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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ตั้งอยู่บ้านเลขที่  ๒๓๒  หมู่ที่  ๗  ถนนศรีสงคราม – ท่าดอกแก้ว   
ต าบลศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
นครพนม เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑ – ๖  ได้ด าเนินการสร้าง 
ความเข้มแข็ง  ตามระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  ดังนี้ 
 1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานชาติ  และมาตรฐาน
การศึกษาของต้นสังกัด สภาพบริบท ปัญหา ความต้องการโดยเน้นการมีส่วนร่วม  
 2. การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 3. ปฏิบัติงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
 4. จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ติดตามผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
 5. จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง น ามาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา/ส่งหน่วยงานต้นสังกัด  

  ผลการด าเนินงาน   
๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ทั้ง  ๓  มาตรฐาน  คือ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน  ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ   ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

 ๒. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับดีเลิศ 
จากผลการด าเนินงาน  โครงการ  และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน  ซึ่งจากผลการประเมินสรุปได้ว่า 
คุณภาพของผู้เรียน  มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ โดยโรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผู้ เรียนด้วยวิธีการ  
ทีห่ลากหลาย ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในและนอกห้องเรียน  การท างานเดี่ยวและ
การท างานเป็นกลุ่ม  โดยมีการสร้างข้อตกลงร่วมกันไม่ว่าจะในห้องหรือนอกห้องเรียน  มีการจัดการเรียนการ
สอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Active Learning) เน้นทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิต  อันเป็นทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพ
ผู้เรียนใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนมีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล  และให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา เป็นต้น ครูผู้สอนก าหนดแผนการจัดการ
เรียนรู้  การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการเน้นการใช้กระบวนการแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ เพ่ือพัฒนาทักษะ
การคิดของผู้เรียน ให้คิดเป็น  ท าเป็น  นอกจากยังมีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนเพ่ือให้อยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุขเน้นการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียนและตามวิสัยทัศน์  
และอัตลักษณ์ของโรงเรียน “จิตอาสา” โดยการจัดค่ายคุณธรรมและกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมสอดแทรกการ
มีจิตอาสา  มีระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิต น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการ
เรียนการสอนและมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง  การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบ ๆ จัดกิจกรรม  
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Open House เปิดบ้านการเรียนรู้  “แสดงผลงานของนักเรียน” เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้ในเรื่อง
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถวางแผนและการจัดการด้วยตัวเองได ้
 โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา จากผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมาโดยการศึกษาข้อมูล
จากสารสนเทศ  การนิเทศ ติดตาม  ประเมินผล การจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และ 
จัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเ พ่ือวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย  
ปรับวิสัยทัศน์  ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการ
ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา   
ความต้องการพัฒนา  และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากรจัดสรรงบประมาณ
มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ  ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  มีการนิเทศ
ก ากับติดตาม  ประเมินผลการด าเนินงาน  และสรุปผลการด าเนินงานโดยใช้หลักการของวงจรเดมมิ่ง   
คือ  PDCA  มีการพัฒนาผู้เรียน  โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท าให้ผู้เรียนมีคุณภาพโดยครูปฏิบัติงาน
โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม  เสียสละ  และมีความส าเร็จ  ครูท างานด้วยความเต็มใจ  เต็มก าลัง  และเต็มเวลา  
ภายใต้กรอบงานบริหารงาน  4   งาน  ได้แก่  งานบริหารวิชาการ  งานบริหารบุคคล  งานบริหารแผน  
นโยบายและงบประมาณ  และงานบริหารทั่ ว ไป   วางแผนการด า เนินงานโดยสมาคมศิษย์ เก่ า 
และคณะกรรมการสถานศึกษา  เข้ามามีส่วนร่วมก าหนดทิศทางการด าเนินงาน 
 โรงเรียนมีการด าเนินการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ที่ตรงกับ 
ความต้องการของครูและสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและมีการจั ดให้มี
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องทุกสัปดาห์ โดยใช้เวลาหลังชั่วโมงการสอนเพ่ือไม่ให้
กระทบต่อเวลาเรียนของนักเรียน ให้ครูได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน หาแนวทางแก้ปัญหา
ด้านการเรียนและการท างานของนักเรียน จัด PLC ทุกวันจันทร์  วันอังคาร  และวันพฤหัสบดี  
เวลา 15.20 – 16.20 น. สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง  จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยมีการ
ด าเนินงาน / กิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ งานพัฒนาหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา  มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระแบบบูรณาการ  มีการปรับโครงสร้างรายวิชา  
หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ มีสัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรู้ชัดเจน ก าหนดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรี ยน
ทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนนักเรียนสามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  ครูจัดการเรียนการสอนที่
เน้นทักษะการคิดด้วยวิธีและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และมีการจัดสร้างบรรยากาศทั้งภายในและภายนอก
หอ้งเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้  ใช้สื่อการเรียนที่หลากหลายและเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน มีนวัตกรรม
ใหม่ๆ  มีสื่อการเรียนการสอนให้นักเรียนแสวงความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่  
ทุกเวลา และครูใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ มีการบันทึก
แผนการสอนหลังการสอน  เพ่ือน าปัญหาไปท าวิจัยในชั้นเรียน ครูได้รับการนิเทศและประเมินผลการท าวิจัย
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  รวมทั้งการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ  แต่ก็ยังมีจุดที่ควรพัฒนาคือการน า ICT มาบูรณากับทุกกลุ่มสาระเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น   
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 3.  แผนการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่ดีข้ึนกว่าเดิม 1 ระดับ 
  ๑.  พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย  ด าเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม  และด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 
  ๒.  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ประกอบกับจัดโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้  เพ่ือให้
ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที ่
  ๓.  พัฒนาทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
คิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
  ๔.  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรด้านการท างานวิจัยในเรื่องนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นต้นแบบได้ 
  ๕.  มีการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ประเมิน  สรุป  และรายงาน ผลการจัดการศึกษาอย่างเป็น
ระบบและมีความต่อเนื่อง 
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ค าน า 
 
  ตามท่ี กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕61 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่ก าหนดเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
ให้ใช้ มาตรฐานการ ศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์
การศึกษาพิเศษ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับ มติ
คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานในการประชุม ครั้งที่ ๕/2๕๖๑ เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.    
๒๕61 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับ
สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในการ
พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ให้ใช้กับสถานศึกษาที่เปิด
สอนระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการ ศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกาศ 
ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น 

  ดังนั้น  โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  ได้ด าเนินการตามหลักการของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ทุกปีกการศึกษาและได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเอง  
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ในปีการศึกษา ๒๕๖3  เสนอต่อเขตพ้ืนที่  และผู้ที่เกี่ยวข้อง  
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นฐานข้อมูล   ส าหรับสถานศึกษาน าไปจัดท าแผนปฏิบัติการในปีต่อไป และเป็นฐานข้อมูล
ส าหรับเขตพ้ืนที่น าไปใช้ประโยชน์  รายงานหน่วยงานต้นสังกัดและติดตาม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายใน  โดยเขตพ้ืนที่  และเป็นฐานข้อมูลส าหรับใช้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ตามล าดับต่อไป 

  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูทุกท่านไว้  ณ   โอกาสนี้ที่ให้ความร่วมมือใน
การจัดท ารายงานครั้งนี้  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี 

 

 

 
         (นายสนั่น  เมตุลา) 
                                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้องด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ที่ก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา  ๔๘  ให้สถานศึกษามีการ
จัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี   
 ดังนั้นโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ จึงได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและ 
คณะครู  ตลอดได้แนวปฏิบัติ  พร้อมทั้งได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล  ผลงาน  ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนิน
กิจกรรม ตามสาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษาการ
จัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖3  คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้ความ
เห็นชอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

 
                         (นายวัฒนะ  วดีศิรศิักดิ์) 
        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                          โรงเรียนสหาษฎร์รังสฤษดิ์ 

                                                       วัน  ๑๑  เดอืนพฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
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สารบัญ 
 
ส่วนที ่                 หน้า 
  บทสรุปส าหรับผู้บริหาร        ก 
  ค าน า           ง 
  ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา      จ 
  สารบัญ            ฉ 
 

๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา          ๑
  ข้อมูลทั่วไป           ๑ 

   บริบทของสถานศึกษา          ๑ 
   ประวัติโรงเรียนโดยย่อ          ๑ 
   แผนผังโรงเรียน           ๒ 
   ข้อมูลอาคารสถานที่          ๓ 
   ข้อมูลแหล่งการเรียนรู้          ๔ 
   ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา         ๕
   ข้อมูลนักเรียน         ๖ 
 
 ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา         ๗ 
   มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน       ๗
   มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ     ๑๑
   มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    ๑๓
   ผลการประเมินภาพรวม          ๑๕
    
     ๓  ภาคผนวก            ๑๘ 
                สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓         ๑๙ 
   สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา      ๒๑ 
   ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผ่านมา      ๒๘ 
   ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน       ๓๗ 
   ผลงานเชิงประจักษ์ปีการศึกษา 256๒ – ๒๕๖๓     ๔๐
   ค าสั่ง/ประกาศ         ๖๓ 
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ส่วนที่  ๑  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 
๑.๑  ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครพนม สถานที่ตั้ง  เลขท่ี 232  หมู่ 7  ถนนศรีสงคราม – ท่าดอกแก้ว  ต าบลศรีสงคราม   
อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150 โทรศัพท์  0-4219-0131     
โทรสาร  0-4259-9535  เว็บไซต์ http://www.saharaj.ac.th   
Fanpage Facebook : โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  E-mail saharajschool@gmail.com 
 ผู้บริหารสถานศึกษา นายสนั่น  เมตุลา 
 สีประจ าโรงเรียน คือ “ ม่วง-แดง ” 
  สีม่วง   หมายถึง  ผู้รู้ หรือ บัณฑิต 
  สีแดง  หมายถึง   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 ปรัชญาการศึกษา 
  “ สิกขา วิรุฬหิ สมปตตา การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม ” 
 ค าขวัญโรงเรียน 
  “ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน ” 
 เอกลักษณ์และอัตลักษณ์โรงเรียน 
  “ จิตอาสา ” 

1.2  บริบทของสถานศึกษา 
 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ อยู่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนมส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สงคราม ยาม อูน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ศรีสงคราม เป็นโรงเรียนรัฐบาลแบบสหศึกษา (ไป–กลับ)  เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่    
เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – 6   จัดห้องเรียน 3๙ ห้องเรียน 
มีพ้ืนที่รวมทั้งหมด 86 ไร่ 3 งาน 26 ตารางวา ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพ้ืนที่การศึกษา 70 กม. 
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อ าเภอ 0.5 กม. 

