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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 
 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
  โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม รหัสสถานศึกษา 1034711117  ที่อยู ่119 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบล
เขมราฐ  อำเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี 34170 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา
อุบลราชธานี อำนาจเจรญิ  โทรศัพท ์045491244  โทรสาร 045491783 เว็บไซต์ www.kmp.ac.th  
อีเมล ์kmp@kmp.ac.th เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   

ผู้อำนวยการโรงเรยีนคนปัจจุบันชื่อ นายวิเชียร  แสงศรี  ในปีการศึกษา 2564 มีครูและบุคลากร   
จำนวน 106  คน นักเรียน จำนวน 1683  คน  อตัราสว่น ครู : นักเรียน รอ้ยละ 17.90 ผู้สำเร็จการศึกษา 
ร้อยละ 83.17  

เงินงบประมาณที่ได้รับจดัสรร (ค่าใช้จ่ายรายหัว) 12,441,739 บาท  
จำนวนวันที่จดัการเรียนการสอนจริง  120  วัน  
จำนวนหลักสูตรที่จดัการเรียนการสอน 5 หลักสูตร  
อาคารสถานที่ ประกอบด้วย อาคารเรียน จำนวน 4 หลัง  อาคารประกอบ  จำนวน 3 หลัง  ส้วม        

8   หลัง   สระวา่ยน้ำ....-....สระ  สนามฟุตบอล  1  สนาม   สนามบาสเกตบอล  1  สนาม  สนามวอล
เล่บอลย์ 1 สนาม   สนามตะกร้อ 1 สนาม   โรงอาหาร  2  แห่ง   หอประชุม  1  แห่ง   

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรยีน 10 แหล่ง   
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 6 แหล่ง   
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  “สภาพแวดล้อมดี  เทคโนโลยีเยี่ยม” 
อัตลักษณ์ของผู้เรียน  “แต่งกายดี  มีมารยาท” 

  ผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2564 
  ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือแข่งขัน โครงการ TO BE NUMBER ONE 
ระดับประเทศ ประจำปี 2564   
  ได้รับรางวัลระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ำสูชุ่มชน ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน ระดับ

มัธยมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 2,500 คน 
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 ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษานั้น โรงเรยีนได้ดำเนินการโดยกำหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียน และเป็นไปตามตามมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ของสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งมีผลการพัฒนา ดังนี ้คือ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

ที่คาดหวัง 
ระดับคุณภาพ 

ของผลการพัฒนา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน   
     1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
     2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการคิดอย่างมีวจิารณญาณ  
         อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

     3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
     4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
     5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
     6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
  1.2 คุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน . . 
     1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
     2) ความภูมิใจในท้องถิน่และความเป็นไทย ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
     3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
     4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   
   2.1 การมีเป้าหมาย วิสยัทศัน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
   2.2 มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
   2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลกัสตูร 
       สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

   2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
   2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมคีุณภาพ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
   2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
   3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคดิและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
   3.2 ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
   3.3 มีการบหิารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
   3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
   3.5 มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู้  

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
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ผลการประเมินตนเอง ในภาพรวมของสถานศึกษา มีคุณภาพอยู่ในระดบั ยอดเย่ียม 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเย่ียม 
3.1 คุณภาพด้านผู้เรียน มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม   
  เป้าหมายที่   1 ร้อยละ 80 ของนักเรียน ม.6 มีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของนกัเรียนสูงขึ้น  
  เป้าหมายที่ 2  นักเรียน ม.6 ร้อยละ 80 เข้าศึกษาระดับสูงข้ึนเพิ่มขึ้น 
  เป้าหมายที่ 3  จดักิจกรรมให้นักเรียนแสดงออกเชิงสร้างสรรค์อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
  เป้าหมายที่   4  เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชมรม TO BE NUMBER ONE อื่นอย่างน้อย 2 ครั้ง  
  เป้าหมายที่ 5  นักเรียนมีภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด ไม่มั่วสุมสิ่งมึนเมาอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
                            รอ้ยละ 80  
  เป้าหมายที่   6 ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีทักษะการฟัง พดู อา่น เขียน ภาษาอังกฤษ 
  เป้าหมายที่   7  ผู้เรียน ร้อยละ 80 ไดร้ับการส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษา 
  เป้าหมายที่ 8  นักเรียน ร้อยละ 80 ได้แสดงความสามารถด้านคณติศาสตร ์
  เป้าหมายที่   9  นักเรียน ร้อยละ 80 ที่มีความสนใจทางดา้นคณิตศาสตรไ์ด้มีเวทีในการแข่งข้ัน เพื่อ 
                             แสดงศักยภาพ 
  เป้าหมายที่  10  นักเรียน ร้อยละ 80 มีทักษะทางสังคมอันได้แก่  การอยูร่่วมกัน  การทำงาน 
                             ร่วมกัน การยอมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกันและกนั 
  ผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม  
  เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย โรงเรียนวางแผนและดำเนนิการตามโครงการตา่งๆ จนบรรลุผลดังต่อไปนี ้
  1. โครงการเตรียมความพร้อมสู่การศกึษาต่อในระดับอุดมศึกษา “ช้างเผอืกลุ่มน้ำโขง” 
   1.1. จัดทบทวนความรู้และสร้างแรงบันดาลใจ กอ่นสอบ O-NET GAT/PAT  9 วิชาสามัญ 
นักเรียนระดับชั้น ม.6 
  2. โครงการ  “รณรงค์  ป้องกัน  และแก้ไขปัญหายาเสพติด”  TO BE   NUMBER ONE 
   2.1 รับสมัครสมาชิกใหม่ปีการศึกษา 2564 
   2.2 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา “1นาท ีกับTO BE NUMBER ONE” 
   2.3 กิจกรรมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL 
   2.4 กิจกรรมประกวดห้องเรียนดีมีวินัย 
   2.5 จัดกิจกรรมให้คำปรกึษา “ทุกข์ใจใส่โอ่ง” 
   2.6 จัดกิจกรรมให้คำปรกึษาออนไลน ์“ทุกขใ์จใสไ่ลน์” 
   2.7 สายตรวจ TO BE 
   2.8 ห้องเรียนสีขาว 
   2.9 สรา้งกระแสเป็นหน่ึงโดยไม่พึ่งยาเสพติดเปิดเพลง ทูบีนัมเบอร์วันทุกเช้าก่อนเข้าแถวเคารพ 



ง 

 

 
 

ธงชาต ิและพักกลางวัน 
   2.10 อบรมเทคนิคการให้คำปรึกษาสำหรับนักเรยีนเพื่อนที่ปรึกษา:YC  
   2.11 ประกวด วาดภาพ คำขวัญ เรียงความ  เนื่องในวันต่อตา้นยาเสพตดิสากล (เขมราฐวัยใส 
หัวใจ TO BE) 
   2.12 ประกวดคลิปโฆษณา  เตือนภัยยาเสพตดิ 
   2.13 เข้าร่วมประกวดมหกรรมTO BE NUMBER ระดับจังหวัด 
  3. โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ และเผยแพร่วัฒนธรรมตะวันตกเกี่ยวกับวันคริสต์มาส ปี
การศกึษา 2564 
  4. โครงการ  แข่งขันความรู้ความสามารถของผู้เรียนด้านคณิตศาสตร ์
จุดเด่น 
  1. การส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ เชิงรุก (Active learning) ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็น 
ศูนย์กลาง ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ สนับสนุนการพัฒนาและปรับวิธีการจัดการเรียน การสอน
แบบผสมผสาน (Hybrid Learning) ได้แก่ on Site, on Air, on Line ร่วมกับการใช้เทคโนโลยี สื่อ และ 
นวัตกรรมที่ หลากหลาย เช่น  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Zoom, Line, 
Facebook,YouTube, Google Classroom เป็นต้น เพื่อนำมาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็น ศูนย์กลาง จัดรูปแบบกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียน เกิดความสนใจ สนุกสนาน และ
กระตือรือร้นกับ การเรียนมากยิ่งข้ึน ส่งผลให้สามารถพัฒนา ผู้เรียนทั้งทางด้านวิชาการ ทักษะ เจตคติ และ 
คุณลักษณะได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
  2. การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลาย เพื่อเน้นการพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน รวมถึงการจัด
กิจกรรมและประสบการณ์เรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยมีผู้สอนสนับสนุนให้เกิดการค้นคว้าและสร้างสรรค์ผลงานอย่างอิสระ ภายใต้
กรอบคุณธรรมและจริยธรรม สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการใช้สื่อ เทคโนโลยี และเครื่องมือ
เสริมสร้างทักษะในการสร้างนวัตกรรม นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้เรียน เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านทางด้าน
สังคมศึกษา ศาสนา ภาษา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยที่ตนเองภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม มีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 และส่งเสริมทักษะเพิ่มเติมให้ผู้เรียน โดยการจัดกิจกรรมชุมนุมและ เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมนาฎศิลป์พื้นเมือง กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3. การตดิตามดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน ซึ่งเกิดจาก
การร่วมมือร่วมใจของครทูี่ปรึกษา ครูผู้สอนประจำวิชา ผู้ปกครอง วิทยากร ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ใน
ติดตามพัฒนาคณุภาพผู้เรียนอย่างต่อเน่ืองสม่ำเสมอ 
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  จุดที่ควรพัฒนา 
  1. เน่ืองจากในปีการศึกษา 2564 สถานการณ์การ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 ยังคงรุนแรง 
ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม โครงการ การเรียนการสอนที่โรงเรียน กิจกรรมนอกสถานที่ และ กิจกรรมที่มี
การรวมกลุ่มของคนจำนวนมากได้ตามปกติ ก่อให้เกิดอุปสรรคบางประการต่อการจัดการเรียนการสอนและ
การวัดประเมินผล ผู้สอนจึงควรจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ และวิธีการวัดประเมินผลที่หลากหลาย ให้ 
สามารถตอบสนองต่อการเรียนรูปแบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมตาม ศักยภาพและ
ความพร้อมของผู้เรียน 
  2. ควรจัดกระบวนการตดิตามประสานงานผ่านทกุช่องทางการติดต่อ เช่น Line SMS หนังสือแจ้งฯ 
เป็นต้น สําหรับติดตามผูเ้รียนที่มีผลการเรียนไม่ผา่นเกณฑ์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนและลด 0, 
ร, มส ในปีการศกึษาตอ่ไป เน่ืองจากปีการศึกษา 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 
ยังคงรุนแรง ทาํให้โรงเรยีนไม่สามารถเปิดการเรยีนการสอนไดต้ามปกต ิและนักเรียนติดต่อแก้ไขผลการ 
เรียนน้อยลง รวมถึงผลกระทบจากการขาดรายไดข้องครอบครัวเน่ืองมาจากการแพรร่ะบาดของเชื้อไวรัส 
ส่งผลให้จำนวนนักเรียนที่มี แนวโน้มไม่จบหลักสูตรเพิ่มมากขึ้น 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
  เป้าหมายที่ 1  โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  เป้าหมายที่ 2  โรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบทันสมัย พร้อมใช้   
  เป้าหมายที่ 3  ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 100 ให้ความร่วมมือในการวางระบบและดำเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี 
  เป้าหมายที่ 4  พอ่แม่ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศกึษา ชมุชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ร้อยละ 100 มีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจดัการของสถานศึกษาในระดับสูง 
  เป้าหมายที่ 5   มีการประเมินคุณภาพการจัดการศกึษา จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
และเผยแพร่ผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม  
 เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย โรงเรียนวางแผนและดำเนินการตามโครงการตา่งๆ จนบรรลุผลดังต่อไปนี ้
 1. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
 2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
 3. โครงการพัฒนาระบบงานแผนงาน 
 4. โครงการการพัฒนาสือ่และนวัตกรรมการเรียนการสอนคณติศาสตร์ 
 5. โครงการพัฒนาการเรยีนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 6. โครงการการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรูส้ะเต็มศึกษา 2564(กจิกรรมเชิงปฏิบัติการ STEM 
education เพื่ออาชีพ) 
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 7. โครงการพัฒนาการเรยีนการสอนสังคมศึกษา 
 8. โครงการพัฒนาการเรยีนการสอนทักษะทัศนศลิป์ 
 9. โครงการส่งเสริมสถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 10. โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ปกครองนักเรยีน 
 จุดเด่น 

  1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการบรหิารจัดการสถานศึกษาสูค่วามเป็นเลิศ โดยใช ้
รูปแบบการบริหาร KHEM Model นำไปสู่การพฒันา 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่มืออาชพี เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ที่ตอบสนองกลยุทธ์ พันธกิจ และ
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

  2. โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจดัโครงสร้างการบริหารโดยกำหนดตำแหน่งงานให้เหมาะสมกับ
ปริมาณงานและมอบหมายภาระงานให้เหมาะสมกับบุคคล ครูและบุคลากรสังกัดหลายสว่นงาน มหีลาย
บทบาทหน้าที่ ส่งผลให้การขับเคลื่อนคุณภาพของสถานศึกษามีประสิทธภิาพและเกิดประสิทธิผล  

  3. โรงเรียนส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชพีโดยการจัดอบรมภายใน 
สถานศึกษา การส่งไปเข้ารับการอบรมพัฒนาภายนอกสถานศึกษา การไปศึกษาดูงานจดัชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชพี ส่งเสรมิให้ทำผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อการนิเทศการสอน ปฐมนิเทศครูใหม่และ
จัดครพูี่เลีย้งดูแลสอนงาน  

  4. โรงเรียนจดักลุ่มการเรยีนที่หลากหลายส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน เปิดสอนรายวิชาเพิ่มเติม 
ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สนองความต้องการของผู้เรียนอย่างรอบด้าน สามารถนำความรูแ้ละ
ทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันได ้

  5. โรงเรียนมกีารพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชพี คอื ส่งเสริมใหค้ณะครูและ
บุคลากรเข้ารับการอบรมและศึกษาต่อตามความสนใจ ทั้งการจดัอบรมตามโครงการที่มีอยู่ในแผนปฏิบัติ
การประจำปีของโรงเรียนทั้งในและนอกสถานศึกษา และการอบรมจากหน่วยงานภายนอก โดยมขี้อมูล
พื้นฐานมาจากแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan) ซึ่งจะทำให้คณะครูและ
บุคลากรพัฒนาตนเองไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา 
  จุดท่ีควรพัฒนา 
  เน่ืองด้วยสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชื่อ ไวรัส Covid 19 ยังคงรุนแรง จึงทำให้บาง โครงการ/
กิจกรรมที่วางแผนหรือกำหนดไว้ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามที่ได้ระบุ แผนงาน กลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการ
เรียนรู้และฝ่ายงานต่าง ๆ จึงควรมีการขยายผลขอ้มูลจากการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้ผู้ที่ 
เกี่ยวข้องทราบ เพื่อให้การเขียนโครงการหรือ กิจกรรมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
  เป้าหมายที่  1 ครูและนักเรียนได้นำเสนอผลผลิตทางวิชาการในรอบปีที่ผา่นมา  

เป้าหมายที่  2 นักเรียนได้แสดงความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การทำงานเป็นหมู่คณะ โดย  

ผ่านการนำเสนอด้วยโครงงาน การศึกษาเพื่อเรียนรู้ (IS) และผลงานจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้  

เป้าหมายที่  3  ไดร้ายงานความก้าวหน้าทางการศึกษาและเผยแพร่ผลผลติทางวชิาการ ให้กับชุมชน 

และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

  เป้าหมายที่  4  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
        เป้าหมายที่  5  โรงเรียนมีค่าเฉลี่ย O-NET GAT PAT สูงข้ึนข้ึน 
  เป้าหมายที่  6  นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏบิัติการ STEM education ได้ฝึกประสบการณ์ 
การคดิแก้ปัญหา การสรา้งสรรค์นวัตกรรมใหม่ และการบูรณาการความรูใ้นสาขาวิชาต่าง ๆ โดยใช้รูปแบบ
การจดัการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ STEM education สามารถสรา้งรายไดร้ะหว่าง
เรียนได้ 
  เป้าหมายที่  7 ครูที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ STEM education ได้ฝึกประสบการณใ์นการ 
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรม เทคนิคการสอน การควบคุมกิจกรรม การจัดรูปแบบกิจกรรม เพื่อเป็น
ต้นแบบ STEM Education ของโรงเรียนสืบต่อไป 
 ผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม  
  เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย โรงเรียนวางแผนและดำเนนิการตามโครงการตา่งๆ จนบรรลุผลดังต่อไปนี ้
  1. โครงการเปิดบ้านวิชาการ (Open House) 
  2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  3. การขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 2564 (กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ STEM education 

เพื่ออาชีพ) 
 จุดเด่น  
  1. ครูจดักระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน 
โดยให้โอกาสกับผู้เรียนได้ปรับปรุงและพัฒนาผลงานและผลสัมฤทธิ์ให้พัฒนาเพิ่มขึ้น การพัฒนา 
ผลสัมฤทธิ์ที่เพิ่มขึ้นทำให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจและมีแรงจูงใจในการเรยีนเพิ่มข้ึน 
  2. การนิเทศการสอนพบว่าครทูุกทา่นมีการใช้สื่อเทคโนโลยีในกระบวนการสอนเป็นส่วนใหญ่
เน่ืองจากโรงเรียนจัดสภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อการใช้เทคโนโลยีของครู 
  3. โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจดัการเรียนรู ้เช่น ผลิต
สื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ Google classroom, Line , Zoom , Facebook , ช่อง Youtube เพื่อเป็น
ทางเลือกให้ครูในการจัดการเรียนรู ้โดยสามารถนำไปใช้เป็นช่องทางให้ครูมอบหมาย ตดิตาม ภาระงาน 
การบ้าน เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างครูและนักเรียนในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งเป็นการสรา้งสังคมแห่งการ
เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ 
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   4. ครูมีการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สนับสนุนให้ผู้เรียน มี
ส่วนร่วมในการจัดการเรยีนรู้ เน้นกระบวนการคดิ วิเคราะห์ และการลงมอืปฏิบัติ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ และส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลสัมฤทธิ์เรื่องคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ดีขึ้นตามลำดับ อีกทั้งยังทำให้บรรยากาศการเรียนรู้เป็นบรรยากาศที่
ส่งเสริมการเรียนรู ้
  จุดที่ควรพัฒนา 
  เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 ยังคงรุนแรงทำให้การจัดการเรียน การ
สอนของผู้เรียนต้องผ่านระบบออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ และการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีการรวมกลุ่มจำนวนคน
มาก ต้องงดการจัดกิจกรรม เพื่อรักษาระยะห่างและป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส Covid 19 ผู้สอน
จึงควรปรับปรุง และพัฒนาการบริหารจัดการชั้นเรียนที่รองรับ ระบบการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
  
