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บทสรุปของผู้บริหาร 
 
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนปราสาทวิทยาคม  เลขท่ี 4 หมู่ 14 ต าบลหินดาด  อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 
ชื่อผู้บริหารโรงเรียน   นายประจักษ์  เชษฐขุนทด    เบอร์โทรศัพท์ 089-8447193   
e-mail : psvschool2530@gmail.com  website : psvs.ac.th   
จ านวนบุคลากร  25 คน  จ าแนกเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา 2 คน  ข้าราชการครู  14 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ  
3 คน ครูอัตราจ้าง 3 คน พนักงานจ้างทั่วไป 3 คน  
จ านวนนักเรียน   รวม 412  คน    จ าแนกเป็น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 248 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
164 คน 
สภาพบริบทของโรงเรียน  โรงเรียนปราสาทวิทยาคม   
เนื้อท่ี     35 ไร่ 2 งาน 
สีประจ าโรงเรียน   น้ าเงิน-ชมพู 
ปรัชญา    การศึกษาสร้างปัญญา  พัฒนาความคิด  เพื่อชีวิตและสังคม 
คติพจน์    “วิริเยน  ทุกขมเจติ”  บุคคลล่วงทุกข์ได้  เพราะความเพียร 
ค าขวัญประจ าโรงเรียน  เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  น าสังคม   

สภาพแวดล้อม 

สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตชุมชนบ้านปราสาท ด้านทิศเหนือและด้านข้างทิศ
ตะวันตกของโรงเรียนมีชุมชน  อาศัยอยู่หนาแน่น ด้านทิศใต้ติดถนน สาย 2256 ด่านขุนทด-ท่าหลวง 

สภาพแวดล้อมท่ัวไป มีความร่มรื่นและสวยงามด้วยสวนหย่อม ไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ยืนต้นชนิดต่างๆ มีม้า
หินอ่อนให้เป็นที่นั่งอ่านหนังสือ/ท างานของนักเรียน ตามบริเวณร่มไม้และทางเดิน ตามอาคารต่าง ๆ มีลานธรรม
ส าหรับเป็นที่ท ากิจกรรมต่างๆ ท าให้นักเรียนมักใช้เป็นที่นั่งอ่านหนังสือและพักผ่อนอยู่เป็นประจ า 

สภาพชุมชน 

สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบท  หน่วยงานและสถานที่ราชการ ที่อยู่ใกล้โรงเรียน 
ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด ตู้ยามสถานีต าบลภูธรหินดาด โรงเรียนบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท 
อาชีพหลักของชุมชนคือ เกษตรกรรม รับจ้าง ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณีลอยกระทงผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพการเกษตร นับถือศาสนาพุทธ   

ข้อจ ากัดของโรงเรียน เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจน  จึงต้องขาดเรียนบ่อยเพ่ือไปช่วย
ผู้ปกครองท างานด้านการเกษตรและรับจ้าง จึงส่งผลกระทบในด้านผงสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และขาดโอกาสใน
การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม  การเรียนการสอนระดับประถมศึกษา มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง
ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 6 จ านวน  412  คน  ครูผู้สอน 18 คน จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง 
(SAR) ปีการศึกษา 2561 เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอ่ืน ๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่
ในระดับ ดี มีผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ดี    
เป็นผลมาจาก         
 1)ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มี
ความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ   
 2)ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี   ตามที่
สถานศึกษาก าหนด และมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่จะ
อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
 ซึ่งเป็นผลมาจาก โครงการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย กิจกรรมพัฒนาการอ่านคล่องเขียนคล่อง 
โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน กิจกรรมสุขกายสบายชีวี กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี 
ศิลปะ   โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ กิจกรรมรักการออม  กิจกรรมสหกรณ์ใน
โรงเรียน  โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการค้นคว้าและคิดอย่างเป็นระบบ กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  
กิจกรรมนิทรรศการผลงานการเรียนรู้  โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     
(O-NET)  กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก กิจกรรมค่ายปรับพ้ืนฐาน  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ลูกเสือ-    เนตรนารี  นักศึกษาวิชาทหาร 

ในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนได้ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนามาตรฐานคุณภาพผู้เรียน   โดยก าหนดให้มี
โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้  

1. นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญ
ไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดในแต่
ระดับชั้น  

2. นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยง      
องค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

3. นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และสังคมใน
ด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  

4. นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย     

5. นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วง
วัย 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาอยู่ในระดับ ดี 
  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  โรงเรียนปราสาทวิทยาคม  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา   
ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  โดยใช้ฐานข้อมูลในการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน  จัดท า
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แผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพ  ตาม
ความต้องการของครูและสถานศึกษา   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  และจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน   

โดยประเมินภาพความส าเร็จดังนี้ โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่โรงเรียนก าหนดชัดเจน   
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  ความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่น  วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  
นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด  มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ   ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  
มีการบริหารอัตราก าลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  น า
ข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย      มีส่วนในการวางแผน  ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกัน
รับผิดชอบต่อการจัดการศึกษามีการบริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ  พัฒนาหลักสูตร  กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่ม เป้าหมาย  รวมถึงการจัดการเรียนการ
สอนของกลุ่มที่เรียนนอกระบบ 

ในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนได้ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนามาตรฐานคุณภาพกระบวนการบริหารและ
การจัดการ โดยส่งเสริมให้มีกระบวนการบริหารและการจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นกระบวนการมีส่วน
ร่วม ท างานเป็นทีม มีการท างานที่น าวงจรคุณภาพ (PDCA) มาใช้ น าผลการปฏิบัติงานที่ได้มาวิเคราะห์และน าไป
พัฒนางานต่อไป 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผลการประเมินมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ดี เป็นผลมาจาก 
       โรงเรียนปราสาทวิทยาคม  มุ่งเน้นให้คณะครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยการ
ด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย มุ่งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ ให้ผู้เรียน
ผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง  นักเรียนมีส่วนร่วม ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ครูรู้จัก
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้ง
ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
น าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพื่อให้เด็กรักการเรียนรู้
และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ 
สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้
ด้วยตนเอง  

ในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนได้ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนามาตรฐานคุณภาพผู้เรียน โดยก าหนดให้มี
โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม  

 1.   โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
 2.   โครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 3. โครงการพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยี สู่ห้องเรียน  
 4. โครงการส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและปฏิบัติจริง 
 5. กิจกรรมส าหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ/นักเรียนเรียนรวมให้ 
นักเรียนมีความรู้สูงขึ้นตามระดับชั้น 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

 ตามที่โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา
2561 ตามที่ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดยจัดท ารายงาน
ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อสารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 บัดนี้การด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังนี้ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานที ่2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
มาตรฐานที ่3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    มีคุณภาพระดับ ….……ดี…………… 
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 ส่วนที่ 1 
 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม  ตั้งอยู่เลขที่  4   หมู่ที่  14  ถนนด่านขุนทด – ชัยบาดาล   ต าบลหินดาด  

อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์  30210   โทรศัพท์   044-938867  e-mail : 
psvschool2530@gmail.com  website : psvs.ac.th  เปิดสอนตั้งแต่  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึง ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6  จ านวน 13 ห้องเรียน  โรงเรียนมีเนื้อที่ 35 ไร่ 20 ตารางวา   
 โรงเรียนปราสาทวิทยาคม  เป็นโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน  จังหวัดนครราชสีมา  กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ น   กระทรวงมหาดไทย  ได้ ก่ อตั้ ง โ ดยคณะกรรมการ พัฒนาหมู่ บ้ านร่ วมกับ                                     
นายสะอาด  นาคาเริงฤทธิ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดในขณะนั้น  ได้ส ารวจข้อมูลต่างๆ และได้มี                   
นายล้าน  เมยขุนทด  และ นายคง  เปสันเทียะ ได้มอบที่ดิน นส .3 เลขที่  3905  เล่ม 40 ก . หน้า  5                        
จ านวน 35 ไร่  20  ตารางวา   เป็นสถานที่ก่อตั้ง    เริ่มท าการเรียนการสอนในปีการศึกษา  2530   มีนักเรียนรุ่น
แรกทั้งหมด จ านวน 75  คน   จัดเป็นห้องเรียน  2  ห้องเรียน  มีครู - อาจารย์  7  คน  โดยใช้อาคารเรียนของ
โรงเรียนบ้านปราสาทในการจัดการเรียนการสอน   ต่อมากรมสามัญศึกษา (เดิม)  ได้ประกาศจัดตั้งเมื่อ                      
วันที่   20  กรกฎาคม  2530  จึงได้มีการสร้างสถานที่และย้ายมาท าการเรียนการสอนบริเวณปัจจุบัน                        
ต้ังอยู่เลขที่ 4  หมู่ 14 บ้านปราสาท  ถ.ด่านขุนทด-ชัยบาดาล  ต.หินดาด  อ.ด่านขุนทด   จ.นครราชสีมา   
ระยะทางห่างจาก    จังหวัดนครราชสีมา   ประมาณ  81  กิโลเมตร  ชุมชนรอบๆ โรงเรียน  เป็นหมู่บ้านปราสาท  
และมีเขตพ้ืนที่บริการต่างๆ  อาทิ  บ้านปราสาท บ้านหินดาด บ้านท่าขี้เหล็ก  บ้านหนองกราดน้อย บ้านป่ารังงาม               
บ้านท่าขี้เหล็ก  ฯลฯ 
 
ปรัชญาของโรงเรียน 
  การศึกษาสร้างปัญญา พัฒนาความคิด เพ่ือชีวิตและสังคม 
คติพจน์   “วิริเยน ทุกขมเจติ” บุคคลล่วงทุกข์ได้ เพราะความเพียร 
สัญลักษณ์โรงเรียนปราสาทวิทยาคม 

 สัญลักษณ์ รูปอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม)   อักษรย่อของโรงเรียน ป.ส.ว. 
ค าขวัญประจ าโรงเรียน   เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม น าสังคม 
 

 
สีประจ าโรงเรียน  สีน้ าเงิน ชมพู 
 น้ าเงิน  หมายถึง ความอดทน มานะ  พยายามในการกระท าความดี 
 ชมพู    หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง  ความสดใส ความก้าวหน้า และผลที่ได้จากการกระท าความดี 
ดอกไม้ประจ าโรงเรียน 
 ดอกชวนชม  หมายถึง เชิญชวนให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาเยี่ยมชมกิจกรรมภายในโรงเรียน 
 
 
 
 

http://www.prasatkorat5.netสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา
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แผนผังบริเวณโรงเรียน 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ข้อมูลผู้บริหาร 
 1) ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
  นายประจักษ์  เชษฐขุนทด  

 วิทยฐานะ  ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต       สาขา  บริหารการศึกษา 

   โทรศัพท์  089-8447193   
 ด ารงต าแหน่งในสถานศึกษานี้ตั้งแต่  1 พฤศจิกายน  2561  จนถึง  ปัจจุบัน 

 2) รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 1  คน 
 นายชาติ    เงินจังหรีด   
 วิทยฐานะ  รองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ  
 วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต       สาขา  บริหารการศึกษา 
 ด ารงต าแหน่งในสถานศึกษานี้ตั้งแต่  10  พฤษภาคม  2559   จนถึง  ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 

    N 

                                                                                                                            ถนนชยับาดาล -   ด่านขนุทด  

 

 

 

สนามฟตุบอล 

สนาม 

อาคารอุตสาหกรรม 

โรงอาหาร 

บ้านพกัครู 

อาคารเรียน 2 

อาคารเรียน 1 

 

อาคารเรียน 3 

 

เสาธง 

ลานธรรม 

ห้องน า้ 

อาคารอเนกประสงค์ 
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3. ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน 
 3.1 ข้าราชการครู/พนักงานครู 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล อาย ุ อายุ
ราช 
การ 
(ปี) 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ สาขาวิชา สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้/ช้ัน 

ภาระงาน
สอน

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จ านวนที่
เข้ารับการ

พัฒนา 
(ปีปัจจุบัน)
ครั้ง/ชม. 