1.3  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ              
           โรงเรียนสหราษฎร์รงัสฤษดิ์เป็นโรงเรียนสหศึกษาขนาดใหญ่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ  เปิดท าการสอน
ระดับ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3)   และระดับช่วงชั้นที่ 4  (ม.4 - ม.6) อนุมัติจัดตั้งเมื่อ วันที่ 4 กุมภาพันธ์  
พ.ศ.2506 โดยมีประวัติพอสังเขป ดังนี้   
 นายสากล เกษมศิลป์ เป็นครูใหญ่คนแรก เปิดเรียนวันแรกในวันที่ 17  พฤษภาคม พ.ศ.2506   
โดยใช้หอประชุมอ าเภอศรีสงครามเป็นสถานที่เรียนชั่วคราวโดยมีจ านวนนักเรียนทั้งหมด 18 คน  
เป็นนักเรียนชาย 14 คน และนักเรียนหญิง 4 คน 

พ.ศ. 2546    ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ครั้งที่ 1  
พ.ศ. 2549    ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ครั้งที่ 2  
พ.ศ. 2549    เป็นโรงเรียนต้นแบบในฝันตามโครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันรุ่นที่1 

http://www.saharaj.ac.th/
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พ.ศ. 2550    เป็นโรงเรียนผู้น าการเปลี่ยนแปลง สถานศึกษาประเภทที่ 1  
                         ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครพนม เขต 2 

พ.ศ. 2550    เป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทาน 
พ.ศ. 2551   เป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

พ.ศ. 2551 
พ.ศ. 2552   เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 
พ.ศ. 2554    ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.  ครั้งที่ 3 
พ.ศ. 2562    ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.  ครั้งที่ 4 

๑.๔  แผนผังโรงเรียน  
แผนผังอาคารเรียนโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 
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1.5  ข้อมูลอาคารสถานที่   

รายการ ชื่อแบบอาคาร 
ปีงบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

จ านวน 
ชั้น/ห้อง 

  อาคารเรียน 
อาคารเรียน 1 อาคารเรียน  212 2510 ส านักงาน 
อาคารเรียน 2 อาคารเรียน 

216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรับปรุง 46,216 
2522 14 

อาคารเรียน 3 อาคารเรียน 
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรับปรุง 46,216 

2536 16 

อาคารเรียน 4 อาคารเรียน  216 ล/57-ก 2559 16 
หอประชุม อาคารอเนกประสงค์ 

อาคารหอประชุม 100/27 
2534 1 

โรงอาหาร อาคารชั่วคราวสร้างเอง 2548 1 
โรงฝึกงาน 

อาคารอุตสาหกรรม แบบ gansp 2528 2 
อาคารคหกรรม แบบ gansp 2528 2 

บ้านพักครู/ภารโรง 
บ้านพักครู บ้านพักครูกรมสามัญ 2519 1 
บ้านพักครู บ้านพักครูกรมสามัญ 2516 1 
บ้านพักครู บ้านพักครูกรมสามัญ 2518 1 
บ้านพักครู บ้านพักครูกรมสามัญ 2516 1 
บ้านพักครู บ้านพักครูกรมสามัญ 2516 1 
บ้านพักครู บ้านพักครูกรมสามัญ 2515 1 
บ้านพักครู บ้านพักครูกรมสามัญ 2515 1 
บ้านพักครู บ้านพักครูกรมสามัญ 2514 1 
บ้านพักครู บ้านพักครูกรมสามัญ 2514 1 
บ้านพักครู บ้านพักครูกรมสามัญ 2510 1 
บ้านพักครู สปช.205/26 2559 1 

ห้องน้ า/ห้องส้วม  
ห้องน้ าห้องส้วม แบบเรือนแถว 5 2521 5 
ห้องน้ าห้องส้วม แบบเรือนแถว 4 2521 4 
ห้องน้ าห้องส้วม แบบเรือนแถว 4 2521 4 
ห้องน้ าห้องส้วม แบบเรือนแถว 4 2546 4 
ห้องน้ าห้องส้วม หญิง 4ที่/49 2552 4 
ห้องน้ าห้องส้วม ชาย 6ที่/49 2559 6 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2564 
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1.๖  ข้อมูลแหล่งการเรียนรู้  
 1.๖.1  ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก  มีขนาดมาตรฐาน  4  ห้องเรียน   
จ านวนหนังสือในห้องสมุด  28,412  เล่ม  ใช้ระบบการยืมคืนหนังสือด้วยโปรแกรม OBEC  LIBRARY 
จ านวนนักเรียนที่เข้าใช้ห้องสมุดเฉลี่ย  967  คนต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ 68.29   
ของนักเรียนทั้งหมด   
 1.๖.2 ห้องปฏิบัติการ 
  - ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  จ านวน 4  ห้อง 
   - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน  3  ห้อง 
  - ห้องอ่ืนๆ (ระบุ) ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
  สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2561 ขนาด 6x12 เมตร 
จ านวน 1 ห้อง  
   1.๖.3  คอมพิวเตอร์   จ านวน  113  เครื่อง 
  - ใช้เพื่อการเรียนการสอน   จ านวน  113  เครื่อง 
  - ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลอินเตอร์เน็ต   จ านวน  113  เครื่อง 
 จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเฉลี่ย   1,014  คนต่อวัน คิดเป็นร้อยละ  79  ของ
นักเรียนทั้งหมด 
  - ใช้เพื่อการบริหารจัดการ  จ านวน  74  เครื่อง 
 1.๖.4  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
(ชื่อแหล่งเรียนรู้) 

สถิติการใช้ 
(ครั้ง/ปี) 

ห้องสมุดโรงเรียน 11,231 
ห้องสมุด ICT 9,024 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9,523 
ห้องปฏิบัติการเคมี 1,328 
ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1,364 
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1,224 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1,484 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา - 
ห้องดนตรี / นาฏศิลป์ 1,415 
สหกรณ์โรงเรียน 2,152 
ธนาคารโรงเรียน 1,168 
ห้องจริยธรรม 864 
ห้องศิลปะ 1,092 
ห้องพยาบาล 1,350 
ห้องแนะแนว 1,312 
หอประชุม 50 
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แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
(ชื่อแหล่งเรียนรู้) 

สถิติการใช้ 
(ครั้ง/ปี) 

ห้องอุตสาหกรรม 715 
ห้องคหกรรม 744 
 
 1.๖.5  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
(ชื่อแหล่งเรียนรู้) 

สถิติการใช้ 
(ครั้ง/ปี) 

ห้องสมุดเพ่ือประชาชน 250 
ที่ว่าการอ าเภอศรีสงคราม 50 
ชุมชนศรีโคตรบูรณ์ 10 
กลุ่มท าปลาส้ม บ้านท่าบ่อ 10 
กลุ่มท าขนมจีน บ้านปากอูน 5 
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านหาดแพง 10 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

20 

 
๑.๗  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 จ านวนบุคลากร (ข้อมูล ณ วันที่ 30  มีนาคม ๒๕๖4) 

ต าแหน่ง 
เพศ วุฒิการศึกษา วิทยฐานะ 

ชาย หญิง 
ต่ ากว่า

ปริญญาตร ี
ปริญญา

ตรี 
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 
ช านาญ

การ 
ช านาญการ

พิเศษ 
เชี่ยวชาญ ไม่มี 

ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 1 - - - 1 - - 1 - - 

รองผู้อ านวยการ
โรงเรียน 2 1 - - 3 - 2 1 - - 

คร ู 28 46 - 47 27 - 11 23 - 40 
ครูผู้ช่วย 2 6 - 7 1 - - - - 8 
ครูผู้ทรงคุณค่า - - - - - - - - -  
พนักงานราชการ 3 3 - 6 - - - - - 6 
ลูกจ้างประจ า - - - - - - - - -  
ลูกจ้างชั่วคราว - 2 2 - - - - - - 2 

รวม 36 58 2 60 32 - 13 25 - 56 
รวมจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  94  คน 
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๑.8  ข้อมูลนักเรียน 
 จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖3  รวม  1,505 คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 30  มีนาคม ๒๕๖4) 

  
 ระดับ

ชั้นเรียน 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

 
รวมทั้งสิ้น 

 
จ านวนห้อง 8 8 8 5 5 5 39 

เพศ 
ชาย 164 152 119 66 58 54 613 

หญิง 167 193 161 141 118 112 892 

รวม 331 345 280 207 176 166 1,505 

เฉลี่ยต่อห้อง 42 44 35 42 36 33 39 
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แผนภูมิแท่งแสดงจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ 
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ชาย 

หญิง 

รวม 
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ส่วนที่  ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 ระดับคุณภาพ  :  ดีเลิศ 

๑. วิธีด าเนินการพัฒนา 
 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย ส่งเสริมให้นักเรียนได้
รู้จักการท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในและนอกห้องเรียน  การท างานเดี่ยวและการท างานเป็นกลุ่ม  โดยมีการสร้าง
ข้อตกลงร่วมกันไม่ว่าจะในห้องหรือนอกห้องเรียน ครูจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน 
และเป็นไปตามมาตรฐาน  ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับผู้เรียนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียนเป็นส าคัญ (Active 
Learning) มีการจัดการเรียนรู้  ทั้งรูปแบบการอธิบาย  สาธิต  การระดมสมอง  ลงมือปฏิบัติจริง  การร่วมมือ
กันเรียนรู้  ใช้สถานการณ์จ าลอง  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ใช้กระบวนการคิด  ใช้ชุดการสอน  โครงงาน  
การอภิปรายกลุ่มย่อย  แก้ปัญหา การพัฒนากระบวนการคิดกระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก  ให้คิดเป็น   
ท าเป็น  โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนเป็นคนเก่ง  ดี  และมีความสุข ตามศักยภาพของผู้เรียน อ่านและเขียน
ได้  คัดกรองนักเรียนเพื่อปรับพื้นฐานทางด้านวิชาการและส่งเสริมนักเรียนที่มีศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ รวมทั้ง
พัฒนาครู ทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคโนโลยี เทคนิควิธีการสอนให้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน  
ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สวนเกษตร เป็นต้น  ครูในระดับช่วงชั้นก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ มีการวัด
และประเมินผลที่หลากหลาย ครูเน้นการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน  
  โดยในแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนได้จัดท าโครงการต่างๆ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียนด้านการพัฒนาผู้เรียน  ดังนี้  