  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  จากผลการดำเนินงานทั้งหมดในปีการศกึษา 2564 ที่ผ่านมา  พบว่ามีข้อค้นพบสำคัญที่ต้องพัฒนาให้
มีคุณภาพสูงข้ึนต่อไป  โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้  
  ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนกำหนดแนวทางการพัฒนาโดยอาศัยข้อมูลพื้นฐาน Base Line จาก
สารสนเทศที่สำคัญ ได้แก่ ผลการประเมินโครงการ กิจกรรม นำมาเทียบเคียงค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน
การศึกษาและเทียบเคียงค่าเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนโดยใช้ KHEM Model จาก
แนวทางดังกล่าวในปีการศึกษา 2564 และปีการศึกษา 2565 จุดเน้นการพัฒนาที่สําคัญ คือ การพัฒนาการ
บริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนาศักยภาพครูและ บุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 
เพื่อนำไปสูก่ารพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ให้ตอบสนองกลยุทธ์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
 
 ความต้องการการช่วยเหลือ 
  เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม จึงต้องการ
ความช่วยเหลือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ในการจัดอบรม
ครูผู้สอนและบุคลากรของสถานศึกษาสำหรับการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน การจัด 
กิจกรรม การดำเนินโครงการ การติดตามผล การวัดและประเมินผลผู้เรียน ในรูปแบบออนไลน์ให้มีความ 
หลากหลาย ยืดหยุ่น และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมากยิ่งขึ้น  รวมถึงสนับสนุนอุปกรณ์ให้แก่ครูผู้สอนและ
ผู้เรียนสำหรับการเรียนรูปแบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 สรุปได้ ดงันี ้
สรุปผลการประเมินภาพรวม 
 กำลังพัฒนา    ปานกลาง     ดี     ดีเลศิ  ✓  ยอดเย่ียม 
มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รยีนเป็นสำคัญ ยอดเย่ียม 
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คำนำ 
 

  เอกสาร “รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564” 
ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ในปี
การศึกษา 2564  ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ .2561 ข้อ 3 ให้
สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  พร้อมทั้งจัดทำ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผน                
ที่กำหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผล                   
การดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี 
  เนื้อหาสาระของเอกสาร ประกอบด้วย บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  ข้อมูลพื้นฐาน ผลการประเมิน
ตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วย มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐาน
ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน                    
เป็นสำคัญ รวมทั้งสรุปผลการประเมินในภาพรวม จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา และแผนพัฒนายกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง 
ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่มีส่วนร่วมดำเนินการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการนำไปเป็นฐานข้อมูล สารสนเทศเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และการส่งเสริม สนับสนุนของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ รวมทั้ง
หน่วยงานต้นสังกัดในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ต่อไป 

  
  
  
                                                                               31  พฤษภาคม 2565 
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บทที่ 1  ขอ้มูลพื้นฐาน 
1.ข้อมูลทั่วไป 
 1.1 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 119 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลเขมราฐ 
อำเภอเขมราฐ จังหวัดอบุลราชธานี   รหัสไปรษณีย์ 34170 โทรศพัท์ 045491244 
โทรสาร 045491244  E-mail kmp@kmp.ac.th Website www.kmp.ac.th 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาอบุลราชธานี อำนาจเจริญ 
 1.2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที ่6 
 1.3 มีเขตพื้นที่บริการจำนวน 3 ตำบล 27 หมู่บ้าน ได้แก่ 1.ตำบลเขมราฐ หมู่ที่ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22  2.ตำบลขามป้อม หมู่ที่ 3, 6, 9, 10, 16 3.ตำบลนาแวง หมู่ที่ 1, 3, 4, 8, 
9, 11 
 1.4 จำนวนเน้ือที่ 171 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา 
 1.5 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ คำขวัญ และวตัถุประสงค์ของสถานศึกษา  
       ก่อตั้งข้ึนเมื่อวันที่ 7  เมษายน  พ.ศ. 2513  ตามหนังสือจังหวัดอุบลราชธาน ี ที ่ อบ.2312/6422  
ลงวันที่  7  เมษายน  2513 โดยอาศัยสถานที่โรงเรียนเขมราฐ เป็นสถานศึกษาชั่วคราว   เปิดทำการสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แบบสหศึกษา มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1  รุ่นแรก  จำนวน  90  คน  
  สีประจำโรงเรียน  :  สีม่วง - เหลือง 
  คติพจน ์    :  พาหุ สจจญ จ ผูไ้ด้ยิน ไดฟ้ังมาก เป็นพหูสูต 
  คำขวัญ    :    เรียนเด่น ประพฤติดี สามัคคี กีฬาเยี่ยม 
  เอกลักษณ์   : “สภาพแวดล้อมดี  เทคโนโลยีเยี่ยม” 
  อัตลักษณ ์   : “แต่งกายดี  มีมารยาท” 
  วิสัยทัศน ์    : “ภายในปี 2566  โรงเรยีนเขมราฐพิทยาคม  พฒันาผู้เรียนให้มีคุณภาพสู ่
           มาตรฐานสากล  มีคณุธรรม  คุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที ่21  
           สามารถดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
  วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที ่21 
  3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
  4. พัฒนาครูและบุคลากรสามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจดัการเรียนรู้ 
  5. พัฒนาระบบการบริหารจดัการโดยยึดหลักธรรมมาภิบาลและการมีสว่นร่วมของภาคีเครือข่าย 
  6. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู ้
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1.6 ระบบโครงสรา้งการบริหาร    

 
  
1.7 แผนที่โรงเรียน 
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2.ข้อมูลด้านการบริหาร 
 2.1 จำนวนผู้บริหารสูงสดุ  5  คน 
 2.2 ชื่อ – สกุลผู้บริหาร นายวิเชียร  แสงศรี  โทรศัพท์ 0801675252   
   E-mail wichian.sa.2506@gmail.com 
  วุฒิการศึกษาสูงสดุ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา การบริหารการศกึษา 
  ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนนี ้ตั้งแต่ 28 พฤศจิกายน 2560 จนถึงปัจจบุันเป็นเวลา 4 ปี 6 เดือน 
 2.3 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ที่ได้รับการแตง่ตั้ง)  4  คน 
      ชื่อ-สกุล นายวรีะ  เวฬุวนารักษ์  โทรศัพท ์0819764514  
   E-mail weera24682@gmail.com 
  วุฒิการศึกษาสูงสดุ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา การบริหารการศกึษา 
  ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนนี้ ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2565  จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา  -  ปี  2 เดือน 
         ชื่อ-สกุล นายวิทธวัช พลอาวุธ   โทรศัพท ์095301345 
  E-mail yoddoypp@hotmail.com 
  วุฒิการศึกษาสูงสดุ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา การบริหารการศกึษา 

 ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนนี้ ตั้งแต่ 22 พฤศจิกายน 2563 จนถึงปัจจบุันเป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน      
   ชื่อ-สกุล นางสาวเศาวลกัษณ์ แก้วชิณ  โทรศัพท ์0989745902 
 E-mail saowa637@gmail.com 

  วุฒิการศึกษาสูงสดุ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา การบริหารการศกึษา 
  ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนนี้ ตั้งแต่ 1 กันยายน 2564 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา  -  ปี  8 เดือน 
        ชื่อ-สกุล นายเจรญิชัย มณีวัน  โทรศัพท์ 0862633227 
  E-mail mansatany@hotmail.com 
  วุฒิการศึกษาสูงสดุ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา การบริหารการศกึษา 
  ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนนี้ ตั้งแต่ 1 กันยายน 2564 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา  -  ปี  8 เดือน 
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3.ข้อมูลครูและบุคลการ 
        จำนวน(คน) 

 

 
ประเภทบุคลากร 

 

เพศ 

 

ระดับการศึกษาสูงสุด 
 

  
อายุเฉลี่ย 

 
ประสบการณ์สอน

เฉลี่ย ชาย หญิง ต่ำกว่า 
ป.ตร ี

ป.ตร ี สูงกว่า 
ป.ตร ี

ผู้อำนวยการ 1 - - - 1 59 17 

รองผู้อำนวยการ 3 1 - - 4 44 17.25 

ครูประจำการ 20 59 - 53 26 37 10.3 
พนักงานราชการ 1 4 - 5 - 40.6 15.6 
ครูอัตราจา้ง 
สายการสอน 

3 2 - 5 - 32 6 

นักการภารโรง 6 6 12 - - 42 - 

อื่นๆ...............        
 

รวม 
34 72 12 63 31   

106 
 1) สัดส่วนคร ู: นักเรียน =  ………..:………... 
   มีครูที่สอนวิชาตรงตามวชิาเอก.........81..............คน  (คิดเป็นร้อยละ........91.01................) 
  มีครูที่สอนวิชาตามความถนัด............8.............คน    (คิดเป็นร้อยละ.........8.98..............) 
 2) รางวัลและผลงานดีเดน่ 
  2.1) ผู้บริหาร (ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน) 
   ได้รับรางวัลระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ำสูชุ่มชน ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 2,500 คน 
   2.2) รองผู้อำนวยการ (โดยตำแหน่ง) 
  ได้รับรางวัลระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ำสูชุ่มชน ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน ระดับ
มัธยมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 2,500 คน   
 2.3) ครทูี่ได้รับผลงานดเีด่น 
  ประเภทรางวัลระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ลดการใช้พลงังานไฟฟา้ที่บ้านนักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 2,500 คน  จำนวน 10 คน 
  ประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านยาเสพติด “ยอดเย่ียม” เนื่องในวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโรค 
ประจำปี 2564  จำนวน  1  คน 
  ประเภทรางวัล “ชมเชย” Best Practice ประเภทครูผู้สอน โครงการประกวดคดัเลือกสื่อและ
นวัตกรรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  จำนวน  1  คน 
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 ประเภท ผลงาน 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม (โรงเรียนคุณธรรม) จำนวน  3  คน 
 ประเภท รางวัลครูด ีระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน  8  คน 
4.ข้อมูลนักเรียน 
 ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2565 (ของปีการศกึษาที่
รายงาน ) ดังนี ้
      1) จำนวนนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด 1687 คน  
      2) จำนวนนกัเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

 

ระดับชั้น 
จำนวน ห้อง เพศ  

รวม 
เฉลี่ย 

ต่อห้อง ชาย หญิง 
ม.1 8 127 162 289 36.12 
ม.2 8 148 147 297 37.12 
ม.3 8 120 186 306 38.25 
ม.4 8 111 188 299 37.37 
ม.5 8 83 183 266 33.25 
ม.6 8 59 171 230 28.75 

รวมจำนวน 
นักเรียนทั้งหมด 

48 648 1039 1687 35.14 

 
 3) จำนวนนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคดิคำนวณ  1609 คน 
 4) จำนวนนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวจิารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคดิเห็น 1565  คน 
 5)  จำนวนนักเรียนที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 1582 คน 
 6)  จำนวนนักเรียนที่มีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรสถานศึกษาทีเ่ป็นไปตามหลักสูตรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พื้นฐานพทุธศักราช 2551  (หากโรงเรียนใช้หลักสูตรสถานศึกษาเฉพาะตามโครงการพิเศษ       
ที่ไม่ได้ใช้ตามหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษา พุทธศักราช 2551 เช่น ใช้สมรรถนะตามหลักสูตรอืน่ๆ  
หลักสูตรฐานสมรรถนะ  โดยให้ระบชุื่อหลักสูตรนั้นๆ ) 
  6.1 ความสามารถในการสื่อสาร จำนวน 1580 คน คิดเป็นร้อยละ 93.87 
  6.2 ความสามารถในการคิด     จำนวน 1566 คน คิดเป็นร้อยละ 93.05 
  6.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา จำนวน 1581 คน คิดเป็นร้อยละ 93.97 
  6.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวติ จำนวน 1582 คน คดิเป็นร้อยละ 94.00 
  6.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี จำนวน 1565 คน คดิเป็นร้อยละ 93.01 
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 7)  จำนวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 1683 คน  
             7.1 ช่วงชั้นที ่3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)  
              จำนวน 
กลุ่มสาระ/รายวิชา 

ระดับผลการเรียน รวมจำนวน  
นร. 
ที่มีผลการ
เรียน 

นักเรียน ที่ติด ร 
มส 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร มส 

ภาษาไทย 40 34 34 61 99 128 88 386 870 11 0 

สังคมศึกษา 91 89 40 74 65 97 83 325 864 17 0 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 60 81 36 111 85 112 96 271 852 29 0 

คณิตศาสตร ์ 34 75 49 69 95 95 98 356 871 10 0 

ภาษาต่างประเทศ 75 136 42 58 71 103 87 306 878 3 0 

สุขศึกษาและพลศึกษา 49 12 3 9 11 49 84 664 881 0 0 

ศิลปศึกษา 178 103 39 64 37 47 87 295 850 31 0 

การงานอาชพี 216 50 47 69 80 85 58 264 869 12 0 

IS 86 30 17 13 17 22 18 89 292 2 0 

 
             7.2 ช่วงชั้นที ่4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6)  
              จำนวน 
กลุ่มสาระ/รายวิชา 

ระดับผลการเรียน รวมจำนวน  
นร. 
ทีมี่ผลการเรียน 

นักเรียน ที่ติด ร 
มส 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร มส 
ภาษาไทย 51 42 34 42 50 88 98 388 793 9 0 

สังคมศึกษา 53 29 18 28 21 50 74 523 796 6 0 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 45 33 21 38 53 95 127 386 798 4 0 

คณิตศาสตร์ 37 31 24 37 41 82 90 450 792 10 0 

ภาษาต่างประเทศ 49 55 21 30 36 55 66 487 799 3 0 

สุขศึกษาและพลศึกษา 34 17 6 19 24 38 49 615 802 0 0 

ศิลปศึกษา 85 35 21 28 24 72 86 451 802 0 0 
การงานอาชพี 65 24 11 16 22 40 70 540 788 14 0 

IS 5 0 0 8 1 3 14 199 230 0 0 

 8)  จำนวนนักเรียนที่มีความรู ้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี่อวิชาอาชีพ 1584 คน 

 9)  จำนวนนักเรียนที่มีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ดา้นคุณลักษณะและคา่นิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กำหนด 1588 คน   คดิเป็นร้อยละ 94.36  โดยแบ่งได้ตามแต่ละประเภทดังนี ้ 
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 9) คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ 8 ประการ  ดังนี ้ 
  9.1) รักชาต ิ ศาสน์  กษัตริย์  1683  คน คิดเป็นร้อยละ 100 
  9.2) ซื่อสัตย์สุจรติ      1624  คน คิดเป็นร้อยละ 96.49 
  9.3) มีวินัย       1565  คน คิดเป็นร้อยละ 92.99 
  9.4) ใฝ่เรียนรู้      1556  คน คิดเป็นร้อยละ 92.45 
  9.5) อยู่อย่างพอเพียง    1562  คน คิดเป็นร้อยละ 92.81 
  9.6) มุ่งมั่นการทำงาน    1582  คน คิดเป็นร้อยละ 94.00 
  9.7) รักความเป็นไทย    1572  คน คิดเป็นร้อยละ 93.40 
  9.8) มีจิตอาสาธารณะ    1563  คน คิดเป็นร้อยละ 92.38 
 10) คุณลักษณะและคา่นิยมที่ดีด้านการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
หลากหลายวัฒนธรรม 1600 คน  คิดเป็นร้อยละ 95.04  
  11) คุณลักษณะและค่านิยมทีด่ีด้านสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 1592 คน คดิเป็นร้อยละ 94.57 
 12) จำนวนนักเรียนที่มีสมรรถนะทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศกึษาหรอืกระทรวงสาธารณสุขหรือ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ(สสส.) จำนวน 1597 คน  คิดเป็นร้อยละ 94.88  
 13) จำนวนนักเรียนที่มีนำ้หนัก ส่วนสูงตามเกณฑข์องกรมอนามัย 1597 คน คิดเป็นร้อยละ 94.88 
 14) มีนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม............-.....................คน  คิดเป็นร้อยละ......-... 
 15) มีนักเรียนที่มีภาวะทพุโภชนาการ...................-.....................คน  คดิเป็นร้อยละ.....-.... 
 16) จำนวนนักเรียนที่มีปัญญาเลิศ..........-....................คน  คิดเป็นร้อยละ......... 
 17) จำนวนนักเรียนต้องการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ........-........คน  คิดเป็นร้อยละ....-..... 
 18) จำนวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปีปัจจุบัน)  2  คน   คดิเป็นร้อยละ 0.12 
 19) จำนวนนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน (รางวัลดีเด่นที่ได้รับในปีปัจจุบัน) 2  คน โดยแบ่งเป็น  

1. นายนันทวัฒน์  ลานศรี  ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศ” อันดับ 1 ระดับภาค และ “ชนะเลิศ” 

ระดับจังหวัด ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย การประกวดสุนทรพจน์ CYDOT Speech Against Drug 

     2. นางสาวจันทกานติ์ อุน่สุด  ผา่นการเข้าค่าย 1  (สอวน.) สาขาวิชา ชีววิทยา โอลิมปิควิชาการ  

(สอวน.) มหาวิทยาลัยอบุลราชธานีปีการศึกษา 2564   

 20) จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร (คดิจากจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาจริง/จำนวนนักเรียนแรกเข้า X 
100) 
   ม.3   จำนวน 229 คน   คิดเป็นร้อยละ 80.06 
   ม.6   จำนวน 221 คน   คิดเป็นร้อยละ 86.66 
              รวม 450 คน   คิดเป็นร้อยละ 83.17 
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5. ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศกึษา 2564   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 
รายวิชา 

ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 6 
จำนวน นร.