1. นายสุเนตร  อัดอั้น       55 32 ช านาญการ
พิเศษ 

ป.ตร ี
(ค.บ.) 

อุตสาหกรรม การงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี

26 6/48 

2. นายบุญช่วย จันทะคาม          41 16 ช านาญการ
พิเศษ 

ป.ตร ี
(ค.บ.) 

คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 25 11/88 

3. นางกองทนุ  ถ้ากลาง         44 10 ช านาญการ ป.ตร ี
ป.บัณฑิต
การศึกษา 

บรรณารักษ
ศาสตร์และ
สารนิเทศ 

ภาษาไทย 28 5/56 

4. นางวารี  จันทะคาม               41 10 ช านาญการ ป.ตร ี
(ค.บ.) 

ค.บ.ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร ์ 28 9/88 

5. นางเรณู  ล้ าเลิศ               39 10 ช านาญการ ป.ตร ี
(ค.บ.) 

นาฏศิลป ์ ศิลปะ 23 8/64 

6. นางกรีฑา เพ็งธรรมมา 35 11 ช านาญการ ป.ตร ี
(ค.บ.) 

ภาษาอังกฤษ ภาษาตา่งประ 
เทศ 

29 8/80 

7. นางสาวปรีญาพฒัฑ์  
นาด ี

41 9 ช านาญการ ป.โท 
(ศษ.ม.) 

ภาษาไทย ภาษาไทย 26 5/56 

8. นางสุนีรัตน์ พวมขุนทด 50 8 - ป.ตร ี
(ค.บ.) 

คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 28 7/56 

9. นางรัชน ู คฤหบดี 34 7 - ป.ตร ี
(ค.บ.) 

ภาษาอังกฤษ ภาษา 
ต่างประเทศ 

29 9/104 
 
 

10. นายสราวุธ  ไชยนิล 31 3 - ป.ตร ี
(วท.บ.) 

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี

24 9/72 

11. นางสาวอรอนงค์  
มากขุนทด 

33 3 - ป.ตร ี
(ค.บ.) 

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทยาศาสตร ์ 29 11/88 

12. นายบรรจง   เชิญชัยภูมิ                  25 1 - ป.ตร ี
(ค.บ.) 

สังคมศึกษา สังคมศึกษา 28 12/112 

13. นางสาวปรัศนียาภรณ์ 
สุวรรณแสง 

26 1 - ป.ตร ี
(ค.บ.) 

สังคมศึกษา สังคมศึกษา 26 12/112 

14. นายโชคทวี   
ศรีเหล่าน้อย 

27 3 
เดือน 

 ป.ตร ี
(ค.บ.) 

สังคมศึกษา สังคมศึกษา 28 - 
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 3.2 พนักงานจ้าง (ปฏิบัติหน้าที่สอน) 

ที่ ชื่อ-สกุล อายุ อายุงาน วุฒ ิ สาขาวชิา สอนกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้/ชั้น 

จ้างด้วยเงนิ ภาระงาน
สอน

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จ านวนที่
เข้ารับการ

พัฒนา 
(ปีปัจจบุัน) 

1. นางสาวสุกมลวัลย์    
จุลอักษร  

37 5 ป.ตรี บ.บ. การเงินการ
ธนาคาร 

การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลย ี

รายได้จังหวัด 25 - 

2. นายกิตติศักดิ์  พวงสมบัต ิ 29 3 ป.ตร ี
ป.บัณฑิต
การศึกษา 

วิทยาศาสตร ์
การกีฬา 

พลศึกษา เงินอุดหนุนราย
หัว 

30 3/40 

3. นางสาวสุนิสา อาบสุวรรณ 28 3 ป.ตร ี
(ค.บ.) 

ภาษาไทย ภาษาไทย เงินอุดหนุนราย
หัว 

27 - 

4. นางสาวอาริยา  สีมาพล 30 5เดือน ป.ตร ี
(วศ.บ.) 
ป.บัณฑิต
การศึกษา 

เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลย ี

เงินอุดหนุนราย
หัว 

24 - 

 
 3.3 ข้าราชการ/พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง (สนับสนุนการสอน) 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ ต าแหน่ง วุฒิ สาขา ปฏิบัติหน้าที่ จ้างด้วยเงิน 
1. นางณัฐฐาพร  ทองหมื่นไวย  38 ผช.

เจ้าหน้าที่
ธุรการ 

ป.ตรี 
(ค.บ.) 

คอมพิวเตอร์ งานสารบรรณ งบอุดหนุน
ทั่วไป 

2. นางสาวชลธิชา  ยศสันเทียะ 29 ผช.
เจ้าหน้าที่
การเงิน
การบัญชี 

ป.ตรี 
บธ.บ. 

การจัดการ
ทั่วไป 

เจ้าหน้าที่
การเงิน 

งบอุดหนุน
ทั่วไป 
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 3.4 สรุปจ านวนบุคลากร 
  3.4.1 จ านวนบุคลากรจ านวนจ าแนกตามประเภท/ต าแหน่งและวุฒิการศึกษา 
 

ประเภท/ต าแหน่ง 
 

จ านวนบุคลากร (คน) 

รวม 

 

ต่ ากว่า 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ปริญญาตรี  
1. ผู้บริหารสถานศึกษา       
-  ผู้อ านวยการ - - 1 - 1 4 
-  รองผู้อ านวยการ - - 1 - 1 4 
รวม - - 2 - 2 8 
2. สายงานการสอน       
-  ข้าราชการ/พนักงานครู - 13 1 - 14 56 
-  พนักงานจ้าง (สอน) - - - - - - 
-  อ่ืนๆ (ระบุ) - - - - - - 
รวม - 13 1 - 14 56 
3. สายงานสนับสนุนการ
สอน 

     
 

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ - 3 - - 3 12 
-  ครูจ้างเหมาบริการสอน - 3 - - 3 12 
-  พนักงานจ้างทั่วไป 2 1 - - 3 12 
-  ลูกจ้างประจ า - - - - - - 
รวม 2 7 - - 9 36 

รวมทั้งสิ้น 2 20 3 - 25 100 
คิดเป็นร้อยละ 8 80 12 - 100 - 
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      3.4.2 จ านวนครูจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน คิดเป็นร้อยละ จ านวนชั่วโมงสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/สัปดาห์ของครู

ภายในกลุ่มสาระ 
ภาษาไทย 3 16.67 12.67 
คณิตศาสตร์ 2 11.11 20.50 
วิทยาศาสตร์ 2 11.11 30.00 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3 16.67 15.33 
สุขศึกษาและพละศึกษา 1 5.56 42.00 
ศิลปะ 1 5.56 31.00 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 22.22 14.75 
ภาษาต่างประเทศ 2 11.11 15.50 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - 
รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มวาระการเรียนรู้ 18 100 181.75 
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  4. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วนัที่10  มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 
 4.1 จ านวนนักเรียนในโรงเรียนปีการศึกษา 2561 ทั้งสิ้น 412 คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
จ านวนเฉลี่ย 

ต่อห้อง ชาย หญิง 
ม.1 2 34 32 66 33 
ม.2 3 51 39 90 30 
ม.3 3 49 43 92 30.67 
ม.4 2 16 34 50 25 
ม.5 2 21 25 46 23 
ม.6 3 34 34 68 22.67 

รวมทั้งสิ้น 15 205 207 412 27.47 

 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับมัธยมศึกษา  = ……25.. : ……1…..  √ เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
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 4.2 จ านวนนักเรียน เปรียบเทียบ 3 ปีการศึกษาย้อนหลัง  ปีการศึกษา   2559- 2561 
เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปีการศึกษา 2559-2561   
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5. ข้อมูลผลสัมฤทธิท์างการเรียนในระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6)  

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
รายวิชา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได้ผลการ
เรียนเฉลีย่
ระดับ 3  
ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียน
ท่ี 

ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรีย
นที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 1037 19 151 143 160 174 163 91 71 325 31.34 

2. คณิตศาสตร์ 721 29 141 120 106 91 87 50 71 208 28.84 

3. วิทยาศาสตร์ 638 15 54 33 75 116 145 94 91 330 51.72 

    ฟิสิกส์ 118 1 25 16 14 1 16 9 13 38 32.20 

    เคมี 118 0 15 18 20 16 18 12 18 48 40.67 

    ชีววิทยา 118 1 8 8 12 14 22 22 29 73 61.86 

4. สังคมศึกษา ฯ 1259 1 54 75 102 135 232 265 372 869 69.02 

   ประวัติศาสตร์ 488 1 9 16 55 83 136 94 59 289 59.22 

5. สุขศึกษาและพลศึกษา 1353 1 40 53 92 105 236 353 428 1017 75.16 

6. ศิลปะ 615 3 67 49 88 91 74 72 141 287 46.66 

7. การงานอาชีพฯ 1511 0 15 11 24 157 295 351 638 1284 84.97 

8. ภาษาต่างประเทศ 662 0 108 130 167 124 73 30 15 118 17.82 

รวม 8616 71 687 672 915 1107 1497 1443 1946 289  

ร้อยละ 100 0.82 7.97 7.79 10.61 12.84 17.37 16.74 22.58 3.35  
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ที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระดับ 3 ขึ้นไป
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 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
รายวิชา 

ชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 
นักเรียน 
ที่ได้ผล

การเรียน
เฉลี่ย

ระดับ 3  
ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียนท่ี 
ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 390 11 66 58 54 58 77 30 23 130 33.30 
2. คณิตศาสตร ์ 200 19 39 23 28 28 27 15 16 58 29.00 
3. วิทยาศาสตร ์ 200 10 34 13 28 19 37 25 29 91 45.50 
4. สังคมศึกษา ฯ 400 1 18 37 21 41 67 87 124 278 69.50 
5. ประวัติศาสตร ์ 200 1 8 13 32 46 55 37 5 97 48.50 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 541 0 5 14 35 49 154 129 145 428 79.11 
7. ศิลปะ 200 0 36 9 18 24 29 16 61 106 53.00 
8. การงานอาชีพฯ 458 0 14 10 12 49 98 100 171 369 80.56 
9. ภาษาต่างประเทศ 200 0 36 40 49 39 20 7 5 32 16.00 

รวม 2789 42 256 217 277 353 564 446 579 1589  
ร้อยละ 100 1.51 9.18 7.78 9.93 1.66 20.22 15.99 20.76 56.97  
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ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1
ที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระดับ 3 ขั้นไป
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
รายวิชา 

ชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 
นักเรียน 
ที่ได้ผล
การ
เรียน
เฉลี่ย

ระดับ 3  
ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียน
ท่ี 

ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 384 6 60 53 63 78 48 27 21 96 25.00 
2. คณิตศาสตร ์ 192 0 41 31 30 25 21 14 11 46 23.95 
3. วิทยาศาสตร ์ 250 1 5 15 34 62 63 29 33 125 50.00 
4. สังคมศึกษา ฯ 384 0 24 17 31 37 69 64 127 260 67.70 
5. ประวัติศาสตร ์ 192 0 1 2 18 34 55 39 33  66.14 
6. สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

512 0 16 29 42 33 56 135 172 363 70.89 

7. ศิลปะ 192 0 28 30 29 45 30 13 3 46 23.95 
8. การงานอาชีพฯ 389 0 0 0 3 55 73 83 160 316 81.23 
9. ภาษาต่างประเทศ 192 0 52 40 54 18 12 5 1 618 9.37 

รวม 2687 7 227 217 304 391 427 409 561 1397  
ร้อยละ 100 0.26 8.45 8.08 11.31 14.55 15.89 15.22 20.88 51.99  
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ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1
ที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระดับ 3 ขั้นไป
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
รายวิชา 

ชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 
นักเรียน 
ที่ได้ผล
การ
เรียน
เฉลี่ย

ระดับ 3  
ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียน
ท่ี 

ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 145 2 1 16 21 26 22 18 19 59 40.68 
2. คณิตศาสตร ์ 170 10 38 32 25 22 15 11 16 42 24.70 
3. วิทยาศาสตร ์ 102 2 7 5 10 25 24 18 9 51 50.00 
    ฟิสิกส์ 61 1 10 8 6 15 10 3 7 20 32.78 
    เคมี 61 0 15 17 15 5 6 3 0 9 14.75 
    ชีววิทยา 61 0 7 7 12 12 12 4 5 21 34.42 
4. สังคมศึกษา ฯ 243 0 10 18 33 35 62 43 39 144 59.25 
5. สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

155 1 19 10 15 23 19 24 40 83 53.54 

6. ศิลปะ 76 3 1 2 3 4 4 17 39 60 78.94 
7. การงานอาชีพฯ 364 0 1 1 6 22 69 92 172 333 91.48 
8. ภาษาต่างประเทศ 143 0 7 32 36 31 23 9 4 36 23.17 

รวม 1581 19 132 148 182 220 266 242 350 858  
ร้อยละ 100 1.20 8.35 9.36 11.51 13.92 16.82 15.31 22.14 54.27  
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ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1
ที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระดับ 3 ขึ้นไป
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
รายวิชา 

ชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 
นักเรียน 
ที่ได้ผล
การ
เรียน
เฉลี่ย

ระดับ 3  
ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียน
ท่ี 

ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 118 0 24 16 22 12 16 16 8 40 33.89 
2. คณิตศาสตร ์ 159 0 23 34 23 16 24 10 28 62 38.99 
3. วิทยาศาสตร ์ 86 2 8 0 3 10 21 22 20 63 73.25 
    ฟิสิกส์ 57 0 15 8 8 6 6 6 6 18 31.57 
    เคมี 57 0 0 1 5 11 12 9 18 39 68.42 
    ชีววิทยา 57 1 1 1 0 2 10 18 24 52 91.22 
4. สังคมศึกษา ฯ 232 0 2 3 17 22 34 71 82 187 80.60 
    ประวัติศาสตร ์ 74 0 0 1 5 3 26 18 21 65 87.83 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 145 0 0 0 0 0 7 65 71 143 98.62 
6. ศิลปะ 147 0 2 8 38 18 11 26 38 75 51.02 
7. การงานอาชีพฯ 300 0 0 0 3 31 55 76 135 266 88.66 
8. ภาษาต่างประเทศ 127 0 13 18 28 36 18 9 5 32 25.19 

รวม 1559 3 88 90 152 167 240 346 456 1042  
ร้อยละ 100 0.19 5.64 5.77 9.75 10.71 15.39 22.19 29.25 66.84  
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6. ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
 6.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา2561 
  6.1.1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามระดับ 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
ระดับโรงเรียน 40.89 23.31 27.90 24.86 
ระดับจังหวัด 52.79 28.90 35.17 28.17 
ระดับสังกัด(รร.สังกัด อปท.) 50.13 26.36 33.48 26.82 
ระดับประเทศ 54.42 30.04 36.10 29.45 
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           6.1.2 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ระหว่างปีการศึกษา 2560-2561 

รายวิชา/ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ร้อยละของผลต่าง
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 40.15 40.83 +0.68 
คณิตศาสตร์ 19.25 23.31 +4.06 
วิทยาศาสตร์ 28.52 27.90 -0.62 
ภาษาอังกฤษ 26.04 24.86 -1.18 
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        6.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ประจ าปีการศึกษา2561 
  6.2.1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามระดับ 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาอังกฤษ 
ระดับโรงเรียน 31.66 16.28 24.39 29.14 19.25 
ระดับจังหวัด 44.82 34.41 28.67 27.21 29.45 
ระดับสังกัด  
(รร.สังกัด อปท.) 

40.93 32.57 24.98 23.08 27.24 

ระดับประเทศ 47.31 30.72 30.51 35.16 31.41 
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ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาองักฤษ

สงัคมศกึษา

เปรียบเทียบผลกำรทดสอบ O-NET 
ปีกำรศึกษำ 2561

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6

ระดบัประเทศ ระดบัสงักดั อปท. ระดบัจงัหวดั ระดบัโรงเรียน
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    6.2.2 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6               
ระหว่างปีการศึกษา 2560-2561 

รายวิชา/ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ร้อยละของผลต่าง
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 40.54 31.66 -8.88 
คณิตศาสตร์ 16.28 29.14 -106 
วิทยาศาสตร์ 24.39 20.00 0.75 
ภาษาอังกฤษ 19.25 18.84 2.56 
สังคมศึกษา 30.20 23.81 -0.58 
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เปรียบเทียบผลกำรทดสอบระดับชำติพื้นฐำน  (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6

ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2560-2561

ปีการศกึษา 2561 ปีการศกึษา 2560
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                     6.2.3 ข้อมูลนักเรียนด้านอ่ืนๆ 
 

ที ่ รายการ 
จ านวน
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ* 

1. จ านวนนักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 

402 97.57 

2. จ านวนนักเรียนที่ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา เช่น 
สุรา บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ 

35 8.49 

3. จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย/เรียนร่วม 0 0 
4. จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 0 0 
5. จ านวนนักเรียนที่มีปัญญาเลิศ - - 
6. จ านวนนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ - - 
7. จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปีการศึกษา 2561) 20 4.85 
8. จ านวนนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 183 33.49 
9. จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น 1 0.24 
10. จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร ปฐมวัย   

 ประถมศึกษา   
 มัธยมศึกษาตอนต้น 56 13.59 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย 34 8.25 

 
หมายเหตุ: ร้อยละของนักเรียนทั้งหมด  
 
7. ข้อมูลอาคารสถานที่ 
  

ที ่ รายการ จ านวน 
1. อาคารเรียน 3  หลัง 
2. อาคารประกอบ 4  หลัง 
3. ห้องน้ า/ห้องส้วม 3  หลัง 
4. สระว่ายน้ า -  
5. สนามเด็กเล่น -  
6. สนามกีฬา 3 สนาม 
9. อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง 
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8. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
8.1  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนกลุ่มใหญ่ 2 กลุ่ม คือ ชุมชนไทยโคราช และ

ชุมชนไทยอีสาน ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ มีประชากรประมาณ 13,650 คน จ านวนเด็กในวัยเรียนประมาณ 
2,000 คน หมู่บ้านใกล้เคียงโรงเรียน คือ หมู่บ้านปราสาท แบ่งออกเป็น หมู่ 4 หมู่ 14 หมู่ 22 ประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพ  ด้านเกษตรกรและเกษตรกรรม ท านาปลูกข้าว ท าไร่มันส าประหลัง ไร่ข้าวโพด และไร่อ้อย   

 8.2  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับต่ ากว่าระดับปริญญาตรี  อาชีพหลัก คือเกษตรกรรมส่วน
ใหญ่นับถือศาสนา พุทธ รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปีประมาณ   60,000  บาท 

 8.3 โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียนโอกาสของสถานศึกษากับความร่วมมือในด้านต่างๆ ของชุมชน   
1.  โรงเรียนปราสาทวิทยาคมเป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้ชุมชน จึงท าให้โรงเรียนและชุมชนมีการ

ประสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน   
2.  มีแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น  โบราณสถานและโบราณวัตถุ ที่เอ้ือต่อความภาคภูมิใจ

ในท้องถิ่น มีการสร้างเสริมวิชาชีพของโรงเรียน 
3.  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  
4.  มีสถานประกอบการให้การสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา    

-  ข้อจ ากัดของสถานศึกษากับความร่วมมือของชุมชน 
1.  วิถีชีวิตของชุมชนบางส่วนน าพาหรือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น การดื่ม

สุรา   การสูบบุหรี่  และพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง 
2.  ฐานะทางครอบครัวของคนในชุมชนส่วนใหญ่ค่อนข้างยากจน และรายได้ไม่แน่นอนส่งผลให้

นักเรียนบางต้องหยุดเรียนเพื่อช่วยครอบครัวหาเลี้ยงช่วยตน ท าให้นักเรียนขาดเรียนบ่อย 
  3.   ผู้เรียนขาดความอบอุ่น เนื่องจากครอบครัวแตกแยก ขาดเวลาที่จะอบรม ดูแล เอาใจใส่
เพราะครอบครัวส่วนมากมีฐานะยากจน  
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  9. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 
  โรงเรียนปราสาทวิทยาคม จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)  โดยโรงเรียนได้จัด
สัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตาราง ดังนี้ 

 ระดับมัธยมศึกษา 

โครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2561 
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ม.1 ม.2 ม.3 

รายวิชาพื้นฐาน  
ภาษาไทย 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
คณิตศาสตร์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  - ประวัติศาสตร์ 
  - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
  - หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม          
    และการด าเนินชีวิตในสังคม 
  - ภูมิศาสตร์ 
  - เศรษฐศาสตร์ 

 
40 (1 นก.) 