ด้านส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  ได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพกลุ่มงานวิชาการ  
เพ่ือส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน  เช่น   โครงการเข้าค่ายปรับพ้ืนฐาน  โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ    
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โครงการโรงเรียนส่งเสริมการอ่าน  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-net  
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ 
การสอนซ่อมเสริม  การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นต้น 
   ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ได้จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน เช่น  โครงการวิถีพุทธ  โครงการเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ในสถานศึกษา  กิจกรรมท าเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ โครงการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมเพ่ือนที่
ปรึกษา  (YC)  กิจกรรมพิธีการหน้าเสาธง  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ  
ยุวกาชาด และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย  กิจกรรมจิตอาสา  โครงการธนาคารขยะ  กีฬาสีภายในโรงเรียน   
กีฬาสหวิทยาเขต  เป็นต้น  
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๒. ผลการด าเนินการพัฒนา 
     ด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ จากการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(Active Learning ) โดยใช้นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย โรงเรียนด าเนินการ
ประเมินความสามารถในการอ่าน  การคิดวิเคราะห์  การคิดแบบมีวิจารณญาณ  การอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา  ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และ
ภาษาจีน  เหมาะสมตามระดับชั้นสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  กิจกรรมและสถานการณ์ต่าง ๆ  
ในชีวิตประจ าวัน ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า และค าชี้แจง ตามสถานการณ์ พูดและเขียนแสดงความต้องการ 
ขอความช่วยเหลือตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม พูดและ
เขียนแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว  กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งให้
เหตุผลสั้น ๆ ประกอบอย่างเหมาะสม  ส่งผลให้นักเรียน รู้จักการวางแผนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตาม
หลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์   รวมทั้งได้รับรางวัล
จากการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการต่าง ๆ มากมาย เช่น   ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด
เรียงความ  ระดับจังหวัด  ภายใต้โครงการส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ   ได้รับรางวัลยอดนัก
อ่าน จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  เป็นต้น  และยังมีร่องรอยหลักฐานอ่ืนๆ ประกอบ  คือ  แบบสรุปผลการอ่าน การเขียน   บันทึก  
การอ่าน   แบบสรุปรายงานการประเมินความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน เอกสารการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนทุกระดับชั้น  ชิ้นงานผลงานนักเรียน  รายงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถ
อ่านออกเขียนได้ต่าง ๆ  เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับชั้น  สมุดแบบฝึกหัดชิ้นงาน ผลงาน
นักเรียน  อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
มีผลความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  มีผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และ
พัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ  รวมทั้งมีความพร้อมในการศึกษาต่อ  การฝึกงานหรือการท างาน  
อยู่ในระดับที่น่าพอใจ  โดยมีร่องรอยหลักฐาน  คือ  โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  ดังนี้  การน าเสนอผลงาน
ผ่านคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมต่าง ๆ  แบบบันทึกการส่งงานทางออนไลน์  ผลงานและชิ้นงานเกี่ยวกับการใช้
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  หลักสูตรของสถานศึกษา  รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   หลักฐานทางวิชาการ 
เช่น เอกสารบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  รายงานสรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา  256๓  ผลการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน  แบบสรุปผลการอ่าน คิด  
วิเคราะห์และเขียน  แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอนและวิจัยในชั้นเรียน  แบบรายงานโครงการพัฒนา
งานแนะแนวในสถานศึกษา การแนะแนวอาชีพ  การแนะแนวการศึกษาต่อ การร่วมกันแก้ไขปัญหาพฤติกรรม
การท างานร่วมกัน  เป็นต้น ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ปรากฏ ดังตาราง 
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ตารางท่ี ๑  ผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ร้อยละ 75 ร้อยละ ๗๘.๐๒   ระดับดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ร้อยละ 75 ร้อยละ  77.๓๙ ระดับดีเลิศ 

 ๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
และการคิดค านวณ 

ร้อยละ 75 ร้อยละ  77.๓๖ ระดับดีเลิศ 

๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา  

ร้อยละ 75 ร้อยละ  78.49 ระดับดีเลิศ 

๓.มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 75 ร้อยละ  79.89 ระดับดีเลิศ 
๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร  

ร้อยละ 75 ร้อยละ  79.93 ระดับดีเลิศ 

๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ร้อยละ 65 ร้อยละ  68.96 ระดับดี 
๖. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 75 ร้อยละ  79.68 ระดับดีเลิศ 

สรุปผลการประเมิน ร้อยละ  77.39 ระดับดีเลิศ 
 
      ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด  โดยไม่ขัดกับกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของสังคม มีพฤติกรรมเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพ
ในกฎกติกาโรงเรียน มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี
ของสังคม สังเกตพฤติกรรมที่สะท้อนคุณลักษณะและค่านิยมตามที่สถานศึกษาก าหนด ได้แก่ 

๑)  กิจกรรมหน้าเสาธง เป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และ
แสดงออกถึงความมีระเบียบวินัย 

๒)  การแสดงความเคารพ กิริยามารยาท การยิ้มไหว้ทักทาย แสดงออกถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน 
๓)  การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มีการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมใน

สถานศึกษา เพ่ือให้นักเรียนเกิดคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ คือ  
3.1) ความขยัน   3.2) ความประหยัด  3.3) ความซื่อสัตย์  3.4) ความมีวินัย  
3.5) ความสุภาพ  3.6) ความสะอาด  3.7) ความสามัคคี  3.8) ความมีน้ าใจ 

      4) มีการด าเนินการโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (โรงเรียนวิถีพุทธ) 
      5) มีการด าเนินการโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
      6) มีการท าบุญตักบาตรและท าบุญเลี้ยงพระ โดยท าประจ าในช่วงที่เป็นวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  
วันส าคัญทางสถาบันพระมหากษัตริย์  และบุญประจ าปีของโรงเรียน โดยจะพานักเรียนไปร่วมกิจกรรมที่วัด
ร่วมกับทางชุมชน  ส่วนในช่วงบุญประจ าปีของโรงเรียนก็จะนิมนต์พระมาท่ีโรงเรียน 
     7) มีการท ากิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันส าคัญต่าง ๆ ในรูปแบบของจิตอาสา  
ในการพัฒนาชุมชนใกล้โรงเรียน เช่น เก็บขยะในชุมชนและวัด ตามถนน ช่วยปรับภูมิทัศน์ เป็นต้น 
     ๘) มีการด าเนินการวันส าคัญ คือ วันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของภาษาไทยที่เป็นภาษาประจ าชาติ 
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 อีกท้ังยังมีร่องรอยหลักฐานต่าง ๆ ประกอบ  คือ  โครงการและกิจกรรมต่างๆ  รวมทั้งมีการจัดการ
เรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์โดยบูรณาการในแผนการจัดการ
เรียนรู้ทุกรายวิชา   จัดโครงการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา  (YC)  กิจกรรมเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบตอนเช้า  กิจกรรมพิธีการหน้าเสาธง  จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมต่างๆ   
จัดโครงการจิตอาสา  กิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนา  สภานักเรียน  รด. จิตอาสา  แบบรายงานการเข้า
ร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ  การพูดจา  กิริยามารยาท  ยิ้มไหว้ทักทายกัน แต่งกายถูกระเบียบ  เป็นต้น   
ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนปรากฏ ดังตาราง 

ตารางท่ี ๒  ผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ร้อยละ 75 ร้อยละ ๗๘.๐๒ ระดับดีเลิศ 
๑.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ร้อยละ 75 ร้อยละ  78.65 ระดับดีเลิศ 

 ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด  

ร้อยละ 75 ร้อยละ  77.54 ระดับดีเลิศ 

๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ร้อยละ 75 ร้อยละ  78.98 ระดับดีเลิศ 
๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย  

ร้อยละ 75 ร้อยละ  79.35 
 

ระดับดีเลิศ 

๔. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  ร้อยละ 75 ร้อยละ  78.74 ระดับดีเลิศ 
สรุปผลการประเมิน ร้อยละ  78.65 ระดับดีเลิศ 

จุดเด่น 
 โรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริมให้มีโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร โดยจัดให้มีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลาง  ส่งเสริมให้นักเรียนเข้ารับการ
ประเมินการอ่านออกเขียนคล่อง เขียนเพ่ือการสื่อสาร นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสื่อออนไลน์  จัดสรรครูให้สอนตรงตามเอก มีการจัดเรียนรู้และใช้สื่อการสอนอย่างหลากหลาย  
ตามศักยภาพของผู้เรียน  โรงเรียนด าเนินการตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล  ผู้เรียนมีความสามารถใน
การอ่านและเขียน คิดค านวณ คิดวิเคราะห์วิจารณ์  มีทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และการแก้ปัญหาได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รู้เท่าทันสื่อและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

จุดที่ควรพัฒนา 
ควรส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ 

ค่อนข้างต่ าให้สูงขึ้นจากเดิม  ส าหรับผู้เรียนยังต้องเร่งพัฒนาด้านการอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
สมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมในด้าน
ทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ ท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดี
งามของไทย 
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มาตรฐานที่  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเลิศ 

๑. วิธีด าเนินการพัฒนา 
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา จากผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  

โดยการศึกษาข้อมูลจากสารสนเทศ  การนิเทศ ติดตาม  ประเมินผล การจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย  
ปรับวิสัยทัศน์  ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการ
ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา   
ความต้องการพัฒนา  และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากรจัดสรรงบประมาณ
มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ  ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  มีการนิเทศ
ก ากับติดตาม  ประเมินผลการด าเนินงาน  และสรุปผลการด าเนินงานโดยใช้หลักการของวงจรเดมมิ่ง   
คือ  PDCA 

การพัฒนาผู้เรียน  โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท าให้ผู้เรียนมีคุณภาพโดยครูปฏิบัติงานโดยใช้
หลักการมีส่วนร่วม  เสียสละ  และมีความส าเร็จ  ครูท างานด้วยความเต็มใจ  เต็มก าลัง  และเต็มเวลา  ภายใต้
กรอบงานบริหารงาน  4   งาน  ได้แก่  งานบริหารวิชาการ  งานบริหารบุคคล  งานบริหารแผน  นโยบายและ
งบประมาณ  และงานบริหารทั่วไป 

การมีส่วนร่วมวางแผนการด าเนินงานโดยสมาคมศิษย์เก่าโ รงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ และ
คณะกรรมการสถานศึกษา  เข้ามามีส่วนร่วมก าหนดทิศทางการด าเนินงาน 

๒. ผลการด าเนินการพัฒนา 
 โรงเรียนก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจ  สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของ
สถานศึกษา  นโยบายการปฏิรูปการศึกษา  ความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่น  และสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย  มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานต าแหน่ง  
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้องครบถ้วนทันสมัยน าไปประยุกต์ใช้ได้  มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ  และมี
การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  เปิดโอกาสการมีส่วน
ร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  และการร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน   
รวมทั้งมีการก ากับ  ติดตาม  ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ  มีรูปแบบการ
บริหารและการจัดการเชิงระบบโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมยึดหลักธรรมาภิบาล  และแนวคิดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป็นไปตามเป้าหมายการจัดการศึกษา  มีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากสมาคมศิษย์
เก่าส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  โดยมีหลักฐานและร่องรอย  คือ โครงการและ
กิจกรรมต่างๆ  เช่น  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ครูมีการวิเคราะห์หลักสูตร มีก าหนดการจัดการ
เรียนรู้ มีแผนการจัดการเรียนรู้ และแบบบันทึกหลังสอน การวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล โครงการพัฒนา  
ฝ่ายวิชาการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิ ชาการ  โครงการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC  การอมรมเชิงปฏิบัติการขยายผล
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ตามโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลตามโครงการพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  การนิเทศการศึกษา  สนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองตาม
ความต้องการและมีรายงานผลการไปราชการ   โครงสร้างการบริหารงาน  ค าสั่งโรงเรียน  แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  ข้อมูลสารสนเทศ  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  รายงานการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา  โครงการ
ทัศนศึกษา  การพัฒนาสภาพแวดล้อมและการให้บริการ  การพัฒนาภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น  สวยงาม  การพัฒนา
ห้องสมุด  โครงการพัฒนา ปรับปรุงอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  
โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  รายงานการระดมทุนและทรัพยากรเพ่ือการศึกษา    
แผนการนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล  แบบบันทึกการนิเทศภายใน  สรุปและรายงานการนิเทศภายใน  เป็นต้น  
ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนปรากฏ ดังตาราง 
ตารางท่ี ๓  ผลการประเมินคุณภาพด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ 75 ร้อยละ 78.56 ระดับดีเลิศ 
1)มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ร้อยละ 75 ร้อยละ  79.83 ระดับดีเลิศ 
2)มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ 75 ร้อยละ  78.56 ระดับดีเลิศ 
3)ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 75 ร้อยละ  78.89 ระดับดีเลิศ 