ทั้งหมด 
จำนวนนร. 
ที่เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

จำนวน นร.
ทั้งหมด 

จำนวนนร.
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย 

ภาษาไทย 287 103 57.85 249 16 47.08 
คณิตศาสตร ์ 287 102 26.88 249 16 22.34 
วิทยาศาสตร ์ 287 101 32.27 249 16 30.31 
ภาษาอังกฤษ 287 101 31.34 249 16 25.58 
สังคมศึกษา    249 16 37.31 
 
6. ข้อมูลอาคารสถานที ่ 
 อาคารเรียน จำนวน 4 หลัง  อาคารประกอบ  จำนวน 3 หลัง  ส้วม 8   หลัง   สระวา่ยน้ำ....-....สระ  
สนามฟุตบอล  1  สนาม   สนามบาสเกตบอล  1  สนาม  สนามวอลเล่บอลย์ 1 สนาม   สนามตะกร้อ 1 
สนาม   โรงอาหาร  2  แห่ง   หอประชุม  1  แห่ง     
 
7.สภาพชุมชนโดยรวม 
  7.1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชาวบ้านและชุมชนร้านค้ามีประชากร
ประมาณ 4,564  คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ทางด้านทิศเหนือ เป็นสถานีขนส่ง ร้านค้า
ชุมชน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และศาลหลักเมือง ทางด้านทิศใต้ เป็นชุมชนชาวบ้านและสวนป่า 
ทางด้านทิศตะวันออกเป็นวัด และชุมชนชาวบ้าน ทางด้านทิศตะวันตกเป็นชุมชนร้านค้า อาชีพหลักของชุมชน 
คือ ค้าขาย รับจ้างทั่วไป  มีประชากร รวมทั้งสิ้น 33,620 คน  แยกเป็นชาย จำนวน 17,029  คน และหญิง 
จำนวน  16,573 คน ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป 
คือ ประเพณีแห่เทียนพรรษา และรำตังหวาย 
  7.2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม ส่วนใหญ่
นับถือศาสนา พุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 30,000 – 50,000 บาท 
  7.3) โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
   โอกาส  
   โรงเรียนได้รับการยอมรบั จากภาครัฐและเอกชน โดยให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนอย่าง
ต่อเน่ือง  โรงเรียนอยู่ในชุมชนที่มีวัฒนธรรมเข้มแข็งและมีอัตลักษณ์ของท้องถิ่นพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน อยู่ใกล้หน่วยงานราชการ  สามารถติดต่อประสานงานได้อย่างคล่องตัว มภีาคี
เครือข่ายและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในการสนับสนุนโรงเรียน 
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  อุปสรรค  
  ชุมชนรอบโรงเรียนเป็นแหล่งอบายมุข ทำให้นกัเรียนอยู่ในภาวะเสี่ยง ปัญหาที่เกิดจากครอบครวัและ
สังคมของนักเรียนแต่ละคน เช่น การหยา่รา้งของ ผู้ปกครอง นักเรียนไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่การพนัน  การ
ประกอบอาชีพ 
8.โครงสร้างหลักสูตร 
     8.1 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม จัดสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
โรงเรียนได้จัดสดัส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน และการจดักิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และ/หรือ 
จัดรายวิชา IS (independent Study) ตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล ดังนี้ (อธิบายตามสภาพการ
ดำเนินงานจริงของโรงเรยีน) 

ช่วงชั้นที่ 3   (ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กจิกรรม ม.1 ม.2 ม.3 

 (ชม./ปี) (ชม./ปี) (ชม./ปี) 
ภาษาไทย 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
   คณิตศาสตร ์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
      (เน้นภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศาสนา  
      ศีลธรรม หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรม 
     และการดำเนินชีวิตอย่างใดอย่างหน่ึง ) 

120 (3 นก.) 120 (3 นก.)  120 (3 นก.) 

ประวัติศาสตร ์ 40 40* 40* 
สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
ศิลปะ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
การงานอาชีพ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
ภาษาอังกฤษ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
รายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติม (200 ชม.)    
รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจดั 
เพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น 

ไม่น้อยกว่า 
200 ชม. 

ไม่น้อยกว่า 
200 ชม. 

ไม่น้อยกว่า 
200 ชม. 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (120 ชม.)    
- กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 
-  กิจกรรมนักเรียน    
  -  ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 40 40 40 
  -  ชุมนุม/ชมรม 30 30 30 
  - กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10 

รวมเวลาทีจ่ัดให้ท้ังปี 1,200 1,200 1,200 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 3,600 

 

40 ช.ม. 

 

 
 880 ช.ม. 

 

 
 220ช.ม. 
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 แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ  คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณติศาสตร ์กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร ์คิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ คดิสร้างสรรค์ทีด่ี มีประโยชน์ มีความสนใจใฝ่รูใ้ฝ่เรียน และ
ทักษะการสือ่สาร 

ช่วงชั้นที่ 4   (ชั้น มัธยมศึกษาปทีี่ 4-6) 
 ช่วงชั้นที่ 3   (ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กจิกรรม ม.4 ม.5 ม.6 
    

ภาษาไทย 240 (6 นก.) 240 (6 นก.) 240 (6 นก.) 

   คณิตศาสตร ์ 240 (6 นก.) 240 (6 นก.) 240 (6 นก.) 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 320 (8 นก.) 320 (8 นก.) 320 (8 นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
(เน้นภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศาสนา ศีลธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม  
และการดำเนินชีวิตอย่างใดอย่างหน่ึง ) 

240 (6 นก.) 
 
 
- 
 

240 (6 นก.) 
 
 
- 

 

240 (6 นก.) 
 
 
- 

 
ประวัติศาสตร ์(80 ช.ม.) 80 (2 นก.) 

 
80 (2 นก.) 

 
80 (2 นก.) 

 
สุขศกึษาและพลศึกษา 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 

ศิลปะ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 

การงานอาชีพ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 

ภาษาอังกฤษ 240 (6 นก.) 240 (6 นก.) 240 (6 นก.) 

รายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติม (ไม่น้อยกว่า 1,600 ชั่วโมง)    
รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัด 
เพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น 

ไม่น้อยกว่า 
1,600 ช่ัวโมง 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (360 ชม.)    
- กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 
-  กิจกรรมนักเรียน    
  -  ลูกเสือ/ผู้บำเพ็ญประโยชน์/นักศึกษาวิชาทหาร 40 40 40 
  -  ชุมนุม/ชมรม 30 30 30 
  - กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10 

รวมเวลาที่จัดให้ท้ังปี    
รวมเวลาทัง้สิ้น 4,800 

  
 
 

 

 
 1.640ช.ม. 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 
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      8.2 จำนวนหลักสตูรสถานศึกษามี หลักสตูร 
            8.2.1 หลักสตูรห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร ์คณติศาสตร์ (GIFTED 
     8.2.2 หลักสูตรแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณติศาสตร์   
   8.2.3 หลักสูตรแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณติศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนเพื่อธรุกิจ) 
   8.2.4 หลักสูตรแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณติศาสตร์ (อาชีพเพื่อการมีงานทำ)  
   8.2.5 หลักสูตรแผนการเรียนสังคม – ภาษา 
      8.3 จำนวนวันทีจ่ัดการเรียนการสอนจริง 120 วัน (เทียบกับจำนวน 200 วัน) 
 
9.ข้อมูลด้านอาคารสถานที ่
 9.1 อาคารเรียนและอาคารประกอบ  7  หลัง  ไดแ้ก่ อาคารเรียน  4  หลัง  อาคารอเนกประสงค์  3  
หลัง    
 9.2 จำนวนหอ้งเรียนทั้งหมด  48  ห้องเรียน   แบง่เป็น 
   ชั้น ม.1 – ม.3  = …ม.1…… :  8  ห้อง     …ม.2…… :   8  ห้อง   …ม.3…… :  8 ห้อง                
   ชั้น ม.4 – ม.6  = …ม.4…… :  8  ห้อง     …ม.5…… :   8  ห้อง   …ม.6…… :  8 ห้อง                
 
10.ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร 
 10.1 งบประมาณ (รับ-จา่ย) 

รายได ้ บาท รายจา่ย บาท 
เงินงบประมาณ (รายหัว) 
เงินนอกงบประมาณ 
กิจกรรมภาษาต่างประเทศ 
เงินบริจาค 

12,441,739 
152,000 

1,392,960 
10,000 

งบดำเนินการ 
งบพัฒนาคุณภาพวิชาการ 

อื่นๆ  งบพัฒนาสถานศึกษา 

1,533,000 
8,279,598 
4,162,141 

รวม 13,996,669 รวม 13,974,739 
 10.2 ข้อมูลทรพัยากรทีจ่ำเป็น 
  1) คอมพิวเตอร์   มีจำนวนทั้งหมด 115 เครื่อง 
    ใช้เพื่อการเรียนการสอน 90 เครื่อง 
    ใช้สืบค้นข้อมลูทางอินเทอร์เน็ตได้ - เครื่อง 
    ใชใ้นงานบริหาร 25 เครือ่ง 
 10.3 ห้องที่จัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะ  มีทั้งหมด 16 ห้อง   ได้แก่  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์   
จำนวน 8  ห้อง ห้องปฏบิัตกิารคอมพิวเตอร์    จำนวน    3  ห้อง  ห้องปฏิบัติการคณติศาสตร ์  จำนวน  2  
ห้อง ห้องปฏิบัติการคหกรรม จำนวน    1  ห้อง  ห้องดนตร ี จำนวน  1  ห้อง  ห้องนาฎศิลป์  จำนวน  1  
ห้อง 
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 10.4 พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ ได้แก่  สนามฟุตบอล  จำนวน 1 สนาม            
 สนามวอลเล่ย์บอล จำนวน 1 สนาม สนามบางเกตบอล  1  สนาม  สนามฟุตซอล  1  สนาม  สนามตระ
กร้อ  1  สนาม 
 
11. แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช ้
 ห้องสมุด มีขนาด  352   ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห้องสมุด 35,000 เล่มการสืบค้นหนังสือและการ
ยืม-คืน ใชร้ะบบ ระบบบาร์โค้ทจำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศกึษาที่รายงาน เฉลี่ย  450  คนต่อวัน
คิดเป็นร้อยละ   24.12  ของนักเรียนทั้งหมด  
 

 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

สถิติการใช้ 
(จำนวนครั้ง/ปี) 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน สถติิการใช้ 
(จำนวน
คร้ัง/ปี) 

(รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและท่ีสร้างขึ้น
รวมทั้งสถานประกอบการ) 

1.ห้องจริยธรรม 
2.แหล่งเรียนรู้
ประวัติศาสตร์/อาเซียน
ศึกษา/เศรษฐกิจพอเพียง 
3.ศูนย์สื่อเทคโนโลยีกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
4.ห้องเรียนสีเขียว 
5.ห้องดนตร ี
6.ธนาคารโรงเรียน 
7.ห้องสมุด   
8.สวนป่า 
9.Fitness  Room 
10. ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร ์

ตลอดป ี
ตลอดป ี

 
 

ตลอดป ี
 

ตลอดป ี
ตลอดป ี
ตลอดป ี
ตลอดป ี
ตลอดป ี
ตลอดป ี
ตลอดป ี

(1) ศูนย์การเรียนรู้ท้องถิน่ในชุมชน 
และครูภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อนุเคราะห์
สถานที่แหล่งเรียนรู้และมาเป็นวิทยากร
ในเรื่องอาชีพ และศิลปวัฒนธรรม เช่น 
ผ้าย้อมคราม  กล้วยตาก  แหนมใบ
มะยม  รำตังหวาย  แกะสลักเทียน  
(2) สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ทำ MOU 
ร่วมกับโรงเรียน ในการรว่มมือด้านการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้แก ่
 - มหาวทิยาลัยอุบลราชธานีและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการ 
 - มหาวทิยาลัยราชภัฏศรสีะ
เกษและมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ส่งนักศึกษามาฝึกประสบการณ์วิชาชพี
ครู และสังเกตการสอน  
 - วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ โครงการ
การศกึษาทวศิึกษา 
(3) โรงพยาบาลเขมราฐ ตรวจสุขภาพ
นักเรียน และให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพเบ้ืองต้น  

     2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     2 
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ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

สถิติการใช้ 
(จำนวนครั้ง/ปี) 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน สถติิการใช้ 
(จำนวน
คร้ัง/ปี) 

(4) สถานีตำรวจภูธรเขมราฐ ให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน และ
อำนวยความสะดวกดา้นการจราจร  
(5) ธนาคารออมสิน สาขา เขมราฐ  
สนับสนุนกิจการธนาคารโรงเรียน  
ส่งเสริมการประหยัดและการออม  ฝึก
ปฏิบัตินักเรียนเป็นเจ้าหน้าที่รับฝาก
เงิน-ถอนเงิน และสนับสนุน
ทุนการศกึษา 
(6) วัดพิชโสภาราม  จัดสอบธรรมศึกษา 
วัดชัยภูมิการาม วดัโพธิ์ วัดป่าประชา
เกษม   วดัหนองวิไล เป็นแหล่งศึกษา
ธรรม และการปฏิบัติตนเป็นพทธ
ศาสนิกชนที่ด ี
(7) สำนักงานเทศบาลเขมราฐ 
สำนักงานเทศบาลเทพวงศา และ
สำนักงานเทศบาลขามป้อม ให้ความ
ร่วมมือในการจดัสถานที ่และให้ความรู้
เกี่ยวกับการกู้ภัยเบ้ืองตน้ 

     5 
 
 

1 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
2 

 
 ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ผู้ทรงคุณวุฒทิี่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู/นักเรียน ในปี
การศกึษานี ้
  1.ชื่อ-สกุล นางหอมไกร ต้นโพธิ ์ให้ความรู้เรื่อง หมอลำ สถิติการให้ความรูใ้นโรงเรียนแห่งน้ี จำนวน  
2   ครั้ง/ปี 
  2. ชื่อ-สกุล นายสวัสดิ ์วรบุญญา ให้ความรู้เรื่อง พิณ สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน 2  
ครั้ง/ปี 
  3. ชื่อ-สกุล นางธนิษฐา  วงศ์ปัสสา ให้ความรู้เรื่อง ผ้าฝ้ายย้อมคราม  สถติิการให้ความรู้ในโรงเรียน
แห่งนี้ จำนวน 2  ครั้ง/ปี 
  4. ชื่อ-สกุล นางลดัดา  เจษฎาพานิชย์  ให้ความรูเ้รื่อง กล้วยตาก  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่ง
นี้ จำนวน 2  ครั้ง/ปี 
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12.ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  
 กรณีที่ 2  กรณโีรงเรียนที่ได้รับการประเมินภายนอก ภายใต้สถานการณ ์Covid-19 แล้ว 
    ผลการประเมินคุณภาพรอบล่าสุด ตั้งแต่  พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน  
 โรงเรียน เขมราฐพทิยาคม ได้รับการประเมินภายนอก ภายใต้สถานการณ ์Covid-19 โดยการประเมิน
จากรายงานผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report : SAR) จาก สมศ. ระหว่างวันที ่19 
กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2564  โดยตัวแทนหน่วยประเมิน บริษัทเปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จำกดั 
ผลการประเมิน SAR รายมาตรฐาน และข้อเสนอแนะ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
จุดเน้น ใฝ่รู้ ใฝ่ดี มีสุนทรียะ 
ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 

✓ 1. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน  o ปรับปรุง (0-3 
ข้อ) 
o พอใช้ (4 ข้อ) 

✓ ดี (5 ข้อ) 

✓ 
2. มีการระบุวิธพีัฒนาคณุภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบตาม 
เป้าหมายการพัฒนาผู้เรยีน 