 
 

120 (3 นก.) 

 
40 (1 นก.) 

 
 

120 (3 นก.) 

 
 40 (1 นก.) 

 
 

120 (3 นก.) 

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.) 
ภาษาต่างประเทศ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 

รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติม  

ภาษาไทย 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
รายวิชาส่งเสริมความเป็นเลิศ SBMLD 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 
หน้าที่พลเมือง 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 

รวมเวลาเรียนวิชาเพิ่มเติม 240 (6 นก.) 240 (6 นก.) 240 (6 นก.) 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.1 ม.2 ม.3 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
กิจกรรมแนะแนว    
กิจกรรมนักเรียน 
 - ลูกเสือ เนตรนารี 
 - ชุมนุม 

 
120 

 
120 

 
120 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ มีเวลาเรียน  45 ชั่วโมง / 3 ปี 
รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,240 1,240 1,240 
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โครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2561 
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.4 ม.5 ม.6 

รายวิชาพื้นฐาน  
ภาษาไทย 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
คณิตศาสตร์ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80 (2 นก.) 140 (3.5 นก.) 80 (2 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  - ประวัติศาสตร์ 
  - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
  - หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม          
    และการด าเนินชีวิตในสังคม 
  - ภูมิศาสตร์ 
  - เศรษฐศาสตร์ 

 
40 (1 นก.) 

 
 

80 (2 นก.) 

 
40 (1 นก.) 

 
 

80 (2 นก.) 

 
-  

 
 

80 (2 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
ศิลปะ 40 (1 นก.) - 80 (2 นก.) 
การงานอาชีพ 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 

รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน 540 (13.5 นก.) 560 (14 นก.) 540 (13.5 นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติม  

คณิตศาสตร์ 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 
วิทยาศาสตร์ 
- ฟิสิกส์ 
- เคมี 
- ชีววิทยา 
- โลก ดาราศาสตร์ 

 
120 (3 นก.) 
120 (3 นก.) 
120 (3 นก.) 
60 (1.5 นก.) 

 
120 (3 นก.) 
120 (3 นก.) 

100 (2.5 นก.) 
60 (1.5 นก.) 

 
140 (3.5 นก.) 
100 (2.5 นก.) 
120 (3 นก.) 
60 (1.5 นก.) 

ภาษาต่างประเทศ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
รายวิชาส่งเสริมความเป็นเลิศ  SBMLD 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
หน้าที่พลเมือง 20 (0.5 นก.) 40 (1 นก.) 20 (0.5 นก.) 

รวมเวลาเรียนวิชาเพิ่มเติม 720 (18 นก.) 720 (18 นก.) 720 (18 นก.) 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.4 ม.5 ม.6 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
กิจกรรมแนะแนว    
กิจกรรมนักเรียน 
 - นักศึกษาวิชาทหาร 
 - บ าเพ็ญประโยชน์ 
 - ชุมนุม 

 
120 

 
120 

 
120 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ มีเวลาเรียน  60 ชั่วโมง / 3 ปี 
รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,380 1,400 1,380 
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โครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2561 
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
แผนการเรียน ทั่วไป 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.4 ม.5 ม.6 

รายวิชาพื้นฐาน  
ภาษาไทย 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
คณิตศาสตร์ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80 (2 นก.) 140 (3.5 นก.) 80 (2 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  - ประวัติศาสตร์ 
  - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
  - หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม          
    และการด าเนินชีวิตในสังคม 
  - ภูมิศาสตร์ 
  - เศรษฐศาสตร์ 

 
40 (1 นก.) 

 
 

80 (2 นก.) 

 
40 (1 นก.) 

 
 

80 (2 นก.) 

 
-  

 
 

80 (2 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
ศิลปะ 40 (1 นก.) - 80 (2 นก.) 
การงานอาชีพ 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 

รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน 540 (13.5 นก.) 560 (14 นก.) 540 (13.5 นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติม  

เลือกเสรี 420 (10.5 นก.) 400 (10 นก.) 420 (10.5 นก.) 
รายวิชาส่งเสริมความเป็นเลิศ  SBMLD 240 (6 นก.) 240 (6 นก.) 240 (6 นก.) 
หน้าที่พลเมือง 20 (0.5 นก.) 40 (1 นก.) 20 (0.5 นก.) 

รวมเวลาเรียนวิชาเพิ่มเติม 680 (17 นก.) 680 (17 นก.) 680 (17 นก.) 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.4 ม.5 ม.6 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
กิจกรรมแนะแนว    
กิจกรรมนักเรียน 
 - นักศึกษาวิชาทหาร 
 - บ าเพ็ญประโยชน์ 
 - ชุมนุม 

 
120 

 
120 

 
120 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ มีเวลาเรียน  60 ชั่วโมง / 3 ปี 
รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,340 1,360 1,340 
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10. ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  10.1  ห้องสมุดมีพ้ืนที่ขนาด  200  ตารางเมตร หนังสือในห้องสมุดมีจ านวน 13,000  เล่ม   มีวารสาร/
หนังสือพิมพ์ให้บริการจ านวน 20  ฉบับ  การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการสืบค้น
เทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด จ านวน   1  เครื่อง  มีจ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุด  (ในปีการศึกษาที่รายงาน)  
เฉลี่ย  250  คน  ต่อวัน   คิดเป็นร้อยละ 60.67  ของนักเรียนทั้งหมด  มีการให้บริการห้องสมุดแก่ชุมชนรอบนอก 
โดยมีบุคคลมาใช้บริการ  เฉลี่ย  20  คน  ต่อปี  (ในปีการศึกษาท่ีรายงาน) 

           10.2  ห้องปฏิบัติการทั้งหมด .......7....... ห้อง จ าแนกเป็น  
  1) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    จ านวน ………2..……. ห้อง 
  2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       จ านวน ………2………. ห้อง 
  3) ห้องปฏิบัติการทางภาษา           จ านวน ………1………. ห้อง 
  4)  ห้องอ่ืนๆ (ระบุ)  ห้องเรียนคุณภาพ     จ านวน ………2………. ห้อง 
       10.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด จ านวน ..........46 ......... เครื่องจ าแนกเป็น 
  1)  ใช้เพื่อการเรียนการสอน    จ านวน ………20…….. เครื่อง 
  2)  ใช้เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  จ านวน ………20….…. เครื่อง 
       โดยมีจ านวนนักเรียนที่ใช้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต (ในปีการศึกษาที่รายงาน)      
 เฉลี่ย 392  คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 95.14  ของนักเรียนทั้งหมด 
  3)  ใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (ส านักงาน) จ านวน ………6………. เครื่อง 
 10.4 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู ้
สถิติการใช ้

จ านวนคร้ัง/ปี 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 
แปลงเกษตร 
ลานกีฬาเอนกประสงค์ 
ลานธรรม 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

 

876 
7,823 
300 

7,678 
378 
765 

 
 
                 10.5 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู ้
สถิติการใช ้

จ านวนคร้ัง/ปี 
1. สถานบันวิจัยมันส าปะหลัง 2 
2. กังหันลม ห้วยบง 2 
3. หมู่บ้านหนองกราดน้อย (การท าไม้กวาด) 3 
4. หมู่บ้านห้วยจระเข้ (การท าดอกไม้จันทน์) 4 
5 โบราณสถาน ยอดปราสาท 2 
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        10.6 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้ 
                        แก่ครู นักเรียน  

ที ่ ชื่อ-สกลุ ให้ความรู้เร่ือง จ านวนคร้ัง/ปี 

1. นายบังเอิญ  เพียดขุนทด เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 10 

2. นายภาคภูมิ  เมยขุนทด เรื่องการนวดเท้าเพ่ือสุขภาพ 22 

 
11. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 11.1 ผลงานดีเด่น 
 

ประเภท (สถานศกึษา) ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้

 -  

ประเภท (ผู้บริหาร) ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้

นายชาติ  เงินจังหรีด รองผู้อ านวยการสถานศึกษาดีเด่น 
เนื่องในวันครู  ประจ าปี 2561 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

ประเภท (ครู) ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
นางอรอนงค์ มากขุนทด 

 
ครูผู้สอนดีเด่น  

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ม.ต้น 
เนื่องในวันครู  ประจ าปี  2561 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

นางสุนิสา  อาบสุวรรณ ครูอัตราจ้างดีเด่น  
เนื่องในวันครู  ประจ าปี  2561 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

ประเภท (นักเรียน) ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
เด็กหญิงพัชราภา เหลาสุวรรณ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 
 

รางวัลชนะเลิศ   
คัดเลือกคนเก่งโรงเรียนท้องถิ่น  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ประจ าปี  2561 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

ประเภท (นักเรียน) ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
เด็กหญิงพัชราภา เหลาสุวรรณ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 
 

รองชนะเลิศอันดับ 1  
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น

ระดับจังหวัดนครราชสีมา 
 ประจ าปี  2561 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

เด็กชายเกริกเกียรติ  ภูมิโคกรักษ์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 

 

รองชนะเลิศอันดับ 1 
ในการแข่งขันเปตอง ชายเดี่ยว รุ่น 14 ปี 
ระหว่างวันที่ 14-24 กรกฎาคม 2561 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
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นายธีรพงศ์  ดีจะบก 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 

 

เหรียญเงิน 
ในการแข่งขันกว้างจักร รุ่น 18 ปีชาย 
ระหว่างวันที่ 14-24 กรกฎาคม 2561 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

 

นายกมลานันท์ กมขุนทด 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 

 

เหรียญทองแดง 
ในการแข่งขันกระโดดไกล รุ่น 16 ปีชาย 
ระหว่างวันที่ 14-24 กรกฎาคม 2561 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

 

นายณัฐพงษ์ สีละคร 
นายอานนท์ สิมจันทึก  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 

 

เหรียญเงิน 
การแข่งขันตัดต่อภาพยนตร์ 

งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับ 
จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 68  

ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 31 
 

นางสาวณิชา แซสันเทียะ  
นางสาวนริศรา เสยขุนทด 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 

  

เหรียญเงิน 
การแข่งขันอัจฉริยภาพสุขศึกษาพละศึกษา 

งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับ 
จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 68  

ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 31 
 

นายอานนท์ สิมจันทึก 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 
นายธนาการณ์ ช านิ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 
นายประพจน์ สุดจันทึกชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 

เหรียญทอง 
การแข่งขันการประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

จากธรรมชาติ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

ด.ญ.พรรณภัทร  เต็มศักดิ์ไพโรจน์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 

 

