาการ องค์กร
ภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถกี ารเรียนรู๎ในชุมชนให๎ยั่งยืนสืบไป
จุดที่ควรพัฒนา
- ควรสํงเสริมให๎ชุมชน ผู๎ปกครองเครือขําย และคณะกรรมการสถานศึกษามีสํวนรํวมในการพัฒนาการศึกษาอยํางตํอเนื่อง
โดยเฉพาะอยํางยิ่งด๎านวิชาชีพที่ผู๎ปกครอง และชุนชน สามารถที่จ ะให๎ความชํวยเหลือ เป็นวิทยากรให๎ความรู๎ในโรงเรียน
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