✓ 3. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

✓ 
4. มีการนำผลประเมินคุณภาพของผู้เรียนมาพัฒนาผู้เรียนด้าน 
ผลสัมฤทธิ์ให้สูงข้ึน 

✓ 
5. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนต่อผู้ที ่
เกี่ยวข้อง 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน 
 สถานศึกษาควรระบุข้อมูลลงในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้ชัดเจนที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนใฝ่ดี 
มีสุนทรียะ ได้แก่ สถานศึกษาควรระบุเป้าหมายให้ชัดเจน เช่น ผู้เรียนร้อยละ 90 มีคุณธรรม จริยธรรมเป็น
คนใฝ่ดีจัดการตนเองได้อย่างถูกวิธี ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุนทรียภาพด้านดนตรี ศิลปะ กีฬาและนันทนาการ 
เป็นต้นสถานศึกษาควรระบุโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการพัฒนาผู้เรียนใหม้ีคุณลักษณะตามจุดเน้นดังกล่าว
ข้างต้นให้ครบถ้วน เช่น โครงการคนดีศรีพนาศึกษา โครงการหน่ึงคนหน่ึงสุนทรียะ เป็นต้น สถานศึกษาควร
แสดงผลดำเนินงานที่เกิดขึ้น หรือผลประเมินโครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการตามเป้าหมายหรือจุดเน้นให้
ครบถ้วนว่ามีผลเป็นอย่างไร เช่น พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 99 มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นคนใฝ่ดี จัดการตนเอง
ได้อย่างถูกวิธี ผู้เรียนร้อยละ 95 มีสุนทรียภาพ ด้านดนตรี ศิลปะ กีฬาและนันทนาการ ผลการดำเนินการ
สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ เป็นต้น ในส่วนผู้เรียนที่ยังไม่เป็นไป ตามที่สถานศึกษากำหนดไว้ ควรระบุวิธี
ปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และควรระบุการนำเสนอผลการประเมิน ด้านคุณภาพผู้เรียนต่อ
ผู้เกี่ยวข้องด้วยรูปแบบต่างๆ เช่น การนำเสนอผลงานผู้เรียนในกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ รายงานผลการ
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ดำเนินงานให้ประชุมผู้ปกครอง รายงานผลให้คณะกรรมการสถานศึกษาทราบ เผยแพร่ผลการดำเนินงาน 
ในวารสารของสถานศึกษา เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ เป็นต้น 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
จุดเนน้ ดำเนินการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ KHEM MODEL ยึดหลักวงจร 
การทำงานแบบ PDCA 
 
ผลการพิจารณา  ตัวชีว้ัด  สรุปผลประเมิน 

✓ 1. มีการวางแผนการดำเนินการในแต่ละปีการศึกษา  o ปรับปรุง (0-3 ข้อ) 
o พอใช ้(4 ข้อ) 

✓ ดี (5 ข้อ) 
✓ 2. มีการนำแผนการดำเนินการไปใช้ดำเนินการ 

✓ 3. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผน 

✓ 
4. มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขใน 
ปีการศึกษาต่อไป 

✓ 
5. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน 
  สถานศึกษาควรมีการระบุข้อมูลในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เกี่ยวกับจุดเน้นด้าน
ดำเนินการบริหารจัดการของสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ KHEM MODEL ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
เพื่อการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูให้มีความเป็นเลิศในการจัดการเรียนการสอนหรือการใช้ภาษาอังกฤษ
โดยระบุการพัฒนาศักยภาพครูให้ชัดเจน ได้แก่ การระบุแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมที่เน้นการบริหาร
จัดการโดยใช้รูปแบบ KHEM MODEL ดังกล่าว เช่น การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุ่มเทต่อการ
ทำงานด้วยหัวใจ การปฏิบัติงานที่มุ่งประสิทธิภาพการพัฒนาครูให้มีความเป็นเลิศในการจัดการเรียนการ
สอนหรือการใช้ภาษาอังกฤษ เป็นต้น และระบุวิธีดำเนินการให้ชัดเจนว่าใครทำอะไร อย่างไร เช่น 
สถานศึกษา คณะครูและบุคลากร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ ข้างต้นอย่างไร เช่น 
มีการจัดทำ MOU กับสถานบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาร่วมมือกันพัฒนาศักยภาพครูให้มีความเป็นเลิศใน
การจัดการเรียนการสอนหรือการใช้ภาษาอังกฤษ เป็นต้น สถานศึกษาควรระบุผลประเมินโครงการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ว่าผลดำเนินการอยู่ในระดับใดและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ให้ระบุจุดเด่นที่
เกิดจากการบริหารจัดการว่ามีอะไร นอกจากนี้ สถานศึกษาควรระบุวิธีนำเสนอผลการการบริหารจัดการให้
ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับทราบจุดเด่นหรือความสำเร็จทีเ่กิดจากการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ 
KHEM MODEL ว่ามีผลงานอะไร เผยแพร่อย่างไร เช่น รายงานผลการดำเนินงานให้ประชุมผู้ปกครอง 



16 

 

 
 

รายงานผลให้คณะกรรมการสถานศึกษาทราบ เผยแพร่ผลการดำเนินงานในกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 
วารสารของสถานศึกษา เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ เป็นต้น 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
จุดเน้น จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 

✓ 
1. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา ทุก
ชั้นปี  

o ปรับปรุง (0-3 ข้อ ) 
o พ อ ใ ช้  ( 4  ข้ อ ) 

✓ ดี (5 ข้อ) 
✓ 

2. ครูทกุคนมีการนำแผนการจดัการเรียนรู้ไปใชใ้นการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

✓ 
3. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
อย่างเป็นระบบ 

✓ 
4. มีการนำผลการประเมนิมาพัฒนาการจดัการเรยีนการ
สอนของครูอย่างเป็นระบบ 

✓ 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น 
  สถานศึกษาควรระบุข้อมูลในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เกีย่วกับจุดเน้นด้านกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่มคีุณภาพเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้แก ่การระบุหน่วยการเรียนรูคุ้ณภาพ หรอื
แผนการจัดการเรียนรู้เชงิรุก (Active Learning) ว่ามีการดำเนินการในวิชาใด สาระใด และครูทุกคนมี
แผนการจัดการเรียนรู้ทีม่ีคุณภาพหรือไม ่สถานศึกษาควรระบุการใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวกับหน่วยการ
เรียนรู้คุณภาพ หรือแผนการจดัการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ว่ามกีารดำเนินการอยา่งไร ใช้สื่ออะไร 
ระบุการตรวจสอบและประเมินผลการจดัการเรียนการสอนของครูวา่ใชว้ิธกีารใดหรือเครื่องมืออะไรที่
สอดคล้องกับสภาพจริงที่เป็นเป้าหมายในการพฒันาผู้เรียนโดยเฉพาะการประเมินสมรรถนะของผู้เรียนว่า
ใช้เครื่องมืออะไรหรือวิธกีารใด หรอืระบุผลการนำผลประเมินคุณภาพผู้เรยีนมาปรับการสอนวา่มีประเด็นใด 
เรื่องใด หรือระบุการแลกเปลีย่นเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ นอกจากนี้สถานศึกษาควรระบุโครงการพัฒนาศักยภาพครทูี่มุ่งสูค่วามเป็นเลิศว่ามีแผนงานหรือ
โครงการอะไร ระบุผลประเมินโครงการพัฒนาศกัยภาพครูวา่เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และมีเรื่องใดที่
ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การดำเนินการตามจดุเน้นดังกล่าวมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ควรระบุผลประเมินความ
พึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องว่าอยู่ระดับใด สถานศึกษาควรระบุวิธีนำเสนอผลการจดัการเรียนการสอนที่เน้น
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ผู้เรียนเปน็สำคัญให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ เช่น รายงานผลใหค้ณะกรรมการสถานศกึษาทราบ
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ เผยแพร่ในวารสารสถานศึกษา เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
  สถานศึกษาควรตรวจสอบข้อมูลในปกเอกสารรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้ตรงตามจริงใน
เน้ือหาว่าเป็นปีการศึกษาใด นอกจากนี้ควรระบุข้อมูลใน SAR ให้ครบถ้วน ได้แก่ โครงสรา้งการบรหิารของ
สถานศึกษา ข้อมูลหลักสตูรที่จดัการเรียนการสอนหรือหลักสูตรสถานศึกษา ระบุข้อมูลร้อยละของผู้สำเร็จ
การศกึษาชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ข้อมูลจำนวนวนัที่จัดการเรียนการสอนจริง 
สถานศึกษาควรระบุผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแต่ละมาตรฐานอยา่งน้อย 3 ปีการศึกษา และระบุ
แหล่งข้อมูลหลักฐานอา้งอิง เช่น ภาพถ่ายกิจกรรมตารางสรุปผลประเมินโครงการตา่งๆ ผลประเมนิความ
พึงพอใจในแต่ละมาตรฐาน เป็นต้น ควรนำเสนอผลสำเร็จ หรอืการปฏิบัติที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี (Best 
Practice) หรือนวัตกรรม (Innovation) ในทุกมาตรฐาน 
 12.2 การนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ 
         จากผลการประเมินตามคุณภาพภายนอก โรงเรียนได้มีการวางแผนการดำเนินการโดยจดัประชุม
วางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564  โดยนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกวางแผนให้
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนมีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน ์และพันธกิจสอดคล้อง กับสภาพปัญหา
ความต้องการพัฒนา ของสถานศึกษา นโยบายการ ปฏิรูปการศึกษาความต้องการของ ชุมชน ท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับ แนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาต ิ  
 
13. การวิเคราะหผ์ลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ไปใช้ 
  จากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 อยู่ในระดับ
ยอดเย่ียม โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม  จึงจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564  ซึ่งได้นำแผนปฏิบัติ
การรายปีตามที่บรรจุในแผนพัฒนาการจัดการของสถานศึกษา พ.ศ. 2564-2566 ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญและสถานศึกษาในสังกัดใช้ชื่อว่า 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564-2566 )  โดยมีเป้าหมายกระดับคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาโดยรวมให้สูงข้ึนเป็นระดับ ยอดเย่ียม 

ผลจากการวิเคราะหจ์ากผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ของปี
การศกึษา 2563 พบวา่ ดังนี้ 

ตามมาตรฐานที่ 1  พบวา่ มาตรฐานคุณภาพของผู้เรียน มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเย่ียม นั้น  
โรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา สร้างความรูใ้หม่จากการทำโครงงาน/ผลงาน/ชิ้นงาน 
นำเสนอผลงานนักเรียนและเวทีศักยภาพผู้เรียนตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล มกีระบวน การ
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พัฒนาคุณภาพนักเรียนดว้ยกระบวนการและวิธกีารที่หลากหลายตามบริบทและความเหมาะสมกับผู้เรียน
และสาขาวิชาและมุ่งเน้นการจดัการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล จึงทำให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเอง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพของตนเอง เกิดทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 และมีศกัยภาพ
เป็นพลโลกที่ดี  โรงเรียนมีบรรยากาศทางวิชาการอย่างเข้มข้น ทั้งการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน และการ
ส่งเสริมด้วยกิจกรรม / โครงการตา่ง ๆ ที่คอยกระตุ้นให้เกิดการการพัฒนาทั้งนักเรียน และครูอยา่งตอเน่ือง  

ตามมาตรฐานที่ 2 พบว่า มาตรฐานกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มี
คุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม นั้น  โรงเรียนได้การกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้อง กับ
สภาพปัญหาความต้องการพัฒนา ของสถานศึกษา นโยบายการ ปฏิรูปการศึกษาความต้องการของ ชุมชน 
ท้องถิ่น และสอดคล้องกับ แนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ ดำเนินการบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ KHEM MODEL ยึดหลักวงจรการทำงานแบบ PDCA ในการขับเคลื่อนการ
บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการทางด้านการพัฒนาหลักสูต ร  กิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ส่งเสริมให้ครูทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีการจัดกิจกรรม
อบรมการจัดทำ PLC และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและจัดให้
มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 ตามมาตรฐานที่ 3 พบว่า มาตรฐาน กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
คุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม นั้น จัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้เป็นไป
ตามศักยภาพของผู้เรียน โดยให้โอกาสกับผู้เรียนได้ปรับปรุงและพัฒนาผลงานและผลสัมฤทธิ์ ให้พัฒนา
เพิ่มขึ้น การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ที่เพิ่มขึ้นทำให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจและมีแรงจูงใจในการเรียนเพิ่มขึ้น 

ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนรู้ เช่น ผลิตสื่อการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ Google classroom, Line , Zoom , Facebook , ช่อง Youtube เพื่อเป็นทางเลือกให้ครูใน
การจัดการเรียนรู้ โดยสามารถนำไปใช้เป็นช่องทางให้ครูมอบหมาย ติดตาม ภาระงาน การบ้าน เป็น
ช่องทางในการสื่อสารระหว่างครูและนักเรียนในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดยใช้
เทคโนโลยีเป็นสื่อ มีการนิเทศติดตามและการจัดทำกิจกรรม PLC ของครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

14.ผลการดำเนินงาน/โครงการในรอบปีที่ผ่านมา 
 ในรอบปีการศึกษาพ.ศ.2563 โรงเรียนประสบความสำเร็จ และที่ต้องเร่งปรับปรุง แก้ไข  ในการดำเนิน
โครงการต่อไปน้ี 
 1) งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จ 

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ผลที่ได้รับและหลักฐานยนืยันความสำเร็จ 
1.โครงการพัฒนาระบบงานแผนงาน 
2.โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ 

ด้านผูเ้รียน 
1.นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้าน
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ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ผลที่ได้รับและหลักฐานยนืยันความสำเร็จ 
3.ปรับปรุงและพัฒนางานฝ่ายบริหารงานวชิาการ 
4.โครงการ To Be Number One 
5.ส่งเสริมความสามารถการแข่งขันทักษะวิชาการ   
6.โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยสีารสนเทศ (DLIT) 
7.โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร   
8.ปรับปรุงสำนักงานกลุม่งานแนะแนว 
9.โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่ศตวรรษที ่
21 
10.พัฒนางานแนะแนวสู่การยกระดับคุณภาพ
การบริการ 
11.อุปกรณ์แม่ข่ายระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตใน
โรงเรียน 
12.พัฒนาความสามารถพิเศษนักเรียนด้าน
คอมพิวเตอร ์
13.ส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับครู 
แก้ไขผลการเรียน ฝ่ายวชิาการ 
14.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
15.เสริมสร้างทศันคติการอนุรักษ์พลังงานและ
การจดัการขยะในโรงเรียน (ห้องเรียนสีเขียว) 
ประจำปีการศกึษา  2563 
16.พัฒนากิจกรรมการเรยีนการสอนคอมพิวเตอร์
(กระบวนการเรียนรูว้ิทยาการคำนวณ) 
17.สอบวิชาพิเศษและพธิีเข้าประจำกองลูกเสือฯ 
ม.1-2 
18.สอบวิชาพิเศษและพธิีเข้าประจำกองลูกเสือฯ 
ม. 4-5 
19.การเข้าค่ายลกูเสือ เนตรนาร ียุวกาชาติ 
ลูกเสือวิสามัญ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
20.วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติและวัน

ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ คิด
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา  
2.สร้างความรู้ใหม่จากการทำโครงงาน/ผลงาน/
ชิ้นงาน นำเสนอผลงานนักเรียนและเวทีศักยภาพ
ผู้เรียนตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  
3.โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ด้วยกระบวนการและวธิกีารที่หลากหลายตาม
บริบทและความเหมาะสมกับผู้เรียนและ
สาขาวิชาและมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้เทียบเคียง
มาตรฐาน สากล จึงทำให้นักเรียนสามารถพัฒนา
ตนเองได้อย่างมีประสิทธภิาพและเต็มศักยภาพ
ของตนเอง เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
และมีศักยภาพเป็นพลโลกที่ด ี
4.นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่

สถานศึกษากำหนด โดยเป็นผู้ที่มีคุณธรรม 

จริยธรรม และมีจิตสานกึรับผิดชอบต่อสังคม โดย

ได้รับรางวัลตา่ง ๆ ทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพ 

มากมายหลายด้านจนเป็นที่ประจักษ์สู่

สาธารณชน 

5.โรงเรียนดำเนินกิจกรรมตรวจสุขภาพ ทดสอบ

สมรรถภาพทางกายของนักเรียนทุกระดับชั้น 

ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ 

วัฒนธรรมและนันทนาการตามความสนใจของ

นักเรียนอย่างหลากหลาย ทาให้มีการพัฒนาสุข

ภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ซึ่งส่งผลให้ 

ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ มีการ

ประเมินอารมณ์และสุขภาพจติ โดยการประเมิน

ซ้ำ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
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ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ผลที่ได้รับและหลักฐานยนืยันความสำเร็จ 
วชิราวุธ 
21.พัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
22.ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2563 
23.ประดับเครื่องหมายชัน้ปีนักศึกษาวิชาทหาร 
พ.ศ.2563 
24.รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2563 
25.รด.จิตอาสาเพื่อสังคม  
26.พัฒนากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. 
2563 
27.พัฒนากลุ่มสาระฯและพัฒนาสื่อการเรียนรู้
ภาษาไทย 
28.กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2563 
29.รักการอา่น 
30.พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
31.คลนิิกคณิตศาสตร ์
32.แข่งขันความรู้ความสามารถของผู้เรียนด้าน
คณิตศาสตร ์
33.พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตร ์
34.ส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ 
35.อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม The 
Geometer’s  Sketchpad  
36.อบรมเชิงปฏิบัติการการจดัการเรียนการสอน
ออนไลน์ฯ 
37.ส่งเสริมความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียน 
38.พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ์
39.ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านโอลิมปิกวิชาการ 
ทบทวนความรู้สาขาฟสิกิส์ สาขาเคมี สาขา