เหรียญเงิน 
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
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        11.2  งาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลงานที่ประสบผลส าเร็จจนได้รับการยอมรับ หรือเป็นตัวอย่างการปฏิบัติ 
  1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 

     1.1  พัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
 

ที ่ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลงาน อธิบายตัวบ่งชี้ความส าเร็จหรือระดับ
ความส าเร็จ 

1. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 1.ผู้ปกครองและชุมชน จ านวน ร้อยละ 
90  เข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียน 
2.บุคลากรครูในโรงเรียนร้อยละ 90 มี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกับ  
ชุมชน 
3.ร้อยละ 90 ของโรงเรียน และชุมชนมี
ความสัมพันธ์อันดี มีความร่วมมือร่วมใจ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
3.ร้อยละ 90 คณะกรรมการ      
สถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาและบริหารงานโรงเรียน  
       

2. โครงการพัฒนาโรงเรียนทางเลือกการศึกษา 1. นักเรียนที่สมัครเข้าเรียน  โรงเรียน
ปราสาทวิทยาคม 

 
          2. ยุทธศาสตร์ที่ 2  

    2.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ที ่ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลงาน อธิบายตัวบ่งชี้ความส าเร็จหรือระดับ

ความส าเร็จ 
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 1.  นักเรียนโรงเรียนปราสาทวิทยาคม

ทุกคน 
2.  คณะครูและบุคลากรโรงเรียน
ปราสาทวิทยาคมทุกคน 
 

2. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 1.  มาตรฐานการศึกษาร้อยละ  100  
ได้รับผลการประเมินตนเองภายในระดับ 
“ดี” ขึ้นไป 
2.  มาตรฐานการศึกษาร้อยละ  100  
ได้รับผลการประเมินภายนอกระดับ“ดี” 
ขึ้นไป 
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ที ่ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลงาน อธิบายตัวบ่งชี้ความส าเร็จหรือระดับ
ความส าเร็จ 

3. โครงการ ส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานครูและบุคลากร 1. บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
ปราสาทวิทยาคมรับการพัฒนาความรู้
ในการจัดการเรียนการสอน 100 %   
2.  บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
ปราสาทวิทยาคมได้ รับการ พัฒนา
มาตรฐานวิชาชีพ 100 %   

4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา นักเรียนทุกคน ( 494 คน) ไดรับ คา
จัดการเรียนการสอน คาหนังสือเรียน 
 คาอุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบ
นักเรียน คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ คา
อาหารและยานพาหนะ 

6. โครงการพัฒนาระบุสาธารณูปโภคในสถานศึกษา 1. มีการจัดการ ดูแลรักษาในด้านการใช้
ไฟฟ้าและน้ าในโรงเรียน อย่างประหยัด
และคุ้มค่า 
2. มีการตรวจสภาพ ดูแล รักษาและ
ซ่อมแซมอยู่ตลอดเวลา 
3. นักเรียนรู้จักประหยัดในด้านการใช้
สาธารณูปโภค 

7. โครงการสนับสนุนค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  1. มีการจัดการ ดูแลในการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงในโรงเรียน อย่างประหยัดและ
คุ้มค่า 
2. น้ ามันเครื่องยนต์ เครื่องตัดหญ้า มี 
เพียงพอสามารถเบิกใช้งานได้
ตลอดเวลาและต่อเนื่อง 

8. โครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษารถโรงเรียน 1. รถโรงเรียนจ านวน 4 คัน มี
ประกันภัยชั้น 3+  
2. เ พ่ือจัดระบบการให้บริการด้าน
ยานพาหนะในโรง เรี ยนให้มีความ
คล่องตัว  มีความปลอดภัย  และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

9. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  1. นักเรียน รอยละ 100 
ไดรับการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
อยางมีกระบวนการด าเนินงานอยาง 
มีระบบ  
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ที ่ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลงาน อธิบายตัวบ่งชี้ความส าเร็จหรือระดับ
ความส าเร็จ 

  2. นักเรียนรอยละ 80 ไดรับการ           
สงเสริม ปองกัน และชวยเหลือนักเรียน
แกไขปญหานักเรียนตลอดทั้งการพัฒนา
นักเรียนดวยกิจกรรมตางๆ  
3. นักเรียน รอยละ 80 นักเรียน
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม เปนบุคคล 
แหงการเรียนรูเปนคนดี คนเกง และมี
ความสุขในทุกสถานการณสามารถ
พัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 

10. โครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา  

1. โรงเรียนจัดอบรมป้องกันปัญหายา
เสพติดให้นักเรียน 494  คน  1 ครั้งต่อ 
1 ปีการศึกษา 
2. นักเรียน จ านวน 494  คน  ได้รับ
การตรวจสารติด 1 ครั้งต่อ 1 ปี
การศึกษา 
3. ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมรับ
ความรู้ในการป้องกันยาเสพติด จ านวน 
1 คน 1 ครั้งต่อ 1 ปี 

11. โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยการจราจร  1. ผู้เรียนทุกคนเดินทางรถมอเตอร์ไซด์
มาโรงเรียนสวมหมวกนิรภัยร้อยละ 100 
2. นักเรียนใช้รถมอเตอร์ไซด์ได้อย่าง
ถูกต้องได้ร้อยละ 90 
3. นักเรียนอายุ 15 ปี ได้ท าใบขับขี่ได้
ร้อยละ 90 
4. นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมสร้างความ
ปลอดภัยในและนอกโรงเรียน 2-3 ครั้ง 

12. โครงการ To Be Number One    1. นักเรียนโรงเรียนปราสาทวิทยาคม 
จ านวน   494   คน 
2. ผู้บริหาร ครู   บุคลากรโรงเรียน
ปราสาทวิทยาคม  จ านวน  25   คน 

13. โครงการฝึกอบรมแกนน าเยาวชนป้องกันเด็กจมน้ า 1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1  
และ 4  จากโรงเรียนปราสาทวิทยาคม  
จ านวน  100 คน 

14. โครงการฝึกอบรมแกนน าเยาวชนป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน
เด็กวัยเรียน และป้องกัน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

1. นักเรียนโรงเรียนปราสาทวิทยาคม 
จ านวน  100  คน เกิดความรู้ ความ 
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ที ่ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลงาน อธิบายตัวบ่งชี้ความส าเร็จหรือระดับ
ความส าเร็จ 

  เข้าใจ และค่านิยมที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
ความรักและเพศสัมพันธ์ ร้อยละ  90 
2. นักเรียนโรงเรียนปราสาทวิทยาคม 
จ านวน  100  คน น าความรู้  ไปปรับใช้
ในการด าเนินชีวิต และจัดกิจกรรม
ปกป้องเพ่ือนเยาวชน ร้อยละ  90 

15. โครงการควบคุมป้องกันภาวะอ้วนในเด็กนักเรียนโรงเรียนปราสาท
วิทยาคม 

1. ร้อยละ 80 กลุ่มเด็กวัยเรียนได้รับ
การอบรมให้ความรู้เกิดความตระหนัก
ด้านสุขภาพ 
2. มีการคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะอ้วน
เบื้องต้น ในโรงเรียน 
3. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เสริมสร้างสุขภาพในกลุ่มเด็กวัยเรียน 
4. มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพควบคุม
ป้องกันโรคอ้วนในโรงเรียน 

16. โครงกาพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ไดมาตรฐาน 1. นักเรียน ม.3 และ ม.6 รอยละ 90 เข
ารวมกิจกรรมปจฉิมนิเทศ  
2. นักเรียน ม.1 และ ม.4 รอยละ 100 
เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศและปรับ
พ้ืนฐาน  
3. เอกสารงานทะเบียน รอยละ 100 มี
ความพอเพียงในการด าเนินงาน 

17. โครงการซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้างในโรงเรียน 1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 1 อาคาร 2 
อาคาร 3 ห้องน้ านักเรียน และอาคาร
ประกอบ จ านวน 1 อาคารต่อ 1 ปี
การศึกษา 
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  3. ยุทธศาสตร์ที่ 3  
      3.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการเรียนรู้และแล่งเรียนรู้ให้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

ที ่ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลงาน อธิบายตัวบ่งชี้ความส าเร็จหรือระดับ
ความส าเร็จ 

1. โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดโรงเรียน  
 

1.  ครูและนักเรียนร้อยละ 99 พึงพอใจ
กับการบริการของเจ้าหน้าที่ รวมทั้ง
ปริมาณของหนังสือ สื่อ และเทคโนโลยี 
ที่มีเพียงพอกับความต้องการ 
 
 

ที ่ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลงาน อธิบายตัวบ่งชี้ความส าเร็จหรือระดับ
ความส าเร็จ 

2. พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ  
 

1. โรงเรียนพัฒนาปรับปรุงแหลงเรียนรู
ภายในโรงเรียน 1 ครั้ง ตอ 1 ป
การศึกษา  
2. โรงเรียนจัดท าแหลงเรียนรูภายใน
โรงเรียน 1 แหลง ตอ 1 ปการศึกษา 

3. โครงการสวนพฤกษศาสตร์และอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม  

 

1. จัดนิทรรศการเพ่ือพัฒนาความรู้และ
จิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม นักเรียน  จ านวน   494  
คน  ครูและบุคลากร  จ านวน  25  คน  
1 ครั้ง ต่อ 1 ปีการศึกษา   
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา   และ
นักเรียนโรงเรียนปราสาทวิทยาคม
จัดการขยะและคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง    
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       4. ยุทธศาสตร์ที่ 4  
  4.1 พัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ที ่ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลงาน อธิบายตัวบ่งชี้ความส าเร็จหรือระดับ
ความส าเร็จ 

1. โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนและจัดตั้งศูนย์การ
เรียนอาเซียน 

1.  บุคลากรร้อยละ  80  ได้เข้ารับการ
อบรมด้านวิชาการต่าง ๆ  
2.  บุคลากรร้อยละ  80   ได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาฝีมือตามศักยภาพ 

2. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

3. โครงการพัฒนาระบบนิเทศ ติดตามและการประเมินผลการจัด
การศึกษา 

ครูทุกคนมีประสิทธิภาพในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และ 
โรงเรียนมีการนิเทศ ติดตามและการ
ประเมินผลการจัดการเรียนรูอยาง 
เปนระบบ 
 

 
 
 
      5. ยุทธศาสตร์ที่ 5  

  5.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและกระบวนการเรียนรู้ 
ที ่ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลงาน อธิบายตัวบ่งชี้ความส าเร็จหรือระดับ

ความส าเร็จ 
1. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักเรียน โรงเรียนปราสาทวิทยาคม มี

คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์มาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

2. โครงการแข่งขันคนเก่งโรงเรียนท้องถิ่น  1. นักเรียนร้อยละ 90 เข้าร่วมอบรม
พัฒนาการเรียนรู้ด้านวิชาการ  5 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ของนักเรียนตัวแทน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 และ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5  จ านวน  10  คน  
ต่อ 1 ปีการศึกษา 
2. ครู และ บุคลากรร้อยละ 90 จัด
อบรมพัฒนาศักยภาพครู ด้านวิชาชีพครู 
สู่มาตรฐานการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระการ 
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ที ่ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลงาน อธิบายตัวบ่งชี้ความส าเร็จหรือระดับ
ความส าเร็จ 

3. โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่กระบวนการคิด นักเรียนร้อยละ 80  มีคะแนน O-NET 
ของทุกกลุ่มสาระ เพ่ิมข้ึน 

4 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 1. รอยละ 90 ของครูผูสอนในโรงเรียน
ปราสาทวิทยาคมมีความรูตรงกับสาระ
การเรียนรูที่ไดรับมอบหมาย  
2. รอยละ 90 ของครูผูสอนในโรงเรียน
ปราสาทวิทยาคมมีความสามารถในการ
จัดกิจกรรมการสอน 
ตามหลักสูตรของโรงเรียน และใช
เอกสารประกอบหลักสูตรในการบันทึก
ผลการเรียนรูอยางถูกตองและเหมาะสม 

 
5. โครงการรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติฯ  1. นักเรียน  ครู  บุคลากร ร้อยละ  80  

ให้ความสนใจ และตระหนักถึงคุณค่า
ของการใช้บริการห้องสมุดและมีนิสัยรัก
การอ่าน 
 

  2. นักเรียนร้อยละ  80  ได้รับ
ประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้มากกว่าการนั่งเรียนในห้องเรียน
อย่างเดียว 
3. นักเรียน  ครู บุคลากรรวมทั้งชุมชน
ร้อยละ  80   ใช้บริการสื่อสารสนเทศ
อย่างมีคุณธรรมและเห็นคุณค่า 
 

6. โครงการส่งเสริมเยาวชนสรรค์สร้างประชาธิปไตยในโรงเรียน  1. ครูและบุคลากรเขารับการอบรม      
รอยละ 100 
2. โรงเรียนมีสื่อการเรียนการสอนครบ 
8 กลมุสาระการเรียนรุ  
3. นักเรียนโรงเรียนปราสาทวิทยาคม 
เขารวมกิจกรรมวันสุนทรภู และวัน
ภาษาไทยแหงชาติ รอยละ 90  
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ที ่ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลงาน อธิบายตัวบ่งชี้ความส าเร็จหรือระดับ
ความส าเร็จ 

  4. นักเรียนโรงเรียนปราสาทวิทยาคม 
เขารวมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
แหงชาติ รอยละ 90 
5. นักเรียนโรงเรียนปราสาทวิทยาคม 
เขารวมกิจกรรมวันคริสตมาสและวันป
ใหม รอยละ 90  
6. นักเรียนโรงเรียน 
ปราสาทวิทยาคม เขารวมกิจกรรมคาย
ทักษะทางวิชาการภาษา 

ตางประเทศ รอยละ 
7. โครงการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  1. นักเรียน ร้อยละ 100 ได้รับ

ประสบการณ์ที่หลากหลาย น าความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม
และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์   
2. ครูและบุคลากร ร้อยละ 100 ได้รับ
การพัฒนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น า
ความรู้มาพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน   

8. โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง 1. นักเรียนร้อยละ 100 เกิดความสนใจ
ที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
แหล่งเรียนรู้ 
2. นักเรียนร้อยละ 95  รู้จักการน า
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ 

9. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ 
ดนตรี และนาฏศิลป์  

1. โรงเรียนปราสาทวิทยาคมมีชุดแสดง
พอพียงกับการจัดการแสดง 
2. ลดปัญหาการยืมชุดการแสดงจาก
โรงเรียนอ่ืน 
3. ลดการเช่าชุดการแสดง 

10. โครงการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด  ผู้ เ รี ยนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดีร้อยละ100 
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ที ่ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลงาน อธิบายตัวบ่งชี้ความส าเร็จหรือระดับ
ความส าเร็จ 

11. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  1. นักเรียนและบุคลากรโรงเรียน
ปราสาทวิทยาคม ร้อยละ 90 มีสุขภาพ
ร่างสมบูรณ์แข็งแรง 
2. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนร้อย
ละ 90 มีทักษะในการดูแลรักษาสุขภาพ
ของตนเองในการดูแลรักษาสุขภาพของ
ตนเองในการดูแลรักษาสุขภาพของ
ตนเองและผู้อื่นเป็นอย่างดี 
3. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนร้อย
ละ 90 มีจิตอาสาเพื่อร่วมดูแลรักษา
สุขภาพของตนเองร่วมดูแลสุขภาพ
ร่างกาย 
ของบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี 
4. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
ปราสาทวิทยาคมจ านวนร้อยละ 90 รัก
การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง 
5. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนร้อย
ละ 90 มีวินัยในการดูแลตัวเองและผู้อ่ืน 
 

 
 6. ยุทธศาสตร์ที่ 6  

  6.1 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น SBMLD 
 

ที ่ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลงาน อธิบายตัวบ่งชี้ความส าเร็จหรือระดับ
ความส าเร็จ 

1. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น SBMLD 

1. กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จ านวน 15 คน ได้รับการอบรม และศึก
ดูงานแลกเปลี่ยน 
2. นักเรียน จ านวน 494 คน ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ตามความถนัดสู่ความเป็น
เลิศ 
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       12.  โครงการ/กิจกรรมพิเศษ ที่ด าเนินการตามนโยบายชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จุดเน้น แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา  ได้แก่ 
  1.  กิจกรรมจังหวัดสะอาด โคราชไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐ 
  2.  โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยการจราจร 
  3.  โครงการ To Be Number One 
  4.  โครงการฝึกอบรมแกนน าเยาวชนป้องกันเด็กจมน้ า 
  5.  โครงการฝึกอบรมแกนน าเยาวชนป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในเด็กวัยเรียนและป้องกัน
โรคติดต่อทางสัมพันธ์ 
  6.  โครงการควบคุมป้องกันภาวะอ้วนในเด็กนักเรียนโรงเรียนปราสาทวิทยาคม 
  7.  โครงการแข่งขันคนเก่งโรงเรียนท้องถิ่น 
  8.  โครงการพฤกษศาสตร์และอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
  9.  โครงการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด 
  10. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น SBMLD 
   10.1 โครงการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศรายวิชาเพ่ิมเติมกีต้าร์ 
   10.2 โครงการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศรายวิชาเพ่ิมเติมคอมพิวเตอร์ 
   10.3 โครงการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศรายวิชาเพ่ิมเติมอาหารไทย 
   10.4 โครงการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศรายวิชาเพ่ิมเติมฟุตบอล 
   10.5 โครงการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศรายวิชาเพ่ิมเติมวอลเลย์บอล 
  11. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักเรียนในการจัดท าศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
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 12. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปี 2560 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
สรุปผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา    

มาตรฐานที ่1  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

4.50 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 2  ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น าและมี
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา  

5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 3  สถานศึกษามีจ านวนผู้เรียนมีทรัพยากรและสภาพแวดล้อม 
ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ 4  สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ 5  สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ 
5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 6  สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 3.00 ด ี ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ 7 สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ 8  สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

ที่เป็นมาตรการเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 
5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ 9  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ 10 ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรสู่ประชาคม

อาเซียน 
4.50 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที ่11 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

4.50 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที ่12 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

4.50 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที ่13 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 14 ผู้เรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ 4.50 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที ่15 สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น 4.50 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที ่16 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ

ผู้ปกครองและชุมชน 
5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.68 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ค่าเฉลี่ยรวมผลการประเมินคุณภาพ เท่ากับ 4.68 มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 
การรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 มีค่าเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพ เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา  
มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ข้ึนไป      ใช่ ไม่ใช่ 

 มีค่าเฉลี่ยของผลประเมินในระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกว่า 12 มาตรฐาน  ใช่ ไม่ใช่ 

 ไม่มีผลประเมินคุณภาพของมาตรฐานอยู่ในระดับปรับปรุง   ใช่ ไม่ใช่ 
สรุปว่า ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม  ได้ ไม่ได้ มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
*    ให้ระบุค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้ 
**   ให้ระบุระดับคุณภาพ ได้แก่ ดีเยี่ยม  ดี  พอใช้  ควรปรับปรุง และ ต้องปรับปรุง ตามผลประเมิน 
***  ให้ระบุสรุปผลการประเมิน ได้แก่ ได้มาตรฐาน และ ไม่ได้มาตรฐาน 
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13. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
   ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
น าหนัก
คะแนน 

คะแนน 

ที่ได ้

ระดับ 

คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี 10.00 9.56 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จรยิธรรม และค่านยิมที่พึงประสงค์ 10.00 9.74 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝรู่้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง                    10.00 8.91 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 8.89 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ 5  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรียน 20.00 8.89 พอใช้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 6  ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็ส าคัญ 10.00 8.00 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 8  พัฒนาการของการประกันคณุภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 4.91 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์    

ตัวบ่งช้ีที่ 9   ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและ 
                 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 10 ผลการพัฒนาตามจดุเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ ์
                 ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสรมิบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา 
                 มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลศิที่สอดคล้องกับแนวทางการ 
                 ปฏิรูปการศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

คะแนนรวม 100 85.44 ดี 
ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา .....85.44......... คะแนน  มีคณุภาพระดับ .......ด.ี................. 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ   รับรอง   ไม่รับรอง 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553  

1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
1. สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต ผู้เรียนรายบุคคลดีอยู่แล้ว แต่จะให้ดี

ยิ่งขึ้นควรจัดเก็บให้ครบถ้วน จัดท าเป็นสารสนเทศ สามารถน าไปใช้ได้ 
2. สถานได้ให้ความส าคัญในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียนได้หลากหลายแต่จะ

ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึนควรมีการก ากับ ติดตาม นิเทศประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขให้ครบวงจร
คุณภาพและควรปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

3. ผู้เรียนควรได้รับการคัดกรองความสามารถในการอ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและน ามา
พัฒนาให้มีทักษะเพียงพอเพ่ือการค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. ผู้เรียนควรได้เรียนรู้จากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมอ่ืนๆ โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้เรียน
ฝึกคิดและทักษะกระบวนการคิดท างานเป็นกลุ่มเป็นทีม ยึดการปรับตัวและรู้จักท างานร่วมกับ
ผู้อื่น 
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5. ผู้เรียนควรได้รับค าแนะน าจากครูที่ปรึกษา ครูผู้สอนครูแนะแนว เพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์เรียนอย่างมีเป้าหมาและเห็นความส าคัญของการสอบแบบทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) และผู้เรียนควรได้รับการฝึกท าแบบทดสอบดังกล่าวอย่าง
เพียงพอเพ่ือให้เกิดทักษะในการท าแบบทดสอบดังกล่าว 

6. ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยการแสวงหาความรู้จากห้องสมุด
สืบค้นความรู้จากอินเทอร์เน็ตฝึกปฏิบัติและทดลองจากห้องปฏิบัติการหรือแหล่งรู้อ่ืนๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาให้มากข้ึน 

7. สถานศึกษาได้ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนจนเกิดอัตลักษณ์ “ยิ้มไหว้ ทักทาย แต่งกายถูกระเบียบ”
ถ้าจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นอีก ควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และควรก าหนดโครงกิจกรรมให้
หลากหลายขึ้น 

8. สถานศึกษาได้ด าเนินการตามจุดเน้นจุดเด่นได้ส าเร็จจนเป็นเอกลักษณ์ “ภูมิทัศน์งามเด่น”และ
สามารถเป็นแบบอย่างได้ แต่จะให้ดียิ่งขึ้นอีก ควรด าเนินการอย่างสม่ าเสมอและยั่งยืนและควร
ส่งเข้าประกวดแข่งขันประเภทสถานศึกษาสิ่งแวดล้อมสวยงาม หรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับมากขึ้น 

9. สถานศึกษาได้ด าเนินโครงการส่งเสริมวิ4ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงดีอยู่แล้วถ้าจะให้ดี
ยิ่งขึ้นควรปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้พัฒนาไปสู่อาชีพ 
 

2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
1. สถานศึกษาได้จัดการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม และแบ่งงานออกเป็น 4 ฝ่าย ลได้

ด าเนินการดีอยู่แล้ว ถ้าจะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นควรส าคัญกับการ ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบนิเทศ และประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ 

2. สถานศึกษาควรให้ความรู้ความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรทุกคนในเรื่องปฎิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง (พุทธศักราช ) 2552-2561 อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง และน ามาเป็นแนวทาง
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. สถานศึกษาควรน าปัญหาด้านการจัดท าแผนการเรียนรู้ของครู ปัญหาด้านการจัดการเรียนรู้

และปัญหาด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนท าเป็นเป้าหมายในการจัดท า
แผนพัฒนาครูทุกคนอย่างเป็นระบบ 

2. ควรส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่สอน และพัฒนาปรับปรุงแผนการ
จัดการเรียนทุกปีการศึกษาโดยสถานศึกษาอ านวยความสะดวกทั้งด้านความรู้ทักษะ วัสดุ 
อุปกรณ์แล้เวลาให้ครูด าเนินการอย่างมีคุณภาพ 

3. ครูจัดการเรียนการสอนค่อนข้างหลากหลายเทคนิคและวิธี แต่ถ้าจัดการเรียนการสอนด้วย
วิธีเหล่านี้ให้มากขึ้นจะดีมาก ได้แก่ การจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน จัดการเรียนรู้โดยให้
ผู้เรียนแสวงหาความรู้สืบค้นความรู้และสรุปความรู้ด้วยตนเอง และการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
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4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพที่ดี แต่ถ้าจะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ควรพัฒนา

ครูทุกคนให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพให้มากขึ้น เพ่ือให้ครูทุกคนมีความตระหนัก
ถึงความจ าเป็นในการท างานหรือการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เช่น ท างานเป็นระบบ 
พัฒนาตนเองอยู่เสมอและให้ครูทุกคนถือเป็นหน้าที่ ที่จะต้องปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่อง ระยะเวลาในการพัฒนาสถานศึกษาทุกด้านให้ด าเนินการภายใน 2 ปี 

 
14. การน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานั้น  การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนด้าน
ผลสัมฤทธิ์ด้านวิชาการของผู้เรียน  โดยจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีการวิเคราะห์หลักสูตร  
วิเคราะห์ผู้เรียน  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีการวัดผล ประเมินผล
ด้วยวิธีการที่หลากหลายเน้นผลงาน  ชิ้นงาน  และครอบคลุมอย่างรอบด้าน  มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
กระบวนการคิด โดยการเรียนการสอนผ่านโครงงาน (Project Based Learning)  ทุกกลุ่มสาระ  ครบทุกระดับชั้น  
ผู้บริหารมีการก ากับติดตามการจัดการเรียนรู้อย่างเอาใจใส่ ใกล้ชิด และสม่ าเสมอ 
 ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  ระเบียบ วินัย  และส่งเสริมความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย  บนพื้นฐานของสภาวะกายและจิตใจที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  ผ่านกิจกรรม/โครงการ  
ตามแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  
 สถานศึกษามีการก าหนด  เป้าหมายวิสัยทัศน์  และพันธกิจ ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาตรง
ตามความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เน้นการมีส่วนร่วม  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและส่งเสริม
แหล่งเรียนภายนอกที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
 สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ตรง
กับความต้องการของผู้เรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและให้ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง   โดยใช้กระบวนการของ Active Learning  และส่งเสริมการ            
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ทีได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  
สามารถน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาตนเองด้านการเรียนรู้  และใช้สื่อมัลติมีเดียอย่างสร้างสรรค์   
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15. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 15.1 การบริหารจัดการศึกษา 
   โรงเรียนปราสาทวิทยาคม  ได้จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ฝ่าย โดยแบ่งเป็น ฝ่ายฝ่าย
บริหารวิชาการ  ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารส่งเสริมและบริการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้บริหารยึดหลักการ
บริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ การพัฒนาตามกระบวนการ PDCA 

 โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนปราสาทวิทยาคม 
 
 

         ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 
                        
                                                   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
 

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป ฝ่ำยบริหำร 
ส่งเสริมและบริกำร 

ฝ่ำยบริหำร 
กิจกำรนักเรียน 

ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร 

 งานพัฒนาหลักสูตร/กลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

 งานวัดผลและประเมินผล
การเรยีนรู ้

 งานนิเทศภายใน 

 งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

 งานพัฒนาส่งเสรมิด้าน
วิชาการ 

 งานทะเบียน 

 งานแนะแนว 

 งานสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลย ี

 งานห้องสมุด 

 งานทางเลือกทางการศึกษา 

 งานส านักงานฝ่าย 

 

 

 

 

 

 งานส่งเสรมิแก้ไขความ
ประพฤต ิ

 งานป้องกันสารเสพติด/โรค
เอดส ์

 งานรักษาความปลอดภัย 

 งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

 งานส่งเสรมิพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน 

 งานส่งเสรมิประชาธิปไตย 

 งานเครือข่ายผู้ปกครอง 

 งานส านักงานฝ่าย 

 

 

 

 

 งานแผนงานและนโยบาย 

 งานพัสด ุ

 งานการเงินและบญัช ี

 งานควบคุมภายใน 

 งานสารบรรณ 

 งานบุคลากร 

 งานสารสนเทศ 

 งานเรียนฟรี  15  ป ี
 

 

 

 

 

 งานอาคารสถานท่ี 

 งานนักการภารโรง 

 งานชุมชนสัมพันธ์ 

 งานสิ่งแวดล้อม 

 งานประชาสัมพันธ์ 

 งานสหกรณ ์

 งานโสตทัศนศึกษา 

 งานยานพาหนะ 

 งานสาธารณสุขมลูฐาน 

 งานส านักงานฝ่าย 
 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
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                      15.2 วิสัยทัศน์   พันธกิจ  ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา    
อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 
        วิสัยทัศน์ (VISION) 

การศึกษาสู่มาตรฐาน  บริหารร่วมใจ  ใสใจรักษ์บ้านเกิด  ล้ าเลิศคุณธรรม  น้อมน าหลักพอเพียง 
  พันธกิจ  (MISSION) 

 1.   ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  เพ่ือคนท้องถิ่นโดยสร้างโอกาสแก่ผู้เรียนอย่าง 
ทั่วถึงและเต็มตามศักยภาพ 

 2.   พัฒนาแหล่งเรียนรู้  และเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้  จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.   เสริมสร้างให้ผู้เรียน  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีสุขภาพแข็งแรง  สุขภาพจิตดีงาม  รักษ์ถ่ินเกิด  และ

ด ารงชีวิตตามหลักพอเพียง 
 4.   เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถ  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  และมีทักษะด้านเทคโนโลย ี
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมและ
เครือข่ายในการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา    

 

1. ส่งเสริมให้มีระบบเครือข่ายชุมชน หน่วยงานภูมิ    
ปัญญาท้องถิ่นต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาโรงเรียน 

2. ส่งเสริมกิจกรรมสานสัมพันธ์ บ้าน-โรงเรียน 
3.องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาหน่วยงาน   
   ต้นสังกัดสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนของ  
   นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการและเขตใกล้เคียง 
4. ส่งเสริมการบริหารจัดการให้ครูและบุคลากร 
    ทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการ   
    ปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานได้ส่งเสริมให้บริหาร 
    โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และด าเนินการตามแผน 

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

1. พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์การศึกษา 
2. พัฒนาระบบการบริหารงานบริหารวิชาการให้มี

ประสิทธิภาพละประสิทธิผล 
3. พัฒนาระบบการบริหารงานนโยบายและแผนให้

มีประสิทธิภาพละประสิทธิผล 
4. พัฒนาระบบการบริหารบุคลากรให้มี

ประสิทธิภาพละประสิทธิผล 
5. พัฒนาระบบการบริหารกิจการนักเรียนให้มี

ประสิทธิภาพละประสิทธิผล 
6. พัฒนาระบบการบริหารทั่วไปให้มีประสิทธิภาพ

ละประสิทธิผล 
7. พัฒนาระบบการให้บริการการศึกษา 

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม 
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8. พัฒนาประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
9. จัดระบบป้องกันสารเสพติดและพฤติกรรมไม่

เหมาะสมด้วยกลุ่มเพ่ือนใจวัยใส 
10.ส่งเสริมการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพในทุกกลุ่ม

งาน 
11.ส่งเสริมวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
12.ส่งเสริมการบริหารโรงเรียนดีเด่นด้านการบริหาร

จัดการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร เพ่ือการ
เรียนรู้และแหล่ง
เรียนรู้ให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 

1. พัฒนาระบบเครือข่าย ICT เพ่ือการจัดการเรียนรู้
และการสื่อสาร 

2. พัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
สื่อ ICT  

3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาครูตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

 

1. ส่งเสริมให้บุคลากรมีโลกทัศน์กว้างขวางขึ้น 
2. ส่งเสริมพัฒนาครูปฏิบัติหน้าที่ครูตามมาตรฐาน

วิชาชีพ 
3. ส่งเสริมครูจัดการเรียนรู้เน้นฝึกทักษะให้นักเรียน

ปฏิบัติจริง คิดวิเคราะห์   
4. ส่งเสริมนักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  
5. ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการท างานมีประชาธิปไตย 

รับผิดชอบฯ  
6. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
ส่งเสริมทักษะการตั้งค าถาม ฝึกการคิดฯ ให้กับ 
นักเรียนฯลฯ 

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนและ
กระบวนการเรียนรู้    

 