4)พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ร้อยละ 75 ร้อยละ  78.15 ระดับดีเลิศ 
5)จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

ร้อยละ 75 ร้อยละ  77.34 ระดับดีเลิศ 

6)จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 75 ร้อยละ  78.57 ระดับดีเลิศ 

สรุปผลการประเมิน ร้อยละ  78.56 ระดับดีเลิศ 

จุดเด่น 
 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ  ใช้เทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี เช่น 
การประชุมแบบมีส่วนร่วม  การประชุมระดมสมองการประชุมกลุ่ม PLC ทุก ๆ สัปดาห์ ประชุมฝ่ายบริหารทุก ๆ
สัปดาห์ และการประชุมประจ าเดือน เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย 
ท่ีชัดเจนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจ า ปีท่ีสอดคล้องกับผลการ 
จัดการศึกษาสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพมีการ
ด าเนินการนิเทศ ก ากับติดตาม  ประเมินผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา อีกท้ังได้รับการ
สนับสนุนจากสมาคมศิษย์เก่า  

จุดที่ควรพัฒนา 
 สร้างกลไกการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน พัฒนาความสัมพันธ์แบบเกื้อกูลกันเพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งและ
พัฒนาโรงเรียนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน  เพ่ือให้ได้รับความร่วมมือ  
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สนับสนุนจากชุมชนในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อท้ังโรงเรียนและชุมชน
อย่างยั่งยืน 
 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

ระดับคุณภาพ  :  ดีเลิศ 

๑. วิธีด าเนินการพัฒนา 
 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  ด าเนินการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ที่ 
ตรงกับความต้องการของครูและสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและมีการจัดให้
มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องทุกสัปดาห์ โดยใช้เวลาหลังชั่วโมงการสอนเพ่ือ
ไม่ให้กระทบต่อเวลาเรียนของนักเรียน ให้ครูได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน หาแนวทาง
แก้ปัญหาด้านการเรียนและการท างานของนักเรียน จัด PLC ทุกวันจันทร์  วันอังคาร  และวันพฤหัสบดี  
เวลา 15.20 – 16.20 น. สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง  จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยมีการ
ด าเนินงาน / กิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ งานพัฒนาหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา  มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระแบบบูรณาการ  มีการปรับโครงสร้างรายวิชา  
หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ มีสัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรู้ชัดเจน ก าหนดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียน
ทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนนักเรียนสามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง เช่น การสอนด้วยโครงงาน  
และน าเสนอผลงานแบบโครงงานแก่สาธารณชนในการแสดงผลงานทางวิชาการในตลาดนัด IS  และยังส่งเสริม
นักเรียนที่มีความสามรถร่วมประกวดผลงานระดับภาค ระดับประเทศ เพ่ือน าเสนอทักษะกระบวนการคิดผ่าน
นวัตกรรมที่นักเรียนคิดขึ้นเอง  ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดด้วยวิธีและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย และมีการจัดสร้างบรรยากาศทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  โดยนักเรียนมี
ส่วนร่วม ผ่านกิจกรรมการท าเขตพ้ืนที่รับผิดชอบตอนเช้าทุกวันและมีการประกวดเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  ครูใช้
สื่อการเรียนที่หลากหลายและเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน ครูมีนวัตกรรมใหม่ๆ  มีสื่อการเรียนการสอน
ให้นักเรียนแสวงความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา และครูใช้สื่อเทคโนโลยี
ช่วยในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ มีการบันทึกแผนการสอนหลังการสอน  เพ่ือน า
ปัญหาไปท าวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ 1 เรื่อง ครูได้รับการนิเทศและประเมินผลการท าวิจั ยอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง  รวมทั้งการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ   

๒. ผลการด าเนินการพัฒนา 
 จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ (Active leaning) ส่งผลให้ครูผู้สอนมีการปรับหลักสูตร/หลักสูตรบูรณาการ มีการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ทักษะกระบวนการ  สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเป็นระดับเด็กอ่อน ปานกลาง และเก่ง 
ท าให้ครูผู้สอนสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการสอนเสริม
ความรู้ให้ผู้เรียนกลุ่มปานกลางและกลุ่มเก่ง มีการสอนซ่อมเสริมผู้เรียนกลุ่มอ่อน มีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่และ
น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ในแต่ละวิชา มีการวัดประเมินผลจากสภาพความเป็น
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จริงที่มุ่งเน้นพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการหลากหลาย มีการใช้ข้อสอบจากส านักงานเขตพ้ืนที่กิจกรรมการ
อ่านตามแนว PISA และข้อสอบ  Pre O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เพ่ือวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ครูทุกคนยังมีงานวิจัยในชั้นเรียนและน าผลของงานวิจัยนั้นไปพัฒนาการเรียนการสอน ส่งผลให้
การจัดการเรียนการสอนของครูครอบคลุมทักษะกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากหลายช่องทางอย่างต่อเนื่อง เช่น  ห้องเรียน  ห้องสมุด  หรือแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ฯลฯ  
ครูผู้สอนน าสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ทุกห้องเรียน  มีการจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทั้งในและนอกห้องเรียน ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือ 
PLC  อย่างสม่ าเสมอ  นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานประเมินตนเองให้ผู้บริหารรับทราบและ
น าผลมาพัฒนาต่อให้ดียิ่งขึ้น  ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ปรากฏ ดังตาราง 

ตารางท่ี 4  ผลการประเมินคุณภาพด้านกระบวนการด้านจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนส าคัญ 
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 77.64 ระดับดีเลิศ 

1)จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

ร้อยละ 75 ร้อยละ  78.65 ระดับดีเลิศ 

2)ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่อ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

ร้อยละ 75 ร้อยละ  77.32 ระดับดีเลิศ 

3)มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ 75 ร้อยละ  77.16 ระดับดีเลิศ 
4)ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละ 75 ร้อยละ  77.24 ระดับดีเลิศ 

5)มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 75 ร้อยละ  77.84 ระดับดีเลิศ 

สรุปผลการประเมิน ร้อยละ  77.64 ระดับดีเลิศ 

จุดเด่น 
 ครูทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพและสอนตรงวิชาเอกและความถนัด  และมีความตั้งใจ มุ่งมั่นใน
การพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงมีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลายโดยการใช้หลักสูตรบูรณาการ อาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ 5 กลุ่ม
สาระหลัก  ให้เห็นเด่นชัดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และมีการนิเทศ 
ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากฝ่ายวิชาการ  ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการ
คิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  โดยการปฏิบัติจริงผ่านการท าโครงงาน และน าเสนอผลงานแก่สาธารณชนในการ
แสดงผลงานทางวิชาการในตลาดนัด IS  พัฒนาและใช้สื่อที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอน  มีข้อมูล
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  เยี่ยมบ้าน  เพ่ือช่วยเหลือแก้ไข  ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ มีการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนชัดเจนตลอดปีการศึกษา   
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จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ ให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อ
การแสวงหาความรู้ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
 ๒.  ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ครู บุคลากรในโรงเรียนใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูลเพื่อ
แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวม 

1.  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไวในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้อยู่ในระดับ  
ดีเลิศ ทั้งนี้ เพราะทั้ง ๓ มาตรฐาน มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศท้ังหมด 

2.  หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
โรงเรียนมีการประชุมจัดระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนด

เป้าหมาย  ปรับวิสัยทัศน์  ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนา มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการพัฒนา   
อย่างชัดเจน เพ่ือให้เกิดกระบวนการพัฒนาของบุคลากรให้เรียนรู้ว่าจะท าอย่างไรจึงจะบรรลุเป้าหมายตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลพร้อมทั้งสามารถบรรลุเป้าหมายของ
องค์กรด้วยกัน โดยมีเป้าหมายทิศทางเดียวกัน มีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกัน ประชุมชี้แจง แบ่งงาน มีค าสั่ง
มอบหมาย มีการติดต่อสื่อสาร มีการพ่ึงพาอาศัยกัน ให้ความร่วมมือกันในการท างาน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
โดยการเป็นทั้งผู้น า และผู้ตามที่ดี ในการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม รายงานผล และน าผลมาเป็นฐานในการ
พัฒนาตามคุณภาพมาตรฐานของโรงเรียนที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน  โดยมีการปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทและพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน  
มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร   (PLC)   
มีการยกย่องและสร้างขวัญก าลังใจ จัดสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน และปลอดภัย เอ้ือต่อการเรียนรู้  
และมีการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง   
มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่ส่งเสริมอาชีพ บูรณาการโครงงาน   
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
และจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียนเป็นส าคัญ (Active leaning)  พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน า
เทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่ง
สืบค้นข้อมูลที่หลากหลาย ครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานสู่สารธารณชน  มีการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญโดยการด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย การพัฒนาหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน จัดท าหน่วยบูรณาการอาเซียน 
เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นต้น  สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วยก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับ
หน่วยการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล โดยน าข้อมูลและผลจากการวิเคราะห์มาออกแบบการเรียนรู้
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ที่หลากหลาย  และวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ใช้สื่อเทคโนโลยีที่
ทันสมัย และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้  มีการวัดประเมินผลที่เน้นการพัฒนา  
การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ให้ข้อมูลย้อนกลับไปยังผู้เรียน  รวมทั้งให้ค าแนะน า ค าปรึกษาแก่นักเรียน
เป็นรายบุคคลด้วยความเสมอภาค  ส่งเสริมให้ครูใช้ผลจากการประเมินผู้เรียนมาท างานวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ  

ในปี  256๓  โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์มีผลงานเชิงประจักษ์  ดังนี้  
           1. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเรียงความ  ระดับจังหวัด  ภายใต้โครงการส่งเสริมการ
ออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ    (นางสาวนันทิยา  สมรฤทธิ์ และ นางสาวไอลดา  บริเอก) 
 ๒. นักเรียนได้รับรางวัลยอดนักอ่าน จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (นางสาวจันทร์สุดา  มีสุวรรณ , นางสาวจีรกานต์  ผ่านส าแดง
และ นางสาวปิ่นแก้ว  ส าราญ) 
 ๓. นักเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๔  จากกระทรวงศึกษาธิการ 
(นางสาวจิรัชญา  หินสองกอง) 