ส่งผลให้ผู้เรียนมีร่างกายแข็งแรง สามารถรักษา

อารมณ์และสุขภาพจติให้ดีอยู่เสมอ ผู้เรียนเรียนรู้

และมีทักษะในการป้องกนัตนเองจากการถูก

ล่อลวง ข่มเหง รังแก ผ่านกระบวนการกิจกรรม

กลุ่ม และผูเ้รียนปฏิบัติตามกฎระเบียบ ให้ความ

ร่วมมือต่อสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชนและ

สังคมได้อย่างเหมาะสม 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
1.สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจสอดคล้อง กบัสภาพปัญหาความ 
ต้องการพัฒนา ของสถานศึกษา นโยบายการ 
ปฏิรูปการศึกษาความต้องการของ ชุมชน 
ท้องถิ่น และสอดคล้องกบั แนวทางการปฏิรูป
ตามแผนการศึกษาชาต ิ  
2.โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ดำเนินการบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ 
KHEM MODEL ยดึหลักวงจรการทางานแบบ 
PDCA ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา  
3.ดำเนินงานพัฒนาวชิาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา บริหารจัดการ
เกี่ยวกับงานวิชาการทางด้านการพัฒนาหลักสตูร  
กิจกรรมเสริมหลักสูตรทีเ่น้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ส่งเสริมให้ครูทุกคนไดร้ับ
การพัฒนาศักยภาพในโครงการคูปองครู มกีารจัด
กิจกรรมอบรมการจดัทำ PLC และส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
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ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ผลที่ได้รับและหลักฐานยนืยันความสำเร็จ 
ชีววิทยา และสาขาดาราศาสตร์(โดยคณะครูและ
รุ่นพี่สอนน้อง)ประจำปี 2563 
40.การขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษา 2563(กจิกรรมเชงิปฏิบัติการ STEM 
education เพื่ออาชีพ) 
41.สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 
ส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี
การศกึษา  2563 
42.โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิทยาศาสตร์ (SCIENCE TEST) ประจำปี
การศกึษา 2563 
43.พัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา 
44.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา 
45.ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 
46.สัปดาห์อาเซียน 
47.ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ(กฎหมาย) 
48.โรงเรียนคุณธรรม(วันสำคัญของชาต ิศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ แห่เทียนพรรษา) 
49.ห้องอาเซียนศึกษา 
50.โรงเรียนสุจรติ 
51.กีฬาสีภายใน ราชพฤกษ์เกมส์ประจำปี 2563 
52.ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 
53.ส่งเสริมความสามารถทางด้านดนตรี-
นาฏศิลป์พื้นเมืองอีสาน 
54.พัฒนาอัจฉริยภาพด้านดนตร ี
55.ส่งเสริมกิจกรรมขับขานประสานเสียง       
56.พัฒนาการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ กลุ่ม
สาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพ 
57.พัฒนาการเรียนการสอนงานช่าง กลุ่มสาระ
การงานอาชพี 
58.พัฒนาการเรียนการสอนงานเกษตร กลุ่ม

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพมาใชใ้นการพฒันาและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1. ครูจดักระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญให้เป็นไปตามศักยภาพของ
ผู้เรียน โดยให้โอกาสกับผู้เรียนได้ปรับปรุงและ
พัฒนาผลงานและผลสัมฤทธิ์ให้พัฒนาเพิ่มขึ้น 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ที่เพิ่มข้ึนทำให้ผู้เรียนเกิด
ความภาคภูมิใจและมีแรงจูงใจในการเรียน
เพิ่มขึ้น   
2. การนิเทศการสอนพบว่าครทูุกทา่นมีการใช้สื่อ
เทคโนโลยีในกระบวนการสอนเป็นส่วนใหญ่
เน่ืองจากโรงเรียนจัดสภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อการ
ใช้เทคโนโลยีของครู 
3. โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจดัการเรียนรู ้เช่น 
ผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ Google 
classroom, Line , Zoom , Facebook , ช่อง 
Youtube เพื่อเป็นทางเลือกให้ครูในการจดัการ
เรียนรู้ โดยสามารถนำไปใช้เป็นช่องทางให้ครู
มอบหมาย ติดตาม ภาระงาน การบ้าน เป็น
ช่องทางในการสื่อสารระหว่างครูและนักเรียนใน
ประเด็นต่าง ๆ ซึ่งเป็นการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ 
4. ครูมีการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยมีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สนับสนุนให้
ผู้เรียน มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู ้เน้น
กระบวนการคิด วิเคราะห์ และการลงมือปฏิบัติ 
ส่งผลให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 
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ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ผลที่ได้รับและหลักฐานยนืยันความสำเร็จ 
สาระการงานอาชีพ 
59.พัฒนาคุณภาพการเรยีนการสอนวิชา
คอมพิวเตอร์(ค่าเช่าคอมฯ) 
60.พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชางานบ้าน 
กลุ่มสาระการงานอาชพี 
61.ส่งเสริมศักยภาพทางภาษา และเผยแพร่
วัฒนธรรมตะวันตกเกี่ยวกับวันคริสต์มาส 
(Christmas Day) ปีการศึกษา 2563 
62.พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน ประจำปี
การศกึษา  2563 
63.จัดซื้อวัสดอุุปกรณ์เพือ่พัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษประจำปีการศึกษา 2563 
64.โครงการมอบทุนการศึกษา สำหรับนักเรียน
ห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษดา้น
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์ ปีการศึกษา 2563 
65.กจิกรรมส่งเสริมความสามารถดา้นวิชาการ 
สอนพิเศษรายวิชา สอวน. ประจำปีการศึกษา 
2563 
66.ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาและ
พบนักวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียน
พิเศษ 
67.สัมมนาวิชาการ 
68.พัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริม
การจดัการเรียนการสอน (กิจกรรมเช่า
คอมพิวเตอร์) 
69.ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์
70.กิจกรรมส่งเสริมความเปน็ผู้นำด้านมีจิต
สาธารณะและรับผิดชอบต่อสังคม 
71.จัดหาวสัดุอุปกรณ์ฝกึกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

และสง่ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลสัมฤทธิ์
เรื่องคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ดีข้ึนตามลำดับ 
อีกทั้งยังทำให้บรรยากาศการเรียนรู้เป็น
บรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
5. จากการที่โรงเรียนมกีระบวนวัดผลประเมินผล
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทำให้ผู้เรียนทราบจดุที่
ควรพัฒนาตนเองในการวัดผลประเมินผลแต่ละ
ครั้ง ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงข้ึน ผู้เรียนมีผลการเรยีน 0, ร, มส และ มผ 
น้อยลง ผลการสอบระดบัชาติ และเกรดเฉลี่ย
โดยรวมสูงขึ้น 
 
หลักฐานยืนยันความสำเร็จ 
1. ได้รับคดัเลือกเป็นตัวแทนการประกวดผลงาน 
โครงการ To Be Number One ระดับภาค
ตะวันออกเฉียง ประเภทชมรม To Be Number 
One ในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. รางวัลระดับประเทศโรงเรียนคาร์บอนตำ่
ชุมชน (ลดการใชพ้ลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) 
ระดับมัธยมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียนน้อย
กว่า 2,500 คน สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได ้
8,132.64 kg CO2 ประจำปีการศึกษา 2563 
3. เด็กชายสรศักดิ์  ค่าคำ “ทูตความดี ศรีสยาม 
2564” สาขาบุคคลต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรม
ไทย ชมรมสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย 
4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนพร้อมเงิน
รางวัล 2,000 บาท การแข่งขันตอบปัญหา
เยาวชนคนเก่งครั้งที่ 16  โรงเรียนปทุมราชวงศา 
5.บุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 
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ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ผลที่ได้รับและหลักฐานยนืยันความสำเร็จ 
72.ค่ายเตรียมความพร้อม สำหรับนักเรียน 
อบรมปฏิบัติการการจดัการขยะและแกนนำด้าน
สิง่แวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2563 
73.พัฒนางานสำนักงาน    
74.ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 
ประจำปีการศกึษา 2563 
75.นักเรียน คร ูอุ่นใจ โรงเรียนปลอดภัย(ติดตั้ง
กล้องวงจรปิด CCTV ) 
76.พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของนักเรียน     
77.ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
78.ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
79.ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และม.6 ประจำปี
การศกึษา 2563 
80.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  
(ไปราชการ, ฝึกอบรม) 
81.คืนครูสู่ห้องเรียน 
82.การจ้างครูอัตราจา้ง 
83.โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
84.ศึกษาดูงานและสมันาวิชาการ 
85.พัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนการสอนของห้องเรียนพิเศษ 
86.สนับสนุนศักยภาพด้านทักษะภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม (โดยการ
จ้างครูผู้สอนชาวต่างชาต)ิ ประจำปีการศกึษา 
2563 
87.จ้างครูชาวต่างชาต ิ
88.การจัดการวัสดุสำนักงาน 
89.งบสำรอง 
90.พัฒนางานประชาสัมพันธ ์
91.จัดซื้อวัสดฯุเพื่อพัฒนางานอัตรากำลัง ปี 

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ระดับสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต  29 
6. รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข 
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ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ผลที่ได้รับและหลักฐานยนืยันความสำเร็จ 
2563 
92.การจัดซื้อวัสดุกลาง 
93.การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
94.บริหารจดัการค่าสาธารณูปโภค  
95.การซ่อมแซมครุภัณฑโ์รงเรียน 
96.การซ่อมแซมยานพาหนะ และต่อภาษี/พ.ร.บ.
รถยนต์โรงเรียน 
97.บริหารงานการเงินและบัญชี 
98.จัดหาสื่อวัสด ุอุปกรณ์ฝึก กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์
99.จัดซื้อเอกสารทางราชการกลุ่มบริหารวิชาการ 
100.พัฒนากระบวนการเรียนการสอน(หมึก+
กระดาษ) 
101.ทำป้ายประชาสัมพนัธ์บริหารวิชาการ 
102.ซ่อมบำรุงและจัดซื้ออุปกรณ์คอมพวิเตอร ์
103.ส่งเสริมสถานศึกษาเป็นสังคมแหง่การเรียนรู ้
104.ห้องสมุดมีชีวติ 
105.ส่งเสริมการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมและ
ขับเคลื่อนโครงการธนาคารขยะ ประจำปี
การศกึษา 2563 
106.พัฒนาแหล่งเรียนรู้/ปรับปรุงห้องเรียนเพื่อ
ส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ 
107.ปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการทาง
คณติศาสตร ์ กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ 
108.ปรับปรุงดูแลสนามฟุตบอล 
109.พัฒนาสุขาภิบาลทีด่ีในโรงอาหาร 
110.ก่อสรา้งหลังคาเชื่อมอาคารและทางเดิน 
ก่อสร้างร้านคา้สวัสดกิาร 
111.ประชุมผู้ปกครองและเปิดบ้านห้องเรียน
พิเศษ 
112.กิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ปกครองนักเรียน 
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 2) งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ควรปรับปรุง 

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม สาเหตุที่ไม่บรรล ุ
1.ค่ายเคพีรีเทริ์นครั้งที ่11 
2.งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ประจำป ี 
2563 
3.ส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการ/ประกวด 
แข่งขัน และเยี่ยมชมกิจกรรมวันเทคโนโลยี
วิศวกรรม     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจำปี 2563 
4.ค่ายดาราศาสตร ์
5.พัฒนาการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 
ฟุตบอล 7 คน แชมป์กีฬา 7 ส ีปี 2563 
6.การแข่งขันกีฬาฟตุบอลเยาวชนและประชาชน 
(ไพร์สมิเตอร์) 
7.กีฬานักเรียนระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค 
ประจำปี 2563 
8.กีฬาเขมราฐสัมพันธ ์
9.แข่งขันกีฬา สพม.29 ปี 2563 
10.ค่ายภาษาอังกฤษ (English camp )ประจำปี
การศกึษา 2563 
11.ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
(English Test) ประจำปีการศกึษา 2563 
12.ทัศนศึกษานอกแหล่งเรียนรู้ 
13.ค่ายคุณธรรมจริยธรรม 
14.วงโยธวาทติ 
15.กิจกรรมวันเด็กร่วมกบัชุมชน 

เน่ืองด้วยสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชื้อ
ไวรัส Covid 19 จึงทำให้บางโครงการ/กจิกรรมที่
วางแผนหรือกำหนดไว้ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
ตามทีร่ะบุ 

 
      ด้วยเหตุนี้โรงเรียนจึงได้วางแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยการวิเคราะห์จุดเด่น 
จุดด้อย โอกาส และอุปสรรคจากบริบทของโรงเรียนและจากผลการประเมินภายนอกและผลการประเมิน
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ตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ของรอบปีการศึกษา 2563   โดยจัดทำ
โครงการ/กิจกรรมที่ส่งผลต่อมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
 สภาพปัญหา 
  จากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 อยู่ในระดับ
ยอดเย่ียม โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม  จึงจัดทำแผนปฏิบัตกิารประจำปีการศึกษา 2564  ซึ่งได้นำแผนปฏิบัติ
การรายปีตามที่บรรจุในแผนพัฒนาการจัดการของสถานศึกษา พ.ศ. 2564-2566 ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญและสถานศึกษาในสังกัดใช้ชื่อว่า 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564-2566 )  โดยมีเป้าหมายกระดับคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาโดยรวมให้สูงข้ึนเป็นระดับ ยอดเย่ียม 
 จุดเด่น 
 1. โครงสร้างการบริหารในโรงเรียนมีระบบชัดเจนและเหมาะสม 
 2. มีนโยบายการกระจายอำนาจ  แบ่งงานตามความถนัด ทำให้เกิดการคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
 3. โรงเรียนมีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
 4. ระบบการสื่อสารภายในองค์กรมีความถูกต้องชัดเจน บุคลากรสามารถเข้าใจได้ตรงกัน 
 5. หลักสูตรสถานศึกษามีความหลากหลายตามความต้องการของนักเรียน  

6. นักเรียนมีความสามารถที่หลากหลายทั้งดา้นวชิาการ ดนตร ี กีฬา และศิลปะ 
7. มีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอื้อต่อกระบวนการเรียนการสอนและมีสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย 
8. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและจบตามหลักสตูรที่กำหนด 
9. นักเรียนมีความสามารถที่หลากหลายทั้งดา้นวชิาการ ดนตร ี กีฬา และศิลปะ 
10. การจดับรรยากาศในชั้นเรียน  มีสื่อเทคโนโลยีช่วยในการสอน เพียงพอต่อการเรียนการสอนของครู

และผู้เรียน 
11. มีสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู้และใช้สื่อที่หลากหลาย 
12. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามหน้าที่ และพรอ้มรับ

ความรูท้ี่ทันสมัย 
13. บุคลากรมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ทั้งดา้นการจัดการเรียนการ

สอนและงานพิเศษ 
14. บุคลากรมีศักยภาพในการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
15. ชุมชนให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรในการจัดการศึกษา 
16. มีภาคีเครือข่ายและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในการสนับสนุนโรงเรียน 

จุดที่ควรพัฒนา 
 1. โครงสรา้งการบริหารงานของโรงเรียนเป็นระบบ แต่บุคลากรมีภาระงานที่ซ้ำซ้อน 
 2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ไดม้ีส่วนในการกำหนดโครงสร้างและนโยบายอย่างแท้จริง 
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 3. หลักสูตรสถานศึกษาไม่สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียนบางกลุ่ม 
4.  การกำกับการนิเทศตดิตามผลงาน ประเมินผลการรายงานผล ไม่เข้มงวดและไม่ต่อเน่ือง ทำให้ขาด

ข้อมูลในการปรับปรุง  ทำให้การพัฒนาโรงเรียนไม่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ืองและสม่ำเสมอ 
 5. ผู้ปกครองขาดการกำกับและดูแลการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คที่เหมาะสม 
15.วิธีการบริหารจัดการ 
  โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม  แบ่งเป็นการบริหารงานเป็น 4 ฝ่าย ได้แก ่ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่ม
อำนวยการและบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน และกลุ่มบริหารงานทั่วไป ผูบ้ริหารยดึ 
ดำเนินการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ KHEM MODEL ยดึหลักวงจรการทางาน
แบบ PDCA ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา โดยได้กำหนดปรัชญา และ
เป้าหมายการพัฒนาไว้ ดงันี ้ 
วิสัยทัศน์       “ภายในปี 2566  โรงเรยีนเขมราฐพิทยาคม  พฒันาผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่ 
         มาตรฐานสากล  มีคณุธรรม  คณุลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21  
         สามารถดำรงตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา “สภาพแวดล้อมดี  เทคโนโลยีเยี่ยม” 
อัตลักษณ์ของผู้เรียน   “แต่งกายดี  มีมารยาท” 
พันธกิจ 

  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที ่21 
  3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
  4. พัฒนาครูและบุคลากรสามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจดัการเรียนรู้ 
  5. พัฒนาระบบการบริหารจดัการโดยยึดหลักธรรมมาภิบาลและการมีสว่นร่วมของภาคีเครือข่าย 
  6. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
เป้าประสงค์หลัก 
  1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
        2. ผู้เรียนมีคุณลกัษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21  
        3. ผู้เรียนมีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
  4. ครูและบุคลากรสามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 
  5. โรงเรียนมีระบบการบริหารจดัการโดยยดึหลักธรรมมาภิบาลและการมสี่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
  6. โรงเรียนมีสภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อการเรียนรู ้
 16.นวัตกรรมดา้นการบริหารจัดการสถานศึกษา ชื่อ การบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้
รูปแบบ KHEM MODEL ยึดหลักวงจรการทางานแบบ PDCA ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการคณุภาพ
ของสถานศึกษา 
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บทที่ 2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 ในการพัฒนาคุณภาพการศกึษาของโรงเรียนตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกจิและเป้าหมาย  การพัฒนา
ตามมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา โรงเรยีนได้กำหนดยุทธศาสตร ์และจัดทำแผนพัฒนาการจดั
การศกึษาของสถานศึกษาคุณภาพการศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2564 ถึง -2566 โดยมีกจิกรรม/โครงการ
และตัวชี้วัดความสำเร็จตามโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ปีการศกึษา 2564 ดังต่อไปน้ี 
 วิสัยทัศน์      “ภายในปี 2566  โรงเรยีนเขมราฐพิทยาคม  พฒันาผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่ 
         มาตรฐานสากล  มีคณุธรรม  คณุลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21  
         สามารถดำรงตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ 

  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที ่21 
  3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
  4. พัฒนาครูและบุคลากรสามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจดัการเรียนรู้ 
  5. พัฒนาระบบการบริหารจดัการโดยยึดหลักธรรมมาภิบาลและการมีสว่นร่วมของภาคีเครือข่าย 
  6. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