1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
2. ส่งเสริมการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
3. พัฒนาศักยภาพนักเรียนใน 8 กลุ่มสาระ 
4. พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความถนัดความ

สนใจของนักเรียน 
5. เสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิตด้วยกิจกรรมท่ี

หลากหลายตามความสนใจและถนัดของนักเรียน 
6. พัฒนาด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
7. พัฒนาด้านภาวะผู้น า 
8. พัฒนาด้านประชาธิปไตย 

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม 
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9. สืบสานศิลปะวัฒนาธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
และรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น 
SBMLD 
 

1.เสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2.จัดการศึกษาในระบบเต็มศักยภาพของผู้เรียน
อย่างมีคุณภาพให้ได้มาตรฐาน 

3.จัดการศึกษานอกระบบเพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต 

4.จัดการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต 

โรงเรียนปราสาทวิทยาคม 

 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 1.  พัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
 2.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
 3.  พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร   
 4.  พัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพ   
 5.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและกระบวนการเรียนรู้   
 6.  พัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
  “ ยิ้ม ไหว้ ทักทาย แต่งกายถูกระเบียบ ” 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
  “ภูมิทัศน์งามเด่น” 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพในสถานศึกษา 
1. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ :  ดี    
กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 โดยได้ท าโครงการที่
หลากหลายสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน เช่น โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ โครงการบูรณาการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของนักเรียน ระดับชาติ 
(O-net)  โครงการพัฒนากิจกรรมผู้เรียน และโครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งส่งผลมีให้
กระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูมีการวิเคราะห์หลักสูตร ที่ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ครู
มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อย่างน้อย 1 รายวิชาต่อภาคเรียน เน้นกิจกรรมการเรียน
การสอนของครู จัดมีรายวิชาเพ่ิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่เน้นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีทักษะการ
อ่าน การเขียน มีการส่งเสริมกระบวนการคิด การท างานเป็นกลุ่ม ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนได้อย่าง
เหมาะสมและสร้างสรรค์  มีการส่งเสริมให้ครูใช้เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ส่งเสริมครูใช้เทคโนโลยีในการ
สืบค้นข้อมูลและการพัฒนาเอง ส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานเดิม ในด้านความรู้ ความเข้าใจ 
ทักษะ และกระบวนการต่างๆ ส่งผลให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาและการท างานได้อย่างเหมาะสม   

ผลการด าเนินงาน 

 1. ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน  การสื่อสาร  ร้อยละ 66.45  
 4. ผู้เรียนมีทักษะในการคิดค านวณ ร้อยละ   52.63 
 5. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด จ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ
แลกเปลี่ยนความคิดและแก้ปัญหา  ร้อยละ  61.11 
 6. ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 74.06 
 7. ผู้เรียนมีความสามรถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารได้ ร้อยละ 75.43 
 8. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับเกรด 3 ขึ้นไป ร้อยละ 56.58 
 9. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ร้อยละ 66.99 
 10. ผู้เรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์
คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป ร้อยละ 2.96 
 11. ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพในการจัดการท างานหรืองานอาชีพ    ร้อย
ละ 84.95 
 12. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 72.33 
 13. ผู้เรียนมีความพึงพอใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย ร้อยละ 72.33 
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 14. ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 67.96 
 15. ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละ 
ช่วงวัย ร้อยละ  69.17 
 16. ผู้เรียนมีความสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน   
ร้อยละ  69.17 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 

1. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
2. หลักสูตรสถานศึกษา 
3. วิเคราะห์หลักสูตร 
4. แผนการจัดการเรียนรู้  
5. รายงานการใช้สื่อ  
6. รายงานผลการจัดกิจกรรม / โครงการประจ าปีงบประมาณ 2561 
7. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
8. ใบงาน 
9. สรุปกิจกรรมชุมนุม  / สมุดบันทึกรักการอ่าน 

จุดเด่น 
1. นักเรียนได้รับรางวัล เหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น   
2. นักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง  การแข่งขันการประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ธรรมชาติ ระดับ 

ชั้น ม.ปลาย 
3. นักเรียนสามารถสร้าง/ผลิต หนังสั้น  เรื่องต้น น้ าที่ถูกลืม 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. ส่งเสริมให้ครูเข้าการประกวดแข่งขันสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา 

นวัตกรรม 

 - 

ข้อเสนอแนะ 

1. ส่งครูเข้ารับการอบรมการสร้างนวัตกรรม 
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2. มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดี 

กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนปราสาทวิทยาคมได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการ 
ศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการ ปฏิรูปการศึกษา 
และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผน ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ 
ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถาน ศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดขอบ ด าเนินการ
พัฒนา ตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมิน ผลการ
ด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

1. สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพ ปัญหาความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

2. สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับ การพัฒนา
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ สถานศึกษาด าเนินการจัดการ
คุณภาพอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 

3. สถานศึกษามีหลักสูตรที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมีกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 

4. สถานศึกษามีการส่งเสริม  สนับสนุน พัฒนาครูบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
5. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

และมีความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอก 
6. สถานศึกษามีการจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสอดคล้องกับ

บริบทของสถานศึกษา 
ข้อมูล  เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ 
 1. แผนการปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
 2. แผนการพัฒนาการศึกษา 4 ปี 
 3. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
 4. รายงาน sar 
 5. รายงานโครงการต่างๆ 
 6. สรุปงานจากฝ่าย 4 ฝ่าย 
 7. รายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 8. รายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
 8. สรุปรายงานการพัฒนาตนเอง 
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 9. เกียรติบัตรการเข้าร่วม 
 10. ค าสั่ง 
 11. รายงานการอบรม 
 12. ภาพถ่าย 
 13. สื่อออนไลน์ 
 14. แบบบันทึกการใช้สื่อและเทคโนโลยี 
 15. หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนปราสาทวิทยาคม พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช 2560) 
 16. โครงการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ sbmld 
 17. โครงการปรับปรุงหลักสูตร 
 18. แบบประเมินการใช้หลักสูตร 

จุดเด่น 

โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ  โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุม  ที่หลากหลายวิธี 
เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ซัดเจน มีการ ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้น
การพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัด
การศึกษา และโรงเรียนไดใช้กระบวน วิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

จุดควรพัฒนา 

1.  เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการ ศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้มีความเข้มแข็ง 

มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพ การจัดการศึกษา 
 
นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี 

หนังสั้นศาสตร์พระราชา  เรื่อง ต้นน้ าที่ถูกลืม 
 
3. มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ระดับคุณภาพ ดี 
กระบวนการพัฒนา 

เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาส  ให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   สร้าง
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผล  
มาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน า ผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง   
การจัดการเรียนรู้  ผลการด าเนินงาน 
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ผลการด าเนินงาน 
1. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญร้อยละ 74.94 
2. ครูมีโครงงานที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ร้อยละ 61 
3. ครูมีการใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้  รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการ

เรียนรู้ ร้อยละ 61.11 
4. ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกัน

อย่างมีความสุข  ร้อยละ 66.66 
5. ครู มีการตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นธรรมและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 66.66 
6. ครู มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ PLC ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนร้อย

ละ 72.22 
 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 

 1. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนปราสาทวิทยาคม 
 2. วิเคราะห์ผู้เรียน 
 3. แผนการจัดการเรียนรู้ของครูทุกกลุ่มสาระอย่างน้อย 1 วิชา  
 4. บทเรียนออนไลน์ 

 5. บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้/ห้องปฏิบัติการ 
 6. เว็ปไซต์โรงเรียน 
 7. ทะเบียนสื่อ/รายงานการใช้สื่อฯ 
 8. แบบประเมินการใช้สื่อฯ 
 9.  กิจกรรมแนะแนว  
 10. กิจกรรมโฮมรูม  
 11. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
 12. กิจกรรมชุมชุม  
 13. กิจกรรรมลดเวลาเรียน-เพ่ิมเวลารู้ 
 14. กิจกรรมสวดมนต์ 
 15. กิจกรรมหน้าเสาธง 
 17. แบบบันทึกผลการเรียน 
 18. แบบทดสอบมาตรฐานกลาง 
 19. บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
จุดเด่น  

 ครูรู้เป้าหมายของการจัดการศึกษาและเป้าหมายของหลักสูตร  สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างสมดุล และ
มาตรฐานผู้เรียนตามหลักสูตร  ผู้สอนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษา เพ่ิมพูนความรู้ทักษะในการเคราะห์หลักสูตร 
และน าไปจัดท าแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง  เน้นทักษะการ
ปฏิบัติจริง และมีการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่รวมทั้งส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน อีกท้ังจัดท าหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (SBMLD)  สามารถสร้างเครื่องมือวัดผล  
ประเมินผลได้อย่างหลากหลาย    
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จุดที่ควรพัฒนา  
1. ครูควรได้รับการพัฒนากระบวนจัดการเรียนรู้แบบ Active learning   
2. ครูควรได้รับการพัฒนา PlC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

 

นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี 
 .- 

ข้อเสนอแนะ  
1. ครูไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 

 

แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น 

 1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคร ูให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดการ
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในและนอกสถานศึกษา จัดกิจกรรมที่หลากหลายตามความสนใจที่ถนัดของผู้เรียน 
 2. ส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วย ICT เพ่ือกาพิจาณาตลอดชีวิต 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่วิถีของนักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียน 
 4. สถานศึกษามีการก าหนด เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการ การพัฒนาสถานศึกษา เป็นการมีส่วนร่วมในการศึกษา 
 
ทิศทาง/ แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้ชัดเจนขึ้น 
 2. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท าการวิจัยใน
ชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
 3. การพัฒนาบุคลากรโดยการส่งเข้าอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผลการ
น าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 4. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 1. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 2. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางการประเมิน O-NET   
 3. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกที่โรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็น 
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สรุปผลการประเมินตนเองและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับ  ดี ทั้งนี้เพราะ 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน     อยู่ในระดับ ดี 
 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   อยู่ในระดับ ดี 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับ ดี 
 
โดยสถานศึกษาได้ก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น ดังนี้ 
 1. โครงการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย  
 2. กิจกรรมพัฒนาการอ่านคล่องเขียนคล่อง  
 3. โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน  
 4. กิจกรรมสุขกายสบายชีวี  
 5. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี ศิลปะ    
 6. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  
 7. กิจกรรมรักการออม  กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน   
 8. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการค้นคว้าและคิดอย่างเป็นระบบ  
 9.กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงาน   
 10.โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET)   
 11.กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
 12.กิจกรรมศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก  
 13.กิจกรรมค่ายปรับพื้นฐาน   
 14.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ลูกเสือ - เนตรนารี  นักศึกษาวิชาทหาร 
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