   ๔. นักเรียนได้รับรางวัล “สุดยอดเด็กดีเด่นแห่งปี”  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๔  จาก
ศูนย์ให้ค าปรึกษากิจกรรมเพ่ือสังคม (นางสาวจันทร์สุดา  มีสุวรรณ) 
 ๕. นักเรียนได้เข้าร่วมโครงการคัดเลือกเป็นเด็กประพฤติดีมีค่านิยม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ จังหวัด
นครพนม  ประจ าปี ๒๕๖๔  (นายธีระศักดิ์  พ่อบุตรดี)  
 ๖. นักเรียนส่งผลงานวิทยาศาสตร์เข้าประกวด ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ  ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
 ๗. นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  โครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะช า
กล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(นางสาวกัลยรัตน์  มะตนเด)    

๘. ครูได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๑ “โครงการประกวดมุมหนังสือ  แฮร์รี่  พอตเตอร์”  
(นางสาวอัตถจริยา  มุงคุณ ,  นางสาวณัฐิดา  สิงห์สถิต  และนางสาวโสภาพันธ์  คนตรง) 
    ๙. ครูได้รับการคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัล  รางวัลไทยบุคคลแห่งชาติ  ประจ าปี  ๒๕๖๓  
สาขาข้าราชการไทยดีเด่น (นางสาวอัตถจริยา  มุงคุณ) 
 ๑๐. ครูได้รับรางวัล  อินทรีทอง  แห่งเอเชีย  ๒๕๖๓  THIS CERTIFICATE IS PRESENTED TO  
ครั้งที่  ๑  สาขาข้าราชการไทยดีเด่น (นางสาวอัตถจริยา  มุงคุณ) 
    ๑๑. โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ  การประกวด Video Clip  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

๑๒. โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๑ “โครงการประกวดมุมหนังสือ  แฮร์รี่  พอตเตอร์”  
และรางวัลต่าง ๆ อีกมากมาย 
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3.  แผนการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่ดีข้ึนกว่าเดิม 1 ระดับ 
 ๑.  พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย  ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  
และด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 
 ๒.  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ประกอบกับจัดโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้  เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับ
ความรู้อย่างเต็มที ่
 ๓.  พัฒนาทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดจ าแนก
แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  
 ๔.  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรด้านการท างานวิจัยในเรื่องนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นต้นแบบได้ 

๕.  มีการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ประเมิน  สรุป  และรายงาน ผลการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและ
มีความต่อเนื่อง 
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ภาคผนวก 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
 ๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ระดับดีเลิศ 

๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

ระดับดีเลิศ 

๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับดีเลิศ 

๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ระดับดีเลิศ 

๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับดี 
๖. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ระดับดีเลิศ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ระดับดีเลิศ 
 ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  ระดับดีเลิศ 

๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ระดับดีเลิศ 

๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ระดับดีเลิศ 

๔. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 

๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ระดับดีเลิศ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับดีเลิศ 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ระดับดีเลิศ 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ระดับดีเลิศ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ระดับดีเลิศ 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้  

ระดับดีเลิศ 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่อ้ือต่อการเรียนรู้ ระดับดีเลิศ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ระดับดีเลิศ 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับดีเลิศ 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 

ระดับดีเลิศ 
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สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
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จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖3  รวม  1,505 คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 30  มีนาคม ๒๕๖4) 

  
 ระดับ

ชั้นเรียน 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

 
รวมทั้งสิ้น 

 
จ านวนห้อง 8 8 8 5 5 5 39 

เพศ 
ชาย 164 152 119 66 58 54 613 

หญิง 167 193 161 141 118 112 892 

รวม 331 345 280 207 176 166 1,505 

เฉลี่ยต่อห้อง 42 44 35 42 36 33 39 

 
 
 
 
 

แผนภูมิแท่งแสดงจ านวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ (แยกชาย - หญิง)    
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
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แผนภูมิแท่งแสดงจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖  
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระดับสถานศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ (แยกตามระดับชั้น) 
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
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มัธยมศึกษาปีท่ี  1 2.95 2.52 2.75 3.05 3.58 3.49 3.08 3.11 3.07 
มัธยมศึกษาปีท่ี  2 2.71 2.84 2.38 2.76 3.12 3.01 2.85 2.58 2.78 
มัธยมศึกษาปีท่ี  3 2.73 2.36 2.64 2.67 3.41 2.72 2.93 2.38 2.73 
มัธยมศึกษาปีท่ี  4 2.96 2.33 2.66 2.52 3.73 3.24 2.83 2.53 2.85 
มัธยมศึกษาปีท่ี  5 2.92 2.71 2.72 2.71 3.7 3.01 2.92 2.75 2.93 
มัธยมศึกษาปีท่ี  6 3.34 2.59 2.31 3.08 3.76 3.72 2.89 2.9 3.07 
 
 

แผนภูมิแท่งแสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระดับสถานศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖  
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
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ระดับผลการเรียน 

กลุ่มสาระ 

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระดับสถานศึกษาชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๑ – ๖  
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

มัธยมศึกษาปีท่ี  1 

มัธยมศึกษาปีท่ี  2 

มัธยมศึกษาปีท่ี  3 

มัธยมศึกษาปีท่ี  4 

มัธยมศึกษาปีท่ี  5 

มัธยมศึกษาปีท่ี  6 

กลุ่มสาระ 

ระดับชั้น 



๒๔ 
 

รายงานประจ าปขีองสถานศึกษา  (Self-Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  สพม.นครพนม 

 

จ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป ช้ันมัธยมศึกษาศึกษาปีท่ี ๑ – ๖   
ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  (แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้) 

 จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป รวม 
จ านวน นร.  
ที่ได้ระดับ ๓ 
ขึ้นไป  (คน) 

จ านวน นร.  
ทั้งหมด 
(คน) 

ร้อยละ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓.๕ ระดับ  ๓ 

ภาษาไทย 379 ๓๖๔ ๓๑๑ 1,054 ๑,505 70.03 
คณิตศาสตร์ 315 224 258 797 ๑,505 52.96 
วิทยาศาสตร์ 304 227 248 779 ๑,505 ๕1.76 

สังคมศึกษา  
ศาสนา  และ
วัฒนธรรม 

๒96 ๒48 ๒82 826 ๑,505 54.88 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

857 275 202 ๑,334 ๑,505 ๘8.64 

ศิลปะ 778 216 ๑63 1,157 ๑,505 76.88 
การงานอาชีพฯ 428 ๒31 ๒๕7 916 ๑,505 ๖0.86 
ภาษาต่างประเทศ 326 188 ๒62 776 ๑,505 51.56 
การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (IS) 

703 219 211 1,133 ๑,505 75.28 

เฉลี่ยรวมจ านวน นร.  ที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป  ทุกกลุม่สาระ 6๓.๔๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระ 

จ านวนนักเรียน 



๒๕ 
 

รายงานประจ าปขีองสถานศึกษา  (Self-Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  สพม.นครพนม 

 

แผนภูมิแท่งแสดงจ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป  
ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๑ – ๖   ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  (แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้) 
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แผนภูมิแท่งแสดงจ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 
 ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๑ – ๖   ปีการศึกษา  ๒๕๖๓   

(แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้) 

ระดับ ๔ 

ระดับ ๓.๕ 

ระดับ  ๓ 

ร้อยละ 



๒๖ 
 

รายงานประจ าปขีองสถานศึกษา  (Self-Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  สพม.นครพนม 

 

ข้อมูลผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖  
(แยกตามระดับชั้น) โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค)์ 

จ านวน
นักเรียน
ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละของ
นักเรียนระดับ

ดีขึ้นไป ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีท่ี  1 331 190 115 24 2 305 92.15 
มัธยมศึกษาปีท่ี  2 345 142 123 72 8 265 76.81 
มัธยมศึกษาปีท่ี  3 280 136 96 38 10 232 82.86 
มัธยมศึกษาปีท่ี  4 207 122 58 24 3 180 86.96 
มัธยมศึกษาปีท่ี  5 176 97 70 7 2 167 94.89 
มัธยมศึกษาปีท่ี  6 166 87 68 7 4 155 93.37 

รวม 1,505 774 530 172 29 1,304 86.64 
เฉลี่ยร้อยละ 100 51.43 35.22 11.43 1.93 86.64  

 
 

แผนภูมิแท่งแสดงข้อมูลผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖  
(แยกตามระดับชั้น) โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
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ระดับชั้น 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  
(แยกตามระดับชั้น) โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ดีเยี่ยม 

ด ี

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

จ านวนนักเรียนระดับดีขึ้นไป 



๒๗ 
 

รายงานประจ าปขีองสถานศึกษา  (Self-Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  สพม.นครพนม 

 

ข้อมูลผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖  
(แยกตามระดับชั้น) โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน) 

จ านวน
นักเรียน
ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละของ
นักเรียนระดับ

ดีขึ้นไป ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีท่ี  1 331 183 114 32 2 297 89.73 
มัธยมศึกษาปีท่ี  2 345 140 121 75 9 261 75.65 
มัธยมศึกษาปีท่ี  3 280 134 97 39 10 231 82.50 
มัธยมศึกษาปีท่ี  4 207 124 57 23 3 181 87.44 
มัธยมศึกษาปีท่ี  5 176 95 72 7 2 167 94.89 
มัธยมศึกษาปีท่ี  6 166 83 69 9 5 152 91.57 

รวม 1,505 759 530 185 31 1,289 85.65 
เฉลี่ยร้อยละ 100 50.43 35.22 12.29 2.06 85.65   

 
แผนภูมิแท่งแสดงข้อมูลผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีท่ี  ๑ – ๖  (แยกตามระดับชั้น) โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
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ระดับชั้น 

ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  
(แยกตามระดับชั้น) โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษด์ิ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ดีเยี่ยม 

ด ี

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

จ านวนนักเรียนระดับดีขึ้นไป 



๒๘ 
 

รายงานประจ าปขีองสถานศึกษา  (Self-Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  สพม.นครพนม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผ่านมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

รายงานประจ าปขีองสถานศึกษา  (Self-Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  สพม.นครพนม 

 

ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผ่านมา  (รอบสี่) 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 

การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 

 
 
 
 
 
 

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(องค์การมหาชน) 

 
 

 
 



๓๐ 
 

รายงานประจ าปขีองสถานศึกษา  (Self-Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  สพม.นครพนม 

 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฏ์ ตั้งอยู่ที่ ๒๓๒ หมู่ ๗ ต าบล ศรีสงคราม อ าเภอ ศรีสงคราม 
จังหวัด นครพนม สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๒ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๖ คณะผู้ประเมินได้ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ โดยมีผล
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ดังนี้ 

 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)   

๒. ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ด้าน ระดับคุณภาพ 

๑. คุณภาพของผู้เรียน หรือด้านอ่ืนตามชื่อที่สถานศึกษาก าหนด ......ดีมาก....... 

๒. 
กระบวนการบริหารและการจัดการ หรือด้านอ่ืนตามชื่อที่สถานศึกษา
ก าหนด 

......ดีมาก....... 

๓. 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หรือด้านอ่ืน
ตามชื่อท่ีสถานศึกษาก าหนด 

......ดีมาก....... 