เป้าประสงค์หลัก 
  1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
        2. ผูเ้รียนมคีุณลกัษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21  
        3. ผู้เรียนมีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
  4. ครูและบุคลากรสามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 
  5. โรงเรียนมีระบบการบริหารจดัการโดยยดึหลักธรรมมาภิบาลและการมสี่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
  6. โรงเรียนมีสภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อการเรียนรู ้
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 เป้าหมายการพัฒนา/มาตรฐานการศึกษาของระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564  
 

 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ตัวช้ีวัด

ความสำเร็จ 

 

ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน   
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน   
     1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวน ยอดเยี่ยม ร้อยละ 90 
     2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะหแ์ละการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
         อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ยอดเยี่ยม ร้อยละ 90 

     3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเยี่ยม ร้อยละ 90 
     4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ยอดเยี่ยม ร้อยละ 90 
     5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม ร้อยละ 70 
     6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 90 
  1.2 คุณลกัษณะที่พึงประสงคข์องผู้เรียน . . 
     1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ยอดเยี่ยม ร้อยละ 90 
     2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม ร้อยละ 90 
     3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม ร้อยละ 90 
     4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ยอดเยี่ยม ร้อยละ 90 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   
   2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
   2.2 มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
   2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลกัสตูร 
       สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

   2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
   2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมคีุณภาพ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
   2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
   3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
   3.2 ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
   3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
   3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
   3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู้  

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
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4. ยุทธศาสตร ์/กลยุทธ ์ 
  ยุทธศาสตร์ที ่1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
  ยุทธศาสตร์ที ่2 การสร้างความสามารถดา้นการแข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรพัยากรมนุษย ์
  ยุทธศาสตร์ที ่4  การสรา้งโอกาสและเสมอภาคทางสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที ่5  การสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที ่6  การปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั  
 
5.เป้าหมายที่พัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ประเด็น 

พิจารณา 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 

/กลยุทธ์ 
1.โครงการเตรียม
ความพร้อมสู่
การศกึษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา 
“ช้างเผือกลุ่มน้ำ
โขง” 
 

1.เพื่อให้นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ได้รับการ
ส่งเสริมเพื่อทบทวน
ความรู้ในการเตรียม
ความพร้อมก่อน
สอบ O-NET GAT 
/PAT และ 9 วิชา
สามัญ 
2.เพื่อเตรียมความ
พร้อมให้กับนักเรียน
ที่กำลังเตรียมตัวเข้า
สู่ระดับอุดมศึกษา
และเปิดโอกาสความ
เท่าเทียมทาง
การศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

1.นักเรียน ม.6 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางเรียน
ของนักเรียนสูงขึ้น 
2. นักเรียน ม.6 เข้า
ศึกษาระดับสูงขึ้น
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 80 
 
 
ร้อยละ 80 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้าง
ความสามารถ
ด้านการแข่งขัน 

2. โครงการ 
“รณรงค์  ป้องกัน  
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด”  TO BE   
NUMBER ONE 

1.ให้สมาชิกของ
ชมรมมีความรู้
เก่ียวกับยาเสพติด  
2.สร้างกระแสให้มี
ส่วนร่วมในการ
รณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์

1. จัดกิจกรรมให้
นักเรียนแสดงออกเชิง
สร้างสรรค์อย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 
2. เข้าร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

ร้อยละ 80 
 
 
 
 
ร้อยละ 80 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ
ที่ 1 ด้านการจัด
การศึกษาเพื่อ
ความมั่นคง 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ประเด็น 
พิจารณา 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
/กลยุทธ์ 

ติด  
3.ให้สมาชิกของ
ชมรมได้แสดงออก
ซึ่งความสามารถ
อย่างเต็มที่ ถูกต้อง 
มีการจัดกิจกรรมที่
สร้างสรรค์และมี
ความหลากหลาย  
4.ให้สมาชิกรว่มกัน
หาวิธีเผยแพร่ความรู้
เก่ียวกับการป้องกัน
ยาเสพติดในกลุ่ม
เยาวชน  
5.สร้างความเข้าใจ
และยอมรับผู้มี
ปัญหาสารเสพติดใน
กลุ่มเยาวชน  
6.เพื่อพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 
ให้สมาชิกรักชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
เป็นผู้มีจิต              
สาธารณะและมีจิต
อาสา 

ชมรม TO BE 
NUMBER ONE อื่น
อย่างน้อย 2 ครั้ง 
 
3. นักเรียนมี
ภูมิคุ้มกันปัญหายา
เสพติด  ไม่มั่วสุมสิ่ง
มึนเมาอยู่ในสังคม
อย่างมีควาฃสุข 

 
 
 
 
ร้อยละ 80 
 

โครงการแข่งขัน
ทักษะภาษาอังกฤษ 
และเผยแพร่
วัฒนธรรมตะวันตก 
เก่ียวกับวันคริสต์มาส 
ปีการศึกษา 2564 
 

1.เพ่ือให้นักเรียนได้

เรียนรู้ประเพณีและ

วัฒนธรรมวัน

คริสต์มาสทั้งของไทย

และตะวันตก 

2.เพ่ือส่งเสริม

นักเรียนทางด้าน

ทักษะการใช้ภาษาทั้ง

ด้านการฟังพูด อ่าน

1. ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
2. คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

1. ผู้เรียนมีทักษะการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน 
 
2. ส่งเสริมความเป็น
เลิศทางภาษา 

ร้อยละ 80 
 
 
ร้อยละ 80 

ยุทธศาสตร์ชาติ
ที ่3 ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ประเด็น 
พิจารณา 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
/กลยุทธ์ 

และเขียน 

3.เพ่ือให้นักเรียนมี
สุนทรียภาพและ
ลักษณะนิสัยด้าน
นันทนาการมีความ
มั่นใจและกล้า
แสดงออก 

โครงการ  แข่งขัน
ความรู้ความสามารถ
ของผู้เรียนด้าน
คณิตศาสตร ์
 

1.เพื่อให้นักเรียนได้
แสดงความสามารถ
ด้านคณิตศาสตร์       
2. เพื่อให้นักเรียนที่
มีความสนใจ
ทางด้านคณิตศาสตร์
ได้มีเวทีในการแข่ง
ขั้นเพื่อแสดง
ศักยภาพ 
3. เพื่อพัฒนาทักษะ
ทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียน ในด้านการ
แก้ปัญหา และการ
นำความรู้ไปใช้      
ในการสื่อสารความรู้  
ความคิดสร้างสรรค์
และเชื่อมโยงความรู้
คณิตศาสตร์กับวิชา
อื่นๆ  
4.  เพื่อฝึกทักษะ
ทางสังคมอันได้แก่  
การอยู่ร่วมกัน  การ
ทำงานร่วมกัน  การ
ยอมรับฟังความ
คิดเห็น ซึ่งกันและ
กัน 
5.เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ ผู้เรียนวิชา

1. ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 

1. นักเรียนได้แสดง
ความสามารถด้าน
คณิตศาสตร ์
2.นักเรียนที่มีความ
สนใจทางดา้น
คณิตศาสตร์ได้มีเวที
ในการแข่งขั้น เพื่อ
แสดงศักยภาพ 
 
3.นักเรียนมีทักษะ
ทางสังคมอันได้แก่  
การอยู่ร่วมกัน  การ
ทำงานร่วมกัน การ
ยอมรับฟังความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน 
 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 
ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 80 

ยุทธศาสตร์ชาติ
ที ่2 ด้านการ
สร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ประเด็น 
พิจารณา 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
/กลยุทธ์ 

คณิตศาสตร์โรงเรียน
เขมราฐพิทยาคมให้
สูงขึ้น 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ประเด็น 

พิจารณา 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 

/กลยุทธ์ 
โครงการพัฒนา
ระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

1. เพื่อให้
สถานศึกษาจัดวาง
ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างเป็น
รูปธรรม มีขั้นตอน
อย่างชัดเจน และ
มีความเป็นไปได้
ในการปฏิบัต ิ
2. เพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ให้ความร่วมมือใน
การวางระบบและ
ดำเนินงานประกัน
คุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา
เป็นอย่างดี 
3. เพื่อให้พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
ชุมชน/ท้องถิ่น 
และผู้มีส่วน
เก่ียวข้องมีความ
มั่นใจต่อระบบการ

1.มีระบบการ
บริหารจัดการ
คุณภาพ
สถานศึกษา 
 

1. มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
 
 
2.การเตรียมการ
ประเมินโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
 
 
 
3.จัดทำระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 
 
 
4. ติดตาม 
ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพ
ภายในตาม
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

โรงเรียนมี
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
 
2.โรงเรียนมี
ความพร้อมใน
การประเมินเป็น
โรงเรียน
มาตรฐานสากล 
 
3.โรงเรียนมีการ
จัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศอย่าง
เป็นระบบ
ทันสมัย พร้อม
ใช ้
 
4.1 ผูเ้ก่ียว 
ข้องร้อยละ 100 
ให้ความร่วมมือ
ในการวางระบบ
และดำเนินงาน
ประกันคุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษาเป็น
อย่างดี 

ยุทธศาสตร์ชาติ
ที ่3 ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ประเด็น 
พิจารณา 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
/กลยุทธ์ 

บริหารและการ
จัดการของ
สถานศึกษาใน
ระดับสูง 
 

4.2พ่อแม่
ผู้ปกครองคณะ
กรรม การ
สถานศึกษา 
ชุมชน/ท้องถิ่น 
และผู้มีส่วน
เก่ียวข้องร้อยละ 
100 มีความ
มั่นใจต่อระบบ
การบริหารและ
การจัดการของ
สถานศึกษาใน
ระดับสูง 

 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ประเด็น 
พิจารณา 

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
/กลยุทธ ์

เปิดบ้านวิชาการ 
(Open House) 

1. เพื่อให้ครู 
นักเรียนได้
นำเสนอผลผลิต
ตามกลุม่สาระการ
เรียนรู้ในปี
การศึกษา 2564 
2. เพื่อสนับสนุน
ให้นักเรียนแสดง
ความสามารถ 
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์การ
ทำงาน เป็นหมู่
คณะ โดยผ่านการ
นำเสนอด้วย
โครงงาน 
การศึกษาเพื่อ
เรียนรู้ (IS) และ

1.จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงและ
สามารถนำไปประยุกต์ 
2. ใช้ส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 
-3.มีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก 
4.ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และนำผล
มาพัฒนาผู้เรียน 
5.มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อ

1. นักเรียนได้
แสดง
ความสามารถ 
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์การ
ทำงานเป็นหมู่
คณะ โดยผา่นการ
นำเสนอด้วย
โครงงาน 
การศึกษาเพื่อ
เรียนรู้ (IS)และ
ผลงานจากการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้ 
 
 

ร้อยละ  
100 ของ
นักเรียนที่
เรียนวิชา IS 

ยุทธศาสตร์ชาติ
ที่ 3 ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ประเด็น 
พิจารณา 

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
/กลยุทธ ์

ผลงานจากการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้  
3. เพื่อรายงาน
ความก้าวหน้า
ทางการศึกษาและ
เผยแพร่ผลผลิต
ทางวิชาการ ให้กับ
ชุมชน และ
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

พัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู้  

โครงการขับเคลื่อน
โรงเรียนจัดการเรียนรู้
สะเต็มศึกษา 2564 

ครู 
-เพื่อฝึกทักษะและ
ประสบการณ์ใน
การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
ในรูปแบบของ 
STEM 
Education โดยมี
เป้าหมายให้เป็น
บุคคลต้นแบบของ
โรงเรียนในการ
ขยายผลและต่อ
ยอดความคิดใน
การจัดการเรียน
การสอนแบบ 
STEM เพื่ออาชีพ
ของโรงเรียนต่อไป 
นักเรียน 
-เพื่อฝึกทักษะใน
การคิดวเิคราะห์ 
การคิดแก้ปัญหา 
การสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมใหม่ 
และบูรณาการ

1. จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงและ
สามารถนำไปประยุกต์ 
2. ใช้ส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 
3. มีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก 
4. ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และนำผล
มาพัฒนาผู้เรียน 
5. มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู้ 

ครูและนักเรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงปฏิบัติการ 
STEM 
education ได้ฝึก
ประสบการณ์ การ
คิดแก้ปัญหา การ
สร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ 
และการบูรณาการ
ความรู้ใน
สาขาวิชาต่าง ๆ
ตามแนว STEM 
เพื่อสร้างอาชีพได้ 

ร้อยละ 70 ยุทธศาสตร์ชาติ
ที ่3 ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรพัยากรมนุษย ์
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ประเด็น 
พิจารณา 

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
/กลยุทธ ์

ความรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี 
เข้าด้วยกัน โดยใช้
รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนและ
กิจกรรมตามแนว 
STEM ducation 
สู่การพัฒนาเพื่อ
สร้างอาชีพต่อไป 

 
 
 



 

 

   

บทที่3  
ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามปีการศึกษา 2564 

  จากการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาที่กลา่วแล้ว ในบทที ่2 โรงเรียนมกีารดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ แล้วส่งผลให้เกิดคุณภาพในด้านตา่งๆ ดังนี้  
ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
3.1 คุณภาพด้านผู้เรียน มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม   
  เป้าหมายที่   1 ร้อยละ 80 ของนักเรียน ม.6 มีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของนักเรียนสูงขึ้น  
  เป้าหมายที่ 2  นักเรียน ม.6 ร้อยละ 80 เข้าศึกษาระดับสูงข้ึนเพิ่มขึ้น 
  เป้าหมายที่ 3  จดักิจกรรมให้นักเรียนแสดงออกเชิงสร้างสรรค์อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
  เป้าหมายที่   4  เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชมรม TO BE NUMBER ONE อื่นอย่างน้อย 2 ครั้ง  
  เป้าหมายที่ 5  นักเรียนมีภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด ไม่มั่วสุมสิ่งมึนเมาอยู่ในสังคมอย่างมีความสขุ 
                            รอ้ยละ 80  
  เป้าหมายที่   6 ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีทักษะการฟัง พดู อา่น เขียน ภาษาอังกฤษ 
  เป้าหมายที่   7  ผู้เรียน ร้อยละ 80 ไดร้ับการส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษา 
  เป้าหมายที่ 8  นักเรียน ร้อยละ 80 ได้แสดงความสามารถด้านคณติศาสตร ์
  เป้าหมายที่   9  นักเรียน ร้อยละ 80 ที่มีความสนใจทางดา้นคณิตศาสตรไ์ด้มีเวทีในการแข่งข้ัน เพื่อ 
                             แสดงศักยภาพ 
  เป้าหมายที่  10  นักเรียน ร้อยละ 80 มีทักษะทางสังคมอันได้แก่  การอยูร่่วมกัน  การทำงาน 
                             ร่วมกัน การยอมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกันและกนั 
  ผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม  
  เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย โรงเรียนวางแผนและดำเนินการตามโครงการตา่งๆ จนบรรลุผลดังต่อไปนี ้
  1. โครงการเตรียมความพร้อมสู่การศกึษาต่อในระดับอุดมศึกษา “ช้างเผอืกลุ่มน้ำโขง” 
   1.1. จัดทบทวนความรู้และสร้างแรงบันดาลใจ กอ่นสอบ O-NET GAT/PAT  9 วิชาสามัญ 
นักเรียนระดับชั้น ม.6 
  2. โครงการ  “รณรงค์  ป้องกัน  และแก้ไขปัญหายาเสพติด”  TO BE   NUMBER ONE 
   2.1 รับสมัครสมาชิกใหม่ปีการศึกษา 2564 
   2.2 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา “1นาท ีกับTO BE NUMBER ONE” 
   2.3 กิจกรรมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL 
   2.4 กิจกรรมประกวดห้องเรียนดีมีวินัย 
   2.5 จัดกิจกรรมให้คำปรกึษา “ทุกข์ใจใส่โอ่ง” 
   2.6 จัดกิจกรรมให้คำปรกึษาออนไลน ์“ทุกขใ์จใสไ่ลน์” 
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   2.7 สายตรวจ TO BE 
   2.8 ห้องเรียนสีขาว 
   2.9 สรา้งกระแสเป็นหน่ึงโดยไม่พึ่งยาเสพติดเปิดเพลง ทูบีนัมเบอร์วันทุกเช้าก่อนเข้าแถวเคารพ 
ธงชาต ิและพักกลางวัน 
   2.10 อบรมเทคนิคการให้คำปรึกษาสำหรับนักเรยีนเพื่อนที่ปรึกษา:YC  
   2.11 ประกวด วาดภาพ คำขวัญ เรียงความ  เนื่องในวันต่อตา้นยาเสพตดิสากล (เขมราฐวัยใส 
หัวใจ TO BE) 
   2.12 ประกวดคลิปโฆษณา  เตือนภัยยาเสพตดิ 
   2.13 เข้าร่วมประกวดมหกรรมTO BE NUMBER ระดับจังหวัด 
  3. โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ และเผยแพร่วัฒนธรรมตะวันตกเกี่ยวกับวันคริสต์มาส ปี
การศกึษา 2564 
  4. โครงการ  แข่งขันความรู้ความสามารถของผู้เรียนด้านคณิตศาสตร ์
 
  จากการจดัโครงการ/กิจกรรม ตลอดปีการศกึษา ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังรายละเอียด
ต่อไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   

  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น  ประจำปีการศึกษา 2564  (2 ภาคเรียน) 

กลุ่มสาระ/รายวิชา 

 

ระดับผลการเรียน 
 

รวมนักเรียน 
ที่ได้รับผลการเรียน 

นักเรียน 
ท่ีติด ร มส 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4  
จำนวน 

 
ร้อยละ  

S.D
. 

ร มส. 
จำ

นว
น 

ร้อ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

ภาษาไทย 91 5.47 76 4.57 68 4.09 103 6.19 149 8.96 216 
12.9

9 
186 

11.1
8 

774 46.54 1663 100 3.10 0.67 20 1.20 0 0 

สังคมศึกษา 144 8.67 118 7.11 58 3.49 102 6.14 86 5.18 147 8.86 157 9.46 848 51.08 1660 100 3.02 0.88 23 1.39 0 0 

วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี

105 6.36 114 6.91 57 3.45 149 9.03 138 8.36 207 
12.5

5 
223 

13.5
2 

657 39.82 1650 100 2.95 0.73 33 2.00 0 0 

คณิตศาสตร ์ 71 4.27 106 6.37 73 4.39 106 6.37 136 8.18 177 
10.6

4 
188 

11.3
0 

806 48.47 1663 100 3.12 0.66 20 1.20 0 0 

ภาษาตา่งประเทศ 124 7.39 191 11.39 63 3.76 88 5.25 107 6.38 158 9.42 153 9.12 793 47.29 1677 100 2.93 0.88 6 0.36 0 0 

สุขศึกษาและพลศึกษา 83 4.93 29 1.72 9 0.53 28 1.66 35 2.08 87 5.17 133 7.90 
127
9 

76.00 1683 100 3.58 0.49 0 0.00 0 0 

ศิลปศึกษา 263 15.92 138 8.35 60 3.63 92 5.57 61 3.69 119 7.20 173 
10.4

7 
746 45.16 1652 100 2.73 1.16 31 1.88 0 0 

การงานอาชพี 281 16.96 74 4.47 58 3.50 85 5.13 102 6.16 125 7.54 128 7.72 804 48.52 1657 100 2.79 1.16 26 1.57 0 0 

IS 91 17.43 30 5.75 17 3.26 21 4.02 18 3.45 25 4.79 32 6.13 288 55.17 522 100 2.84 1.23 2 0.38 0 0 

รวม เฉลี่ย 1253 9.06 876 6.34 463 3.35 774 5.60 832 6.02 1261 9.12 1373 9.93 6995 50.59 13827 100 3.02 0.87 161 1.16 0 0 

 จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2564 ทั้งหมด 1683 คน 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาทุกระดับชั้น  ของโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม  เฉลี่ยภาคเรียนที่  1-2  ปีการศึกษา    2564    มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.02 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มผีลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุดคือกลุ่มสาระ สุขศกึษาและพลศึกษา มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 3.58 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำสุดคอืกลุ่มสาระศิลปะ  มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 2.73     



 

 

   

  เมื่อแยกเป็น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายกลุม่สาระการเรียนรู้ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1-3  ประจำปีการศึกษา 2564 (เฉลี่ย 2 ภาคเรียน) 

กลุ่มสาระ/รายวิชา 

 

ระดับผลการเรียน 
 

รวมนักเรียน 
ที่ได้รับผลการเรียน 

นักเรียน 
ท่ีติด ร มส 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4  
จำนวน 

 
ร้อยละ  

S.D
. 

ร มส. 
จำ

นว
น 

ร้อ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

ภาษาไทย 40 4.60 34 3.91 34 3.91 61 7.01 99 
11.3

8 
128 14.71 88 10.11 386 44.37 870 100 3.09 0.61 11 1.26 0 0 

สังคมศึกษา 91 10.53 89 10.30 40 4.63 74 8.56 65 7.52 97 11.23 83 9.61 325 37.62 864 100 2.71 0.94 17 1.97 0 0 

วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี

60 7.04 81 9.51 36 4.23 111 
13.0

3 
85 9.98 112 13.15 96 11.27 271 31.81 852 100 2.73 0.77 29 3.40 0 0 

คณิตศาสตร ์ 34 3.90 75 8.61 49 5.63 69 7.92 95 
10.9

1 
95 10.91 98 11.25 356 40.87 871 100 2.96 0.68 10 1.15 0 0 

ภาษาตา่งประเทศ 75 8.54 136 15.49 42 4.78 58 6.61 71 8.09 103 11.73 87 9.91 306 34.85 878 100 2.65 0.92 3 0.34 0 0 

สุขศึกษาและพลศึกษา 49 5.56 12 1.36 3 0.34 9 1.02 11 1.25 49 5.56 84 9.53 664 75.37 881 100 3.59 0.51 0 0.00 0 0 

ศิลปศึกษา 178 20.94 103 12.12 39 4.59 64 7.53 37 4.35 47 5.53 87 10.24 295 34.71 850 100 2.36 1.26 31 3.65 0 0 

การงานอาชพี 216 24.86 50 5.75 47 5.41 69 7.94 80 9.21 85 9.78 58 6.67 264 30.38 869 100 2.27 1.24 12 1.38 0 0 

IS 86 29.45 30 10.27 17 5.82 13 4.45 17 5.82 22 7.53 18 6.16 89 30.48 292 100 2.09 1.37 2 0.68 0 0 

รวม เฉลี่ย 829 11.47 610 8.44 307 4.25 528 7.31 560 7.75 738 10.21 699 9.67 2956 40.90 7227 100 2.77 0.97 115 1.59 0 0 

 จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ที ่1-3 ประจำปีการศึกษา 2564 ทั้งหมด 881 คน 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1-3  ของโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม  เฉลี่ยภาคเรียนที่  1-2  ปีการศึกษา  2564   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.77 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุดคือกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  มีคา่เฉลีย่เท่ากับ 3.59     
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำสุดคอืกลุ่มสาระศิลปะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.36   
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  เมื่อแยกเป็นผลสัมฤทธิท์างการเรียนรายกลุ่มสาระการเรยีนรู้ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4-6  ประจำปีการศึกษา 2564  (เฉลี่ย  2 ภาคเรียน) 

กลุ่มสาระ/รายวิชา 

 

ระดับผลการเรียน 
 

รวมนักเรียน 
ที่ได้รับผลการเรียน 

นักเรียน 
ท่ีติด ร มส 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4  
จำนวน 

 
ร้อยละ  

S.D
. 

ร มส. 
จำ

นว
น 

ร้อ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

ภาษาไทย 51 6.43 42 5.30 34 4.29 42 5.30 50 6.31 88 
11.1

0 
98 12.36 388 48.93 793 100 3.10 0.73 9 1.13 0 0 

สังคมศึกษา 53 6.66 29 3.64 18 2.26 28 3.52 21 2.64 50 6.28 74 9.30 523 65.70 796 100 3.35 0.70 6 0.75 0 0 

วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี

45 5.64 33 4.14 21 2.63 38 4.76 53 6.64 95 
11.9

0 
127 15.91 386 48.37 798 100 3.19 0.64 4 0.50 0 0 

คณิตศาสตร ์ 37 4.67 31 3.91 24 3.03 37 4.67 41 5.18 82 
10.3

5 
90 11.36 450 56.82 792 100 3.29 0.61 10 1.26 0 0 

ภาษาตา่งประเทศ 49 6.13 55 6.88 21 2.63 30 3.75 36 4.51 55 6.88 66 8.26 487 60.95 799 100 3.23 0.76 3 0.38 0 0 

สุขศึกษาและพลศึกษา 34 4.24 17 2.12 6 0.75 19 2.37 24 2.99 38 4.74 49 6.11 615 76.68 802 100 3.58 0.48 0 0.00 0 0 

ศิลปศกึษา 85 10.60 35 4.36 21 2.62 28 3.49 24 2.99 72 8.98 86 10.72 451 56.23 802 100 3.12 0.90 0 0.00 0 0 

การงานอาชพี 65 8.25 24 3.05 11 1.40 16 2.03 22 2.79 40 5.08 70 8.88 540 68.53 788 100 3.37 0.75 14 1.78 0 0 

iS 5 2.17 0 0.00 0 0.00 8 3.48 1 0.43 3 1.30 14 6.09 199 86.52 230 100 3.79 0.24 0 0.00 0 0 

รวม เฉลี่ย 42
4 

6.42 
26
6 

4.03 156 2.36 246 3.73 
27
2 

4.12 523 7.92 674 10.21 
403
9 

61.20 6600 100 3.30 0.69 46 0.70 0 0 

 จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ที ่4-6 ประจำปีการศึกษา 2564 ทั้งหมด 802 คน 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4-6  ของโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ภาคเรียนที่  1-2  ปีการศึกษา 2564    มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.30  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุดคือกลุ่มสาระ สุขศกึษาและพลศึกษา  มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.58    
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำสุดคอืกลุ่มสาระ ศิลปะ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.12  



 

 

   

  ผลการปะเมินทักษะที่เกิดกับผูเ้รียน 
 

ทักษะ 
ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านแต่ละระดับชั้น ร้อยละเฉลี่ย

รวม ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
1.ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลีย่น
ความคดิเห็น และแก้ปัญหา 

92.87 87.86 89.10 95.88 85.04 96.51 93.05 

2.ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 95.03 88.81 91.25 95.80 85.04 96.51 93.97 
3.สามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

94.06 86.98 89.03 95.42 85.04 96.51 93.01 

4.ความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติทีด่ีต่อ
งานอาชพี 

95.56 90.98 88.67 95.23 85.04 96.51 93.92 

5.การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด 

98.18 87.66 92.04 95.19 85.04 96.51 94.36 

6.ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 97.34 88.95 92.90 95.50 85.04 96.39 94.40 
7.การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

94.69 94.98 91.76 95.42 85.04 96.35 95.04 

8.สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 96.73 89.07 93.62 95.13 85.04 96.19 94.88 

 
 จุดเด่น 
  1. การส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ เชิงรุก (Active learning) ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็น 
ศูนย์กลาง ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ สนับสนุนการพัฒนาและปรับวิธีการจัดการเรียน การสอน
แบบผสมผสาน (Hybrid Learning) ได้แก่ on Site, on Air, on Line ร่วมกับการใช้เทคโนโลยี สื่อ และ 
นวัตกรรมที่ หลากหลาย เช่น  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Zoom, Line, 
Facebook,YouTube, Google Classroom เป็นต้น เพื่อนำมาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็น ศูนย์กลาง จัดรูปแบบกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียน เกิดความสนใจ สนุกสนาน และ
กระตือรือร้นกับ การเรียนมากยิ่งข้ึน ส่งผลให้สามารถพัฒนา ผู้เรียนทั้งทางด้านวิชาการ ทักษะ เจตคติ และ 
คุณลักษณะได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
  2. การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลาย เพื่อเน้นการพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน รวมถึงการจัด
กิจกรรมและประสบการณ์เรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยมีผู้สอนสนับสนุนให้เกิดการค้นคว้าและสร้างสรรค์ผลงานอย่างอิสระ ภายใต้
กรอบคุณธรรมและจริยธรรม สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการใช้สื่อ เทคโนโลยี และเครื่องมือ
เสริมสร้างทักษะในการสร้างนวัตกรรม นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้เรียน เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านทางด้าน
สังคมศึกษา ศาสนา ภาษา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยที่ตนเองภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม มีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ระดับชั้น
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มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 และส่งเสริมทักษะเพิ่มเติมให้ผู้เรียน โดยการจัดกิจกรรมชุมนุมและ เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมนาฎศิลป์พื้นเมือง กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียน
เกดิความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3. การตดิตามดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน ซึ่งเกิดจาก
การร่วมมือร่วมใจของครทูี่ปรึกษา ครูผู้สอนประจำวิชา ผู้ปกครอง วิทยากร ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ใน
ติดตามพัฒนาคณุภาพผู้เรียนอย่างต่อเน่ืองสม่ำเสมอ 
  จุดที่ควรพัฒนา 
  1. เน่ืองจากในปีการศึกษา 2564 สถานการณ์การ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 ยังคงรุนแรง 
ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม โครงการ การเรียนการสอนที่โรงเรียน กิจกรรมนอกสถานที่ และ กิจกรรมที่มี
การรวมกลุ่มของคนจำนวนมากได้ตามปกติ ก่อให้เกิดอุปสรรคบางประการต่อการจัดการเรียนการสอนและ
การวัดประเมินผล ผู้สอนจึงควรจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ และวิธีการวัดประเมินผลที่หลากหลาย ให้ 
สามารถตอบสนองต่อการเรียนรูปแบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมตาม ศักยภาพและ
ความพร้อมของผู้เรียน 
  2. ควรจัดกระบวนการตดิตามประสานงานผ่านทกุช่องทางการติดต่อ เช่น Line SMS หนังสือแจ้งฯ 
เป็นต้น สําหรับติดตามผูเ้รียนที่มีผลการเรียนไม่ผา่นเกณฑ์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนและลด 0, 
ร, มส ในปีการศกึษาตอ่ไป เน่ืองจากปีการศึกษา 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 
ยังคงรุนแรง ทาํให้โรงเรยีนไม่สามารถเปิดการเรยีนการสอนไดต้ามปกต ิและนักเรียนติดต่อแก้ไขผลการ 
เรียนน้อยลง รวมถึงผลกระทบจากการขาดรายไดข้องครอบครัวเน่ืองมาจากการแพรร่ะบาดของเชื้อไวรัส 
ส่งผลให้จำนวนนักเรียนที่มี แนวโน้มไม่จบหลักสูตรเพิ่มมากขึ้น 
 
3.2 กระบวนการบริหารและการจดัการ  มีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม 
  เป้าหมายที่ 1  โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  เป้าหมายที่ 2  โรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบทันสมัย พร้อมใช้   
  เป้าหมายที่ 3  ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 100 ให้ความร่วมมือในการวางระบบและดำเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี 
  เป้าหมายที่ 4  พอ่แม่ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศกึษา ชมุชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ร้อยละ 100 มีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจดัการของสถานศึกษาในระดับสูง 
  เป้าหมายที่ 5   มีการประเมินคุณภาพการจัดการศกึษา จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
และเผยแพร่ผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม  
 เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย โรงเรียนวางแผนและดำเนินการตามโครงการตา่งๆ จนบรรลุผลดังต่อไปนี ้
 1. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
 2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
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 3. โครงการพัฒนาระบบงานแผนงาน 
 4. โครงการการพัฒนาสือ่และนวัตกรรมการเรียนการสอนคณติศาสตร์ 
 5. โครงการพัฒนาการเรยีนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 6. โครงการการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรูส้ะเต็มศึกษา 2564(กจิกรรมเชิงปฏิบัติการ STEM 
education เพื่ออาชีพ) 
 7. โครงการพัฒนาการเรยีนการสอนสังคมศึกษา 
 8. โครงการพัฒนาการเรยีนการสอนทักษะทัศนศลิป์ 
 9. โครงการส่งเสริมสถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 10. โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ปกครองนักเรยีน 
 จุดเด่น 

  1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการบรหิารจัดการสถานศึกษาสูค่วามเป็นเลิศ โดยใช ้
รูปแบบการบริหาร KHEM Model นำไปสู่การพฒันา 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่มืออาชพี เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ที่ตอบสนองกลยุทธ์ พันธกิจ และ
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

  2. โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจดัโครงสร้างการบริหารโดยกำหนดตำแหน่งงานให้เหมาะสมกับ
ปริมาณงานและมอบหมายภาระงานให้เหมาะสมกับบุคคล ครูและบุคลากรสังกัดหลายสว่นงาน มหีลาย
บทบาทหน้าที่ ส่งผลให้การขับเคลื่อนคุณภาพของสถานศึกษามีประสิทธภิาพและเกิดประสิทธิผล  

  3. โรงเรียนส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชพีโดยการจัดอบรมภายใน 
สถานศึกษา การส่งไปเข้ารับการอบรมพัฒนาภายนอกสถานศึกษา การไปศึกษาดูงานจดัชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชพี ส่งเสรมิให้ทำผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อการนิเทศการสอน ปฐมนิเทศครูใหม่และ
จัดครพูี่เลีย้งดูแลสอนงาน  

  4. โรงเรียนจดักลุ่มการเรยีนที่หลากหลายส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน เปิดสอนรายวิชาเพิ่มเติม 
ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สนองความต้องการของผู้เรียนอย่างรอบด้าน สามารถนำความรูแ้ละ
ทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันได ้

  5. โรงเรียนมกีารพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชพี คอื ส่งเสริมให้คณะครูและ
บุคลากรเข้ารับการอบรมและศึกษาต่อตามความสนใจ ทั้งการจดัอบรมตามโครงการที่มีอยู่ในแผนปฏิบัติ
การประจำปีของโรงเรียนทั้งในและนอกสถานศึกษา และการอบรมจากหน่วยงานภายนอก โดยมขี้อมูล
พื้นฐานมาจากแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan) ซึ่งจะทำให้คณะครูและ
บุคลากรพัฒนาตนเองไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา 
  จุดท่ีควรพัฒนา 
  เน่ืองด้วยสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชื่อ ไวรัส Covid 19 ยังคงรุนแรง จึงทำให้บาง โครงการ/
กิจกรรมที่วางแผนหรือกำหนดไว้ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามที่ได้ระบุ แผนงาน กลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการ
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เรียนรู้และฝ่ายงานต่าง ๆ จึงควรมีการขยายผลขอ้มูลจากการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้ผู้ที่ 
เกี่ยวข้องทราบ เพื่อให้การเขียนโครงการหรือ กิจกรรมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

3.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคญั   มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม 
  เป้าหมายที่  1 ครูและนักเรียนได้นำเสนอผลผลิตทางวิชาการในรอบปีที่ผา่นมา  

เป้าหมายที่  2 นักเรียนได้แสดงความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การทำงานเป็นหมู่คณะ โดย  

ผ่านการนำเสนอด้วยโครงงาน การศึกษาเพื่อเรียนรู้ (IS) และผลงานจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้  

เป้าหมายที่  3  ไดร้ายงานความก้าวหน้าทางการศึกษาและเผยแพร่ผลผลติทางวชิาการ ให้กับชุมชน 

และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

  เป้าหมายที่  4  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
        เป้าหมายที่  5  โรงเรียนมีค่าเฉลี่ย O-NET GAT PAT สูงข้ึนข้ึน 
  เป้าหมายที่  6  นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏบิัติการ STEM education ได้ฝึกประสบการณ์ 
การคดิแก้ปัญหา การสรา้งสรรค์นวัตกรรมใหม่ และการบูรณาการความรูใ้นสาขาวิชาต่าง ๆ โดยใช้รูปแบบ
การจดัการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ STEM education สามารถสรา้งรายไดร้ะหว่าง
เรียนได้ 
  เป้าหมายที่  7 ครูที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ STEM education ได้ฝึกประสบการณใ์นการ 
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรม เทคนิคการสอน การควบคุมกิจกรรม การจัดรูปแบบกิจกรรม เพื่อเป็น
ต้นแบบ STEM Education ของโรงเรียนสืบต่อไป 
 ผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม  
  เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย โรงเรียนวางแผนและดำเนนิการตามโครงการตา่งๆ จนบรรลุผลดังต่อไปนี ้
  1. โครงการเปิดบ้านวิชาการ (Open House) 
  2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  3. การขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 2564 (กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ STEM education 

เพื่ออาชีพ) 
 จุดเด่น  
  1. ครูจดักระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน 
โดยให้โอกาสกับผู้เรียนได้ปรับปรุงและพัฒนาผลงานและผลสัมฤทธิ์ให้พัฒนาเพิ่มขึ้น การพัฒนา 
ผลสัมฤทธิ์ที่เพิ่มขึ้นทำให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจและมีแรงจูงใจในการเรยีนเพิ่มข้ึน 
  2. การนิเทศการสอนพบว่าครทูุกทา่นมีการใช้สื่อเทคโนโลยีในกระบวนการสอนเป็นส่วนใหญ่
เน่ืองจากโรงเรียนจัดสภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อการใช้เทคโนโลยีของครู 
  3. โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจดัการเรียนรู ้เช่น ผลิต
สื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ Google classroom, Line , Zoom , Facebook , ช่อง Youtube เพื่อเป็น
ทางเลือกให้ครูในการจัดการเรียนรู ้โดยสามารถนำไปใช้เป็นช่องทางให้ครูมอบหมาย ตดิตาม ภาระงาน 
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การบ้าน เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างครูและนักเรียนในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งเป็นการสรา้งสังคมแห่งการ
เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ 
   4. ครูมีการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สนับสนุนให้ผู้เรียน มี
ส่วนร่วมในการจัดการเรยีนรู้ เน้นกระบวนการคดิ วิเคราะห์ และการลงมอืปฏิบัติ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ และส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลสัมฤทธิ์เรื่องคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ดีขึ้นตามลำดับ อีกทั้งยังทำให้บรรยากาศการเรียนรู้เป็นบรรยากาศที่
ส่งเสริมการเรียนรู ้
  จุดที่ควรพัฒนา 
  เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 ยังคงรุนแรงทำให้การจัดการเรียน การ
สอนของผู้เรียนต้องผ่านระบบออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ และการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีการรวมกลุ่มจำนวนคน
มาก ต้องงดการจัดกิจกรรม เพื่อรักษาระยะห่างและป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส Covid 19 ผู้สอน
จึงควรปรับปรุง และพัฒนาการบริหารจัดการชั้นเรียนที่รองรับ ระบบการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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4.สรุปผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ในรอบปกีารศึกษาที่ผา่นมา  
 จากการดำเนินการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในปีการศึกษา 2564 สรุปได้ ดังนี ้
     สรุปผลการประเมินภาพรวม 

 กำลังพัฒนา     ปานกลาง      ดี        ดีเลิศ        ยอดเย่ียม 

มาตรฐานการศึกษา 
ระดับ

คุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ
เฉลี่ย 

สรุประดับ
คุณภาพ 

 
มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน    

 
 
 
 
 

ยอดเยี่ยม 

  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของผู้เรียน   
 
 
5 

      1) มคีวามสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวน 5 
      2) มคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
         อภิปรายแลกเปลีย่นความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

5 

      3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 5 
      4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 5 
      5) มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา 5 
      6 มีความรู ้ทักษะพืน้ฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 5 
  1.2 คุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   

 
5 

     1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษากำหนด 5 
     2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 5 
     3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 5 
     4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 5 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    

 
 
 

ยอดเยี่ยม 

   2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 5  
 
 

5 

   2.2 มีระบบการบริหารจัดการคณุภาพสถานศึกษา 5 
   2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุม่เป้าหมาย 

5 

   2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 5 
   2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายและสังคมทีเ่อ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 5 
   2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 5 
มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    

 
ยอดเยี่ยม 

   3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุก 5  
5 
 

   3.2 ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 5 
   3.3 มีการบิหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 5 
   3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 5 
   3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรยีนรู ้ 5 
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บทที่ 4 สรุปผลการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
 
4.1 สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม 
  ในปีการศึกษา 2554 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
ที่ต้นสังกัดกำหนด โดยการดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ที่กำหนดในแผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่ง
เชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยนำไปใช้ ในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทางด้านการจัดการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระ การ
เรียนรู้ การจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียนในรูปแบบที่ 
หลากหลาย โดยมีการจัดระบบบริหารจัดการที่ส่งเสริม สนับสนุน คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน 
  จากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม มีผลการประเมินคุณภาพภายใน แต่
ละมาตรฐานอยู่ในระดับยอดเยี่ยม สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวม ได้แก่ จุดเด่น และจุดควรพัฒนา 
ของแต่ละมาตรฐานพร้อมทั้ง แนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือ ดังนี้ 
 
4.2   ผลสำเร็จที่เป็นจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา 
  จุดเด่น 
   1. การส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ เชิงรุก (Active learning) ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็น 
ศูนย์กลาง ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ สนับสนุนการพัฒนาและปรับวิธีการจัดการเรียน การสอน
แบบผสมผสาน  ได้แก่  on Site, on Air, on Line ร่วมกับการใช้ เทคโนโลยี สื่อ และ นวัตกรรมที่
หลากหลาย เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Zoom, Line, Facebook,YouTube, 
Google Classroom เป็นต้น เพื่อนำมาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น 
ศูนย์กลาง จัดรูปแบบกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียน เกิดความสนใจ สนุกสนาน และกระตือรือร้นกับ การเรียน
มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้สามารถพัฒนา ผู้เรียนทั้งทางด้านวิชาการ ทักษะ เจตคติ และ คุณลักษณะได้อย่าง เต็ม
ประสิทธิภาพ 
   2. การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลาย เพื่อเน้นการพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน รวมถึงการจัด
กิจกรรมและประสบการณ์เรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจรงิ โดยมีผู้สอนสนับสนุนให้เกิดการค้นคว้าและสรา้งสรรค์ผลงานอย่างอิสระ ภายใต้
กรอบคุณธรรมและจริยธรรม สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการใช้สือ่ เทคโนโลยี และเครื่องมือ
เสริมสร้างทักษะในการสร้างนวตักรรม นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้เรียน เข้าร่วมกิจกรรมทางดา้นทางด้าน
สังคมศึกษา ศาสนา ภาษา ศิลปะ ดนตรี นาฏศลิป์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยที่ตนเองภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม มีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของกลุ่มสาระการเรียนรูใ้ห้กับผู้เรียน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 และส่งเสริมทักษะเพิ่มเติมให้ผู้เรียน โดยการจดักิจกรรมชุมนุมและ เปิดโอกาสให้
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ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ เช่น กิจกรรมนาฎศลิป์พื้นเมือง กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดความภาคภูมิใจในทอ้งถิน่และความเป็นไทย 
   3. การตดิตามดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน ซึ่งเกิด
จากการร่วมมือร่วมใจของครูที่ปรึกษา ครูผู้สอนประจำวชิา ผู้ปกครอง วิทยากร ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ 
ในติดตามพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเน่ืองสม่ำเสมอ 

  4. โรงเรียนมีการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการบรหิารจัดการสถานศึกษาสูค่วามเป็นเลิศ โดยใช้ 
รูปแบบการบริหาร KHEM Model นำไปสู่การพฒันา 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่มืออาชพี เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ที่ตอบสนองกลยุทธ์ พันธกิจ และ
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

  5. โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจดัโครงสร้างการบริหารโดยกำหนดตำแหน่งงานให้เหมาะสมกับ
ปริมาณงานและมอบหมายภาระงานให้เหมาะสมกับบุคคล ครูและบุคลากรสังกัดหลายสว่นงาน มหีลาย
บทบาทหน้าที่ ส่งผลให้การขับเคลื่อนคุณภาพของสถานศึกษามีประสิทธภิาพและเกิดประสิทธิผล  

  6. โรงเรียนส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชพีโดยการจัดอบรมภายใน 
สถานศึกษา การส่งไปเข้ารับการอบรมพัฒนาภายนอกสถานศึกษา การไปศึกษาดูงานจัดชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชพี ส่งเสรมิให้ทำผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อการนิเทศการสอน ปฐมนิเทศครูใหม่และ
จัดครพูี่เลี้ยงดูแลสอนงาน  

  7. โรงเรียนจดักลุ่มการเรยีนที่หลากหลายส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน เปิดสอนรายวิชาเพิ่มเติม 
ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สนองความต้องการของผู้เรียนอย่างรอบด้าน สามารถนำความรูแ้ละ
ทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันได ้

  8. โรงเรียนมกีารพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชพี คอื ส่งเสริมให้คณะครูและ
บุคลากรเข้ารับการอบรมและศึกษาต่อตามความสนใจ ทั้งการจดัอบรมตามโครงการที่มีอยู่ในแผนปฏิบัติ
การประจำปีของโรงเรียนทั้งในและนอกสถานศึกษา และการอบรมจากหน่วยงานภายนอก โดยมขี้อมูล
พื้นฐานมาจากแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan) ซึ่งจะทำให้คณะครูและ
บุคลากรพัฒนาตนเองไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา 
  9. ครูจดักระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน 
โดยให้โอกาสกับผู้เรียนได้ปรับปรุงและพัฒนาผลงานและผลสัมฤทธิ์ให้พัฒนาเพิ่มขึ้น การพัฒนา 
ผลสัมฤทธิ์ที่เพิ่มขึ้นทำให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจและมีแรงจูงใจในการเรยีนเพิ่มข้ึน 
  10. การนิเทศการสอนพบว่าครูทุกท่านมีการใช้สือ่เทคโนโลยีในกระบวนการสอนเป็นส่วนใหญ่
เน่ืองจากโรงเรียนจัดสภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อการใช้เทคโนโลยีของครู 
  11. โรงเรียนส่งเสริมสนบัสนุนให้ครูผู้สอนใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจดัการเรียนรู ้เช่น 
ผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ Google classroom, Line , Zoom , Facebook , ช่อง Youtube เพื่อ
เป็นทางเลือกให้ครูในการจัดการเรียนรู้ โดยสามารถนำไปใช้เป็นช่องทางให้ครูมอบหมาย ติดตาม ภาระงาน 
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การบ้าน เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างครูและนักเรียนในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งเป็นการสรา้งสังคมแห่งการ
เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ 
  12. ครูมกีารจัดกระบวนการเรียนรูโ้ดยมีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก สนับสนุนให้ผู้เรียน มี
ส่วนร่วมในการจัดการเรยีนรู้ เน้นกระบวนการคดิ วิเคราะห์ และการลงมอืปฏิบัติ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ และส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลสัมฤทธิ์เรื่องคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ดีขึ้นตามลำดับ อีกทั้งยังทำให้บรรยากาศการเรียนรู้เป็นบรรยากาศที่
ส่งเสริมการเรียนรู ้
  จุดที่ควรพัฒนา 
  1. เน่ืองจากในปีการศึกษา 2564 สถานการณ์การ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 ยังคงรุนแรง 
ทำให้ไม่สามารถจัดกจิกรรม โครงการ การเรียนการสอนที่โรงเรียน กิจกรรมนอกสถานที่ และ กจิกรรมที่มี
การรวมกลุ่มของคนจำนวนมากไดต้ามปกต ิก่อให้เกิดอุปสรรคบางประการต่อการจัดการเรียนการสอนและ
การวัดประเมินผล ผู้สอนจึงควรจดักิจกรรมกระบวนการเรียนรู ้และวิธีการวดัประเมินผลที่หลากหลาย ให้ 
สามารถตอบสนองต่อการเรียนรูปแบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมตาม ศักยภาพและ
ความพร้อมของผู้เรียน 
  2. ควรจัดกระบวนการตดิตามประสานงานผ่านทกุช่องทางการติดต่อ เช่น Line SMS หนังสือแจ้งฯ 
เป็นต้น สําหรับติดตามผูเ้รียนที่มีผลการเรียนไม่ผา่นเกณฑ์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนและลด 0, 
ร, มส ในปีการศกึษาตอ่ไป เน่ืองจากปีการศึกษา 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 
ยังคงรุนแรง ทาํให้โรงเรยีนไม่สามารถเปิดการเรยีนการสอนไดต้ามปกต ิและนักเรียนติดต่อแก้ไขผลการ 
เรียนน้อยลง รวมถึงผลกระทบจากการขาดรายไดข้องครอบครัวเน่ืองมาจากการแพรร่ะบาดของเชื้อไวรัส 
ส่งผลให้จำนวนนักเรียนที่มี แนวโน้มไม่จบหลักสูตรเพิ่มมากขึ้น 
  3. เน่ืองด้วยสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชื่อ ไวรัส Covid 19 ยังคงรนุแรง จึงทำให้บาง 
โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนหรือกำหนดไว้ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามทีไ่ด้ระบุ แผนงาน กลุ่มบรหิาร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้และฝ่ายงานตา่ง ๆ จึงควรมกีารขยายผลข้อมูลจากการประชุมจดัทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องทราบ เพื่อให้การเขียนโครงการหรือ กิจกรรมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
  4.เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 ยังคงรุนแรงทำให้การจดัการเรียน การ
สอนของผู้เรียนต้องผ่านระบบออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ และการจดักิจกรรมต่างๆ ที่มีการรวมกลุ่มจำนวนคน
มาก ต้องงดการจดักิจกรรม เพื่อรกัษาระยะห่างและป้องกันการแพรร่ะบาด ของเชื้อไวรัส Covid 19 ผู้สอน
จึงควรปรับปรุง และพัฒนาการบริหารจดัการชั้นเรียนที่รองรับ ระบบการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
4.3   แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 จากผลการดำเนินงานทั้งหมดในปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา  พบว่ามีข้อคน้พบสำคัญที่ต้องพัฒนาให้มี
คุณภาพสูงข้ึนต่อไป  โดยมีแนวทางการพัฒนา ดงันี้  
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  ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนกำหนดแนวทางการพัฒนาโดยอาศัยข้อมูลพื้นฐาน Base Line จาก
สารสนเทศที่สำคัญ ได้แก่ ผลการประเมินโครงการ กิจกรรม นำมาเทียบเคียงค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน
การศึกษาและเทียบเคียงค่าเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนโดยใช้ KHEM Model จาก
แนวทางดังกล่าวในปีการศึกษา 2564 และปีการศึกษา 2565 จุดเน้นการพัฒนาที่สําคัญ คือ การพัฒนาการ
บริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนาศักยภาพครูและ บุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ให้ตอบสนองกลยุทธ์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
 
4.4  ความต้องการการชว่ยเหลือ 
  เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม จึงต้องการ
ความช่วยเหลือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ในการจัดอบรม
ครูผู้สอนและบุคลากรของสถานศึกษาสำหรับการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน การจัด 
กิจกรรม การดำเนินโครงการ การติดตามผล การวัดและประเมินผลผู้เรียน ในรูปแบบออนไลน์ให้มีความ 
หลากหลาย ยืดหยุ่น และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมากยิ่งขึ้น รวมถึงสนับสนุนอุปกรณ์ให้แก่ครูผู้สอนและ
ผู้เรียนสำหรับการเรียนรูปแบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 
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รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
1 นายนรนิทร์  สังฆพันธ ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธานกรรมการ 
2 ด.ต.ศุภชัย  บ้งพรม ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
3 นางดารุณี  ชาติน้ำเพชร ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
4 นายศิระ  ปกกฤตยหริบุญ ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ 
5 นายนสิันต์  แก้วมีศร ีผู้แทนคร ูกรรมการ 
6 นายอฒัรพงษ์  กาญจนโกมล ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ 
7 พันจ่าเอกลัทธวัฒน์  จันโทกุล ผู้แทนศิษยเ์ก่า กรรมการ 
8 นายธนบูรณ์ชัย  อร่ามเรือง ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น กรรมการ 
9 พระมหาบันทอน  สุธโีร ผู้แทนภิกษุสงฆ์,ผู้แทนองค์กรศาสนาอืน่ในพื้นที่ กรรมการ 
10 พระอธิการสวัสดิ์ วิสารโท ผู้แทนภิกษุสงฆ์,ผู้แทนองค์กรศาสนาอืน่ในพื้นที่ กรรมการ 
11 นายเจริญชัย  คำยอด ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
12 นายสนัติพงษ์  เจียวิทยนันท ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
13 นายธนพล  วงศษ์า ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
14 นายสุรัตน์  จันทสาร ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
15 นายวิเชียร  แสงศร ี ผู้อำนวยการโรงเรยีน กรรมการและเลขานุการ 
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วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) เรื่อง ชื่อ การบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้
รูปแบบ KHEM MODEL ยึดหลักวงจรการทางานแบบ PDCA ในการขับเคลือ่นการบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
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นวัตกรรมการบริหาร/ด้านการจัดการเรียนรู ้เรื่อง  กิจกรรม To Be Number 1 
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๔. ภาพประกอบ ไม่เกิน 4 ภาพหรือตามความเหมาะสม 
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