๔. อ่ืน ๆ โปรดระบุ (ถ้ามี)...............................................................  ........................ 
 

จุดเด่น  
ด้านคุณภาพของผู้เรียน (ถ้ามี) 

๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ สามารถใช้ 
เทคโนโลยีแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และได้รับรางวัลยอดนักอ่าน
ระดับประเทศ 

๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามเป้าหมายของโรงเรียน โดยโรงเรียนได้ท าโครงการที่ 
ส าคัญเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนคือ โครงการตามรอยพ่อ โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๓. โรงเรียนส่งเสริมหลักสูตรการมีงานท า ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ 
ในรูปแบบโครงงาน ชุมนุม กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลายตามความสนใจของผู้เรียน 

๔. นักเรียนมีความสามารถในการน าความรู้ที่ได้มาน าเสนอเป็นผลงานในรูปแบบนิทรรศการ  
มีขบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ น าความรู้มาใช้ในชีวิตจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  (ถ้ามี) 

๑. ผู้บริหารใช้การบริหารเชิงระบบในการบริหารจัดการ คือ PDCA  
๒. มีรูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน คือ การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียน 

เป็นฐาน  (SBM) 
๓. มีเครือข่ายในการร่วมพัฒนาสถานศึกษาที่มีความเข้มแข็งและหลากหลาย 



๓๑ 
 

รายงานประจ าปขีองสถานศึกษา  (Self-Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
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 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (ถ้ามี) 
๑. ครูได้จัดท าแผนการเรียนรู้จากการวิเคราะห์หลักสูตร การรู้จักนักเรียนรายบุคคล และ 

ก าหนดโครงสร้างของแผนการสอนได้อย่างเหมาะสม ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์แล้วไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

๒. ครูมีการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ 
นักเรียน เช่น อินเทอร์เนตความเร็วสูง  DLIT  DLTV สื่อมัลติมิเดีย สมาร์ทโฟน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ 

๓. ครูมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนโดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการคิด 
และปฏิบัติจริง ครูจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning อย่างหลากหลาย เช่น Project Base  
Learning รูปแบบ Independent Study รูปแบบ STEM Education วิทยาการค านวณ 

๔. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการที่เหมาะสมเป็นแหล่งเรียนรู้และสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้จริง  
เช่น ห้องสมุดต้นแบบมีชีวิต ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการตามกลุ่มสาระต่างๆ 
  
จุดทีค่วรพัฒนา 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน (ถ้ามี) 
 สถานศึกษามีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ในปีการศึกษา   ๒๕๖๑   
เมื่อเปรียบเทียบกับปี ๒๕๖๐  มีพัฒนาการสูงขึ้น ๓  กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  ยังมีบางตัวชี้วัดของกลุ่มสาระต่าง ๆ ที่ควรเร่งพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๖ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อเปรียบเทียบกับปี ๒๕๖๐  มี  ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีการพัฒนาขึ้นและ
ยังมีอีก ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระภาษาไทย ที่ยังมีบางตัวชี้วัดของกลุ่มสาระ ต้องเร่งพัฒนา
ปรับปรุงให้ดีขึ้น  

ผู้เรียน ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการน าเสนอ การคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ การอภิปรายและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผลและต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆได้อย่าง
เหมาะสม ผู้เรียนยังต้องได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย พัฒนาในด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพ่ือปรับการเรียนรู้ให้เข้ากับศตวรรษท่ี ๒๑ ให้นักเรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในด้าน
ความรู้ความเข้าใจและทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

๑. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย ภาษาต่างประเทศโดยจัด 
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์และการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  

๒.. จัดการเรียนการสอนโดยพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ การน าเสนอ 
ผลงาน การอภิปราย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบโครงงาน 

๓. ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่ว 
๔. ปลูกฝังทัศนคติคิดเชิงบวก คิดสร้างสรรค์ จิตอาสา และด ารงความเป็นไทย 

  
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  (ถ้ามี) 

๑. ควรพัฒนากระบวนการนิเทศภายในให้มีความต่อเนื่อง และน าผลการนิเทศมาใช้ในการ 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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๒. ควรมีการพัฒนาและเผยแพร่รูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  (SBM)  
ให้กับโรงเรียนอื่นในสหวิทยาเขต และโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการ 

๓. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา Good Network  
  
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (ถ้ามี) 

๑. ครูจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการน าภาษาอังกฤษมาสอดแทรกในรายวิชาอ่ืนๆ  
เพ่ือให้นักเรียนสื่อสารได้อย่างน้อย ๒ ภาษา 

๒. ครูพัฒนาแผนการสอนและออกแบบการสอนโดยนักเรียนมีส่วนร่วมทั้งด้านการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล 

๓. ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  
กิจกรรมการเรียนการสอนต้องหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาตามศักยภาพได้ 

๔. การจัดการเรียนการสอนควรมุ่งประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนทุกคนในชั้นเรียนซึ่งจะมีผู้เรียน 
ทั้งเก่ง ปานกลาง และอ่อน ครูจะต้องเตรียมบทเรียนต่างๆที่สอดคล้องกับถนัดของผู้เรียนแต่ละคน 
 
ข้อเสนอแนะตามนโยบายจากหน่วยงานต้นสงักัด หรือภาครัฐ (ถ้ามี) 

- (ไม่มี) 
        

ข้อเสนอแนะ  
ด้านคุณภาพของผู้เรียน  (ถ้ามี) 

๑.  การประเมินผลอย่างเข้มข้นตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในด้านการยกระดับ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นโดยวิธีการที่หลากหลาย  

๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้น าความรู้ในด้านการประกอบอาชีพโดยจัดท าเป็นรูปแบบบริษัท 
จ าลอง หรือการขายสินค้าออนไลน์ 
 

ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี 
 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  (ถ้ามี) 

๑.ควรจัดกระบวนการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ 
๒.ควรมีการพัฒนาและเผยแพร่รูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  (SBM) 

ให้เป็นนวัตกรรมในการบริหารจัดการ 
๓. ควรมีการเทคโนโลยีมาใช้ในการเผยแพร่เอกสารและผลงานของโรงเรียน โดยการใช้  

QR Code 
        

ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี 
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ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (ถ้ามี) 

๑. ครูจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการน าภาษาอังกฤษมาสอดแทรกในรายวิชาอ่ืนๆ  
เพ่ือให้นักเรียนสื่อสารได้อย่างน้อย ๒ ภาษา 

๒. ครูพัฒนาแผนการสอนและออกแบบการสอนโดยนักเรียนมีส่วนร่วมทั้งด้านการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล 

๓. ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  
กิจกรรมการเรียนการสอนต้องหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาตามศักยภาพได้ 

๔. การจัดการเรียนการสอนควรมุ่งประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนทุกคนในชั้นเรียนซึ่งจะมีผู้เรียน 
ทั้งเก่ง ปานกลาง และอ่อน ครูจะต้องเตรียมบทเรียนต่างๆที่สอดคล้องกับถนัดของผู้เรียนแต่ละคน 

 

ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

ค ารับรองของคณะผู้ประเมิน 
รายงานนี้ได้ตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องของรายงานในประเด็นต่อไปนี้เรียบร้อยแล้ว 
  ตรวจสอบค าผิด การใช้ภาษา 
 ตรวจสอบรูปแบบให้เป็นไปตามที่ สมศ. ก าหนด 
 ตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมิน ตลอดจนความสอดคล้องตั้งแต่เนื้อหา จุดเด่น                 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสู่นวัตกรรม และการประเมินความโดดเด่นเฉพาะ
ทาง 

 
รายช่ือ ต าแหน่ง ลงช่ือ 

๑. นายไพรินทร์  ภานานันท์ ประธาน  
๒. นายวิศวะ  โทบุดดี กรรมการ  

๓. นายรัศมี  ถิ่นขาม กรรมการและเลขานุการ  
 

                                       วันที่ ๑  เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
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ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 
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ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 

 

วิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

หมายเหตุ ปีการศึกษา  
2563 

ปีการศึกษา  
2562 

ระดับ
จังหวัด 

ระดับ
สังกัด 

ระดับ 
ประเทศ 

ภาษาไทย 64.99 54.07 50.54 55.18 54.29 สูงกว่าระดับประเทศ 
ภาษาต่างประเทศ 33.76 29.57 30.65 34.14 34.38 สูงกว่าระดับจังหวัด 
คณิตศาสตร์ 28.75 22.56 22.65 23.82 25.46 สูงกว่าระดับประเทศ 
วิทยาศาสตร์ 31.52 28.29 28.25 28.99 29.89 สูงกว่าระดับประเทศ 

หมายเหตุ : วิชาภาษาไทยมีคะแนนสูงสุด  92.50  สูงที่สุดในระดับจังหวัด 
 
 
 

ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 

 

วิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

หมายเหตุ ปีการศึกษา  
2563 

ปีการศึกษา  
2562 

ระดับ
จังหวัด 

ระดับ
สังกัด 

ระดับ 
ประเทศ 

ภาษาไทย 41.34 37.51 38.37 45.22 44.36 สูงกว่าระดับจังหวัด 
สังคมศึกษาฯ 34.95 33.45 33.73 36.32 32.68 สูงกว่าระดับจังหวัด 

ภาษาต่างประเทศ 24.82 22.82 24.43 29.73 29.94 สูงกว่าระดับจังหวัด 
คณิตศาสตร์ 20.76 18.5 20.27 26.33 26.04 สูงกว่าระดับจังหวัด 
วิทยาศาสตร์ 29.4 26.36 29.4 33.04 32.68 เท่ากับระดับจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

รายงานประจ าปขีองสถานศึกษา  (Self-Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  สพม.นครพนม 

 

ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   
ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ 

 

วิชา 
คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา  

2559 

คะแนนเฉลี่ย 
ปีการศึกษา  

2560 

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา  

2561 

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา  

2562 

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา  

2563 
หมายเหตุ 

ภาษาไทย 43.61 47.51 51.25 54.07 64.99  
ภาษาต่างประเทศ 28.68 28.07 26.58 29.57 33.76  
คณิตศาสตร์ 23.67 22.57 25.09 22.56 28.75  
วิทยาศาสตร์ 34.1 30.44 35.13 28.29 31.52  

 
 
 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   
ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ 

 

วิชา 
คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา  

2559 

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา  

2560 

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา  

2561 

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา  

2562 

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา  

2563 
หมายเหตุ 

ภาษาไทย 50.05 44.44 42.5 37.51 41.34  
สังคมศึกษาฯ 35.92 32.52 33.5 33.45 34.95  

ภาษาต่างประเทศ 23.1 21.86 24.1 22.82 24.82  
คณิตศาสตร์ 20.63 18.67 21.61 18.5 20.76  
วิทยาศาสตร์ 28.94 26.86 27.56 26.36 29.4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

รายงานประจ าปขีองสถานศึกษา  (Self-Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  สพม.นครพนม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานเชิงประจักษ์ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

รายงานประจ าปขีองสถานศึกษา  (Self-Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  สพม.นครพนม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานเชิงประจักษ์ปีการศึกษา 256๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

รายงานประจ าปขีองสถานศึกษา  (Self-Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  สพม.นครพนม 

 

รางวัลชนะเลิศ เด็กดีเพื่อสังคมไทย ปี ๔   พลังจิตอาสาสร้างชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล- 
พระนคร  (นายเจษฎา  เรือนนา) 

     
 

     
 
 

รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:Youth Counselor) ระดับ ม.ปลาย  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

    



๔๓ 
 

รายงานประจ าปขีองสถานศึกษา  (Self-Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  สพม.นครพนม 

 

    
 

 
 
 

 
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:Youth Counselor)  

ระดับ ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

    
 
 
 
 
 



๔๔ 
 

รายงานประจ าปขีองสถานศึกษา  (Self-Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  สพม.นครพนม 

 

รางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:Youth Counselor) ระดับ ม.ต้น  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

    
 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 
 

รายงานประจ าปขีองสถานศึกษา  (Self-Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  สพม.นครพนม 

 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:Youth Counselor) 
ระดับ ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

    
 
 
 

รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ  
(นางอังคณา  เมตุลา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

รายงานประจ าปขีองสถานศึกษา  (Self-Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  สพม.นครพนม 

 

รางวัลเป็นครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ เนื่องในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๓ 
(นางอังคณา  เมตุลา) 

    
 

    
 
 

 
รางวัล” “พระพฤหัสบดี” ประเภทบุคคล ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จาก ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กระทรวงศึกษาธิการ  
(นางอังคณา  เมตุลา) 

    
 
 
 



๔๗ 
 

รายงานประจ าปขีองสถานศึกษา  (Self-Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  สพม.นครพนม 

 

รางวัลสมาชิกผู้บ าเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สมาคมผู้บ าเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย 
(นางสาวนริศรา  บรรณาลัย) 

    
 
 

รางวัลหัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สมาคมผู้บ าเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศ
ไทย (นางอังคณา  เมตุลา) 

    
 
 

รางวัล “วัฒนธรรมวินิต”เชิดชูเกียรติ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ กระทรวงวัฒนธรรม  
(นางสาวอนงค์รดี  แก้วส าราญ) 

 



๔๘ 
 

รายงานประจ าปขีองสถานศึกษา  (Self-Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  สพม.นครพนม 

 

รางวัลยอดนักอ่านประเภทเด็กและเยาวชน  ส่งเสริมการอ่าน  ระดับประเทศ   
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย (นางสาวปฐมาภรณ์  ทะไชย) 

    
 
 
 
รางวัลชนะเลิศถ้วยรางวัลพระราชทาน  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  ประเภทเด็กและเยาวชนส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน  ประจ าปีการศึกษา  2562  

(นายเจษฎา  เรือนนา) 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 
 

รายงานประจ าปขีองสถานศึกษา  (Self-Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  สพม.นครพนม 

 

รางวัลเหรียญทองการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม. 1-3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   
ครั้งที่ 69 ระดับชาติ 

    
 

 
 

รางวัลชนะเลิศ  การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   
ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

    
 

 
 
 
 
 



๕๐ 
 

รายงานประจ าปขีองสถานศึกษา  (Self-Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  สพม.นครพนม 

 

รางวัลชมเชยการประกวดเรียงความ  โครงการแผนส่งเสริมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้  
ณ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม 

    
 
 

เข้าร่วมการแข่งขันตอบค าถามสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ ระดับจังหวัด 

    
 
 
 

รางวัลเหรียญทอง  ชนะเลิศ  กิจกรรมวันประชันผลงานโรงเรียน 

 



๕๑ 
 

รายงานประจ าปขีองสถานศึกษา  (Self-Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  สพม.นครพนม 

 

รางวัลรองชนะเลิศ  โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ ม.ปลาย 

    
 
 

 
รางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทวิทยาศาสตร์ทั่วไป ม.ปลาย 

    
 

 
 
 
 
 



๕๒ 
 

รายงานประจ าปขีองสถานศึกษา  (Self-Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  สพม.นครพนม 

 

รางวัลรองชนะเลิศ นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ระดับมัธยมศึกษาในการประกวดนาโนเทคโนโลยี 
ระดับประเทศ  ครั้งที่ 6  (นางสาวอริศรา  เหล่าอ านาจ) 

 
 
 

รางวัลชมเชย นวัตกรรมด้านการเกษตร ระดับมัธยมศึกษาในการประกวดนาโนเทคโนโลยี 
ระดับประเทศครั้งที่ 6  (นางสาวศิริขวัญ  สิงห์เสน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 
 

รายงานประจ าปขีองสถานศึกษา  (Self-Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  สพม.นครพนม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานเชิงประจักษ์ปีการศึกษา 256๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 
 

รายงานประจ าปขีองสถานศึกษา  (Self-Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  สพม.นครพนม 

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเรียงความ  ระดับจังหวัด  ภายใต้โครงการส่งเสริมการออมกับกองทุน 
การออมแห่งชาติ    (นางสาวนันทิยา  สมรฤทธิ์ และ นางสาวไอลดา  บริเอก) 

    
 
 
 
 
ได้รับรางวัลยอดนักอ่าน จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (นางสาวจันทร์สุดา  มีสุวรรณ , นางสาวจีรกานต์  ผ่านส าแดง และ  
นางสาวปิ่นแก้ว  ส าราญ) 

 

 
 

 

 

 

 



๕๕ 
 

รายงานประจ าปขีองสถานศึกษา  (Self-Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  สพม.นครพนม 

 

ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๔  จากกระทรวงศึกษาธิการ  
(นางสาวจิรัชญา  หินสองกอง) 

    
 
 
 
 

ได้รับรางวัล “สุดยอดเด็กดีเด่นแห่งปี”  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๔  จากศูนย์ให้ค าปรึกษา
กิจกรรมเพ่ือสังคม (นางสาวจันทร์สุดา  มีสุวรรณ) 

   
 

 
 



๕๖ 
 

รายงานประจ าปขีองสถานศึกษา  (Self-Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  สพม.นครพนม 

 

ได้เข้าร่วมโครงการคัดเลือกเป็นเด็กประพฤติดีมีค่านิยม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดนครพนม   
ประจ าปี ๒๕๖๔  (นายธีระศักดิ์  พ่อบุตรดี) 

 
 

 

 

 

ส่งผลงานวิทยาศาสตร์เข้าประกวด ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ  ชิงถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 
 

รายงานประจ าปขีองสถานศึกษา  (Self-Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  สพม.นครพนม 

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  โครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะช ากล้าไม้ท่ีเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม จากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

(นางสาวกัลยรัตน์  มะตนเด) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 
 

รายงานประจ าปขีองสถานศึกษา  (Self-Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  สพม.นครพนม 

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๑ “โครงการประกวดมุมหนังสือ  แฮร์รี่  พอตเตอร์”  
(นางสาวอัตถจริยา  มุงคุณ ,  นางสาวณัฐิดา  สิงห์สถิต  และนางสาวโสภาพันธ์  คนตรง) 

 
 

  
 
ได้รับการคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัล  รางวัลไทยบุคคลแห่งชาติ  ประจ าปี  ๒๕๖๓   

สาขาข้าราชการไทยดีเด่น (นางสาวอัตถจริยา  มุงคุณ) 
 

   
 



๕๙ 
 

รายงานประจ าปขีองสถานศึกษา  (Self-Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  สพม.นครพนม 

 

ได้รับรางวัล  อินทรีทอง  แห่งเอเชีย  ๒๕๖๓  THIS CERTIFICATE IS PRESENTED TO  ครั้งที่  ๑   
สาขาข้าราชการไทยดีเด่น (นางสาวอัตถจริยา  มุงคุณ) 

   

โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ  การประกวด Video Clip  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือ 
พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 
 

 
 

โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๑ “โครงการประกวดมุมหนังสือ  แฮร์รี่  พอตเตอร์” 

 



๖๐ 
 

รายงานประจ าปขีองสถานศึกษา  (Self-Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  สพม.นครพนม 

 

คณะครรู่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้นักเรียนในโครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ติว O Net) 
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 



๖๑ 
 

รายงานประจ าปขีองสถานศึกษา  (Self-Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  สพม.นครพนม 

 

คณะครรู่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้นักเรียนในโครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ติว O Net) 
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 



๖๒ 
 

รายงานประจ าปขีองสถานศึกษา  (Self-Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  สพม.นครพนม 

 

คณะครรู่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้นักเรียนในโครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ติว O Net) 
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

 

     
 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 
 

รายงานประจ าปขีองสถานศึกษา  (Self-Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  สพม.นครพนม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าสั่ง/ประกาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๔ 
 

รายงานประจ าปขีองสถานศึกษา  (Self-Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  สพม.นครพนม 

 

 

 
 

 
ค าสั่งโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 

ที่    177/ 2563 
เรื่อง  มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา 

ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
.......................................................... 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรา 48 ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

เพ่ือการด าเนินการประกันคุณภาพภายในเป็นไปอย่างมีส่วนร่วมและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตาม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.2546 มาตรา 39 วรรค 1 มอบหมายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษารับผิดชอบการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพ่ือท าหน้าที่ติดตามรวบรวม
เอกสารหลักฐานข้อมูลร่องรอยที่ปรากฏในแต่ละมาตรฐานตามรายละเอียดของแต่ละตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้   

     1. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 3 มาตรฐาน ประกอบด้วย 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
           1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
                2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
                3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
                4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
                 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                 6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  

           1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
             1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
                   2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
                   3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
                   4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
           2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
           2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  



๖๕ 
 

รายงานประจ าปขีองสถานศึกษา  (Self-Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  สพม.นครพนม 

 

           2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
           2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
           2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
           2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
           3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตได้  
           3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
           3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
           3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
           3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
 
     คณะกรรมการด าเนินการ 
1.  นายเดชา  แก้วเชื่อม  ผู้อ านวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
2.  นายสุชาติ  สระแก้ว   รอง ผอ.กลุ่มบริหารงานทั่วไป   รองประธาน   
3.  นางสาวศิวาพร  ขรรค์ศร รอง ผอ.กลุ่มบริหารงานวิชาการ   รองประธาน   
4.  นายณัฐพงศ์  บุณยารมย์ รอง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล   รองประธาน 
5.  นางสาวสกลรัตน์  พันธุ์เวยีง รอง ผอ.กลุ่มบริหารงบประมาณ    รองประธาน 
6.  นายนิรุต  ราญมีชัย  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 
7.  นางภาวินี  สุพลแสง   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
8.  นางสาวสาวิตรี  อุท ากา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
9.  นางสาววไลภรณ์  ขรรค์ศร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
10.  นางขวัญนภา  อรรคสังข์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
11.  นายอ านาจ  ศรีภักดิ ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
12.  นายวรัญญู  ศิริกานต์กุล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   กรรมการ 
13.  นางอังคณา   เมตุลา  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กรรมการ 
14.  ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์    กรรมการ 
15.  นางสาวชัยณรี  แสนเลิง      หัวหน้างานประกันคุณภาพภายใน    กรรมการและเลขานุการ 
16.  นางสาวชลธิชา  วิมลจันทร์ เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพภายใน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
17.  นางสาวภควดี  วรรณวงศ์ เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพภายใน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
18.  นางสาวทวภีรณ์  สุวรรณมาโจ    หัวหน้างานแผนงาน                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 



๖๖ 
 

รายงานประจ าปขีองสถานศึกษา  (Self-Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  สพม.นครพนม 

 

ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความทุ่มเท และเสียสละ เพ่ือให้เกิดผลดี
แก่สถานศึกษาต่อไป    
  

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  14  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2563  เป็นต้นไป 
 

   สั่ง  ณ  วันที่ 14  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2563   

  

  
 
 

                                                 (  นายเดชา  แก้วเชื่อม  ) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 

    
                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖๗ 
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ประกาศโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

.................................................. 
         เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 
2553 มาตรา 48 ที่ก าหนดให้สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปี  เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่
ต่อสาธารณชน และเพ่ือให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการให้ใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษา  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 2 มีนาคม  พ.ศ. 2560   โดย
มุ่งหวังให้สถานศึกษามีเป้าหมายในการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นหลักในการส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับ
ดูแล ตลอดจนตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษา 

       จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาภายใน
สถานศึกษาโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ดังต่อไปนี้ 
1.  นายเดชา  แก้วเชื่อม  ผู้อ านวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
2.  นายสุชาติ  สระแก้ว   รอง ผอ.กลุ่มบริหารงานทั่วไป   รองประธาน   
3.  นางสาวศิวาพร  ขรรค์ศร รอง ผอ.กลุ่มบริหารงานวิชาการ   รองประธาน   
4.  นายณัฐพงศ์  บุณยารมย์ รอง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล   รองประธาน 
5.  นางสาวสกลรัตน์  พันธุ์เวยีง รอง ผอ.กลุ่มบริหารงบประมาณ    รองประธาน 
6.  นายนิรุต  ราญมีชัย  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 
7.  นางภาวินี  สุพลแสง   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
8.  นางสาวสาวิตรี  อุท ากา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
9.  นางสาววไลภรณ์  ขรรค์ศร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
10.  นางขวัญนภา  อรรคสังข์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
11.  นายอ านาจ  ศรีภักดิ ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
12.  นายวรัญญู  ศิริกานต์กุล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   กรรมการ 
13.  นางอังคณา   เมตุลา  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กรรมการ 
14.  ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์    กรรมการ 
15.  นางสาวชัยณรี  แสนเลิง      หัวหน้างานประกันคุณภาพภายใน    กรรมการและเลขานุการ 
16.  นางสาวชลธิชา  วิมลจันทร์ เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพภายใน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
17.  นางสาวภควดี  วรรณวงศ์ เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพภายใน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
18.  นางสาวทวภีรณ์  สุวรรณมาโจ    หัวหน้างานแผนงาน                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 



๖๘ 
 

รายงานประจ าปขีองสถานศึกษา  (Self-Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  สพม.นครพนม 

 

 มีหน้าที่  เก็บรวบรวมข้อมูลและประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประจ าปีการศึกษา 2563 และจัดท ารายงานเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลดีต่อทางราชการอย่างแท้จริง 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ประกาศ ณ  วันที่  14  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2563   

 

 
 
 
           

             (  นายเดชา  แก้วเชื่อม  ) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๖๙ 
 

รายงานประจ าปขีองสถานศึกษา  (Self-Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  สพม.นครพนม 

 

 
 ค าสั่งโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 

ที ่ 567 / 2563 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี  (SAR)  ปีการศึกษา 2563 

.................................................. 
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับก าหนดให้

สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ต่อสาธารณชนและให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ขั้นตอนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพภายใน คือ การจัดท ารายงานประจ าปี (SAR)  

ดังนั้นเพ่ือให้สถานศึกษามีข้อมูลในการน าไปใช้ประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาในปีถัดไป น าเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด ต่อสาธารณชน และเตรียมความพร้อมในการประเมิน
คุณภาพภายนอก จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี (SAR)  ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 

 
คณะกรรมการด าเนินการ 
1.  นายเดชา  แก้วเชื่อม  ผู้อ านวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
2.  นายสุชาติ  สระแก้ว   รอง ผอ.กลุ่มบริหารงานทั่วไป   รองประธาน   
3.  นางสาวศิวาพร  ขรรค์ศร รอง ผอ.กลุ่มบริหารงานวิชาการ   รองประธาน   
4.  นายณัฐพงศ์  บุณยารมย์ รอง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล   รองประธาน 
5.  นางสาวสกลรัตน์  พันธุ์เวยีง รอง ผอ.กลุ่มบริหารงบประมาณ    รองประธาน 
6.  นายนิรุต  ราญมีชัย  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 
7.  นางภาวินี  สุพลแสง   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
8.  นางสาวสาวิตรี  อุท ากา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
9.  นางสาววไลภรณ์  ขรรค์ศร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
10.  นางขวัญนภา  อรรคสังข์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
11.  นายอ านาจ  ศรีภักดิ ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
12.  นายวรัญญู  ศิริกานต์กุล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   กรรมการ 
13.  นางอังคณา   เมตุลา  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กรรมการ 
14.  ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์    กรรมการ 
15.  นางสาวชัยณรี  แสนเลิง      หัวหน้างานประกันคุณภาพภายใน    กรรมการและเลขานุการ 
16.  นางสาวชลธิชา  วิมลจันทร์ เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพภายใน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
17.  นางสาวภควดี  วรรณวงศ์ เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพภายใน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
18.  นางสาวทวภีรณ์  สุวรรณมาโจ    หัวหน้างานแผนงาน                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 



๗๐ 
 

รายงานประจ าปขีองสถานศึกษา  (Self-Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  สพม.นครพนม 

 

หน้าที่   1.  ประชุมวางแผน การจัดท ารายงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา    
 2.  ให้ค าปรึกษาและชี้แนะการจัดท ารายงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา    
 3.  รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง จัดท ารายงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2562 
 4.  นิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน 
 

ขอให้กรรมการผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่เต็มก าลังความสามารถ  เพื่อให้เกิดผลดีและบรรลุ
เป้าหมายของทางราชการและโรงเรียนต่อไป 

 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  8  เดือนกุมภาพันธ์    พ.ศ.  2564  เป็นตน้ไป 

 
 สั่ง  ณ  วันที่    8  เดือนกุมภาพันธ์    พ.ศ.  2564   
 
 
 
 
 
                                                                  ( นายเดชา  แก้วเชื่อม ) 

                ผู้อ านวยการโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๗๑ 
 

รายงานประจ าปขีองสถานศึกษา  (Self-Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  สพม.นครพนม 

 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                                    เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
......................................................... 

ตามทีก่ระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทย
และการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับการศึกษา  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนย์การศึกษา
พิเศษ  เมื่อวันที่  ๖  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้อง
กัน จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน การศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่   ๒ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
มาตรา ๙ (๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีส าคัญข้อหนึ่ง คือ 
มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา  
โดยมาตรา ๓๑ ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย 
แผน และมาตรฐานการศึกษาและมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกัน
คุณภาพภายใน สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ี
ต้องด าเนินการ อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเปิดเผย ต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก 
                  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการ การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพ่ือใช้เป็นข้อก าหนดมาตรฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  และการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนต่อไป 

        ประกาศ ณ วันที่ ๑๓  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 
                                                 

 
                                                              (นายเดชา  แก้วเชื่อม) 

           ผู้อ านวยการโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 
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มาตรฐานการศึกษา แนบท้ายประกาศโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
                                           ………………………………………………………. 
 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑  มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
                  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้  
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
           ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
                ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
                ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
                ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
                 ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                 6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  

           ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
             ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
                   ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
                   ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
                   ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
           ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
           ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
           ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
           ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
           ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
           ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
           ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตได้  
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           ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
           ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
           ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
           ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
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ประกาศโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 
เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
......................................................... 

โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบาย การปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ การศึกษาไทย
ในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายใน และภายนอก
ของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานให้
สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๒ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์จึงขอปรับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  มีคุณภาพ  
จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้                                                    

  

     ประกาศ ณ วันที่ ๓๑  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
 
  

                                 
                                                       (นายเดชา  แก้วเชื่อม) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 
 
 
 
 
 

 



๗๕ 
 

รายงานประจ าปขีองสถานศึกษา  (Self-Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  สพม.นครพนม 

 

ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา แนบท้ายประกาศโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 
เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
************************************** 

 
มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ระดับดีเลศิ 
๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน ระดับดีเลศิ 

 ๑. มคีวามสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคดิค านวณ ระดับดีเลศิ 
๒. มคีวามสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปญัหา  

ระดับดีเลศิ 

๓.มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับดีเลศิ 
๔. มคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  ระดับดีเลศิ 
๕. มผีลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนตามหลักสตูรสถานศึกษา  ระดับด ี
๖. มคีวามรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดตี่องานอาชีพ ระดับดีเลศิ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ระดับดีเลศิ 
 ๑. การมคีุณลักษณะและค่านิยมทีด่ีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด  ระดับดีเลศิ 

๒. ความภมูิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ระดับดีเลศิ 
๓. การยอมรับที่จะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ระดับดีเลศิ 
๔. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  ระดับดีเลศิ 

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลศิ 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ระดับดีเลศิ 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับดีเลศิ 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคณุภาพผู้เรยีนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
ระดับดีเลศิ 

๒.๔ พัฒนาครูและบคุลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  ระดับดีเลศิ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรูอ้ย่างมีคุณภาพ  ระดับดีเลศิ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ ระดับดีเลศิ 

มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดีเลศิ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ระดับดีเลศิ 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่อื้อต่อการเรียนรู้ ระดับดีเลศิ 
๓.๓ มีการบรหิารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก ระดับดีเลศิ 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับดีเลศิ 
๓.๕ มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ ระดับดีเลศิ 
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การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 

๑. ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา  เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพื่อให้

สอดคล้องกับการประเมิน  ดังนี้ 
ระดับ  ยอดเยี่ยม   คะแนน ร้อยละ  ๘๐ – ๑๐๐ 
ระดับ  ดีเลิศ   คะแนน ร้อยละ  ๗๐ – ๗๙ 
ระดับ  ดี   คะแนน ร้อยละ  ๖๐ – ๖๙ 
ระดับ  ปานกลาง   คะแนน ร้อยละ  ๕๐ – ๕๙ 
ระดับ  ก าลังพัฒนา  คะแนน น้อยกว่าร้อยละ  ๔๙ 

๓. การก าหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะก าหนดเป็น  ระดับคุณภาพ  หรือ   
เป็นร้อยละ  ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
การให้ความเห็นชอบ 

ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ประจ าปีการศึกษา 256๓ 

 
               ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ครั้งที่ ๒/๒๕6๓  เมื่อวันที่ ๒๘  
เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.256๓  ณ ห้องประชุมมัจฉาวารี โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษานครพนม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พิจารณามาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  เห็นชอบให้ด าเนินการประกาศได้                  
 
     
                                                             (ลงชื่อ)   
                                                                           (นายวัฒนะ วิดีศิริศักดิ์)  
                                                              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

                                                                โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 
                                                        วันที่  ๒๘  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 256๓  
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