รายงานประจาปีของสถานศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๕9
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา

เอกสารลาดับที่ ๑/๒๕๕9

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานประจาปีของสถานศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา

เอกสารลาดับที่ ๑/๒๕๕๙

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจาปีของสถานศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโคนพิทยา
ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๔๕)โดยได้ออก
กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน พ.ศ.๒๕๔๖ หมวด ๑ ข้ อ ๒ ระบุ ใ ห้ ส ถานศึ ก ษาจั ด ให้ มี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้เกี่ยวข้องว่าผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา
เพื่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนด ใน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเต็มศักยภาพ โดยให้ถือว่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
นั้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ (ปรับปรุง
พ.ศ.๒๕๔๕) กาหนด ทางโรงเรียนจึงได้แต่งตั้งให้มีคณะกรรมการดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตาม
ระบบการประกัน คุณ ภาพการศึ กษาของสถานศึก ษา แล้ วนั้ น บัดนี้ คณะกรรมการดั ง กล่ าวได้ ดาเนิน การ
ตรวจสอบและประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจัดทาเป็น
รายงาน จานวน ๒ เล่ม คือ
๑) รายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕8
๒) รายงานประจาปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๕8
ซึ่งทางคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโคนพิทยา ได้พิจารณารายงาน
ทั้ง ๒ เล่ม แล้ว เห็นว่ามีความสมบูรณ์แล้ว จึงเห็นสมควรให้ดาเนินการต่อไปได้

นายวิษณุ ปานสมบัติ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา

คานา
ในปีการศึกษา ๒๕๕8 โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใต้การ
บริหารจัดการของ ๕ แผนงานหลัก คือ งานบริหารวิชาการ งานบริหารทั่วไป งานบริหารบุคลากร
งานบริหารงบประมาณ และงานบริหารกิจการนักเรียน บุคลากรโรงเรียนบ้านโคนพิทยาได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงาน สามารถพัฒนางานได้อย่างเป็นระบบ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
จนเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป
ขอขอบคุณบุคลากรโรงเรียนบ้านโคนพิทยา ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้
ความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูลผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อไป

นายบรรชา บุญเสือ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคนพิทยา

สารบัญ
คานา
ตอนที่ ๑
ตอนที่ ๒

ตอนที่ ๓

ตอนที่ ๔

ภาคผนวก

ข้อมูลพื้นฐาน
แผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
การบริหารจัดการศึกษา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
แนวการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจาปีของสถานศึกษา
ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา
ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ / ระดับท้องถิ่น
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน
สรุปผลการพัฒนาและการนาไปใช้
สรุปผลการดาเนินการในภาพรวม
จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
ความต้องการและความช่วยเหลือ
- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ / ระดับท้องถิ่น
- โครงสร้างหลักสูตรแยกชั้นเรียนและภาคเรียนการศึกษา
- รายชื่อคณะกรรมการจัดทา

หน้า
๑
๒3
๒3
๒5
๒5
๒6
๒7
๒7
๔5
๔5
๔5
๕3
59
60
61
62
6๗
๗0
๗0
๗0
71
73
73
76
76
77

ตอนที่ ๑
ข้อมูลพื้นฐาน
๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโรงเรียนบ้านโคนพิทยา ที่ตั้ง ๑๙๙ หมู่ที่ ๔ บ้านคลองรอบ ตาบลบ้านโคน
อาเภอพิชัย
จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
โทร ๐-๕๕๔๕-๕๐๔๔ โทรสาร ๐-๕๕๔๕-๕๐๔๕ e-mail : bp_utt@hotmail.com
Website http://www.bankhonpittaya.ac.th
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เนื้อที่ ๗๑ ไร่…-…ตารางวา
เขตพื้นที่บริการตาบลบ้านโคน, ตาบลพญาแมน และตาบลนาอิน
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และตอนปลายแบบสหศึกษา รับนักเรียนไป - กลับ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตาบลบ้านโคน อาเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพื้นที่รวม ๗๑ ไร่ เริ่มก่อตั้ง
เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๘ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ ๓ ตาบล คือ ตาบล
บ้านโคน ตาบลนาอินและตาบลพญาแมน ได้เรียน ใกล้บ้านและเดินทางมาเรียนได้สะดวก เริ่มแรกเปิดสอน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ (ม.ศ.๑) รวม ๒ ห้องเรียน มีนักเรียน ๕๔ คน โดยอาศัยอาคารและสถานที่
ของโรงเรียนชุมชนบ้านโคนเป็นที่เรียนชั่วคราว โดยมีนายอุทัย พักขาว ครูตรีของโรงเรียนพิชัยมาช่วยสอน
และจังหวัดได้ส่งครูมาช่วยสอนอีก ๓ คน ต่อมาวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ จังหวัดได้แต่งตั้ง นาย
สุรินทร์ เงินแจ้ง ครูโทโรงเรียนพิชัย มารักษาการในตาแหน่งครูใหญ่ และได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ใหญ่
เมื่อ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๘
ปัจจุบัน มีนายบรรชา บุญเสือ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคนพิทยา ตั้งแต่วันที่
๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

รายงานประจาปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๑

แผนที่โรงเรียน

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา

รายงานประจาปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๒

๒. ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้อานวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล นายบรรชา บุญเสือ
โทรศัพท์ ๐๘-๙๘๕๘-๘๒๒๓ e-mail : alpha2517@gmail.com
วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม. สาขา คณิตศาสตร์ และ ประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา
ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนนี้ตงั้ แต่ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๑ ปี ๓ เดือน
๓. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน – ๒๕๕8)
๑) จานวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น …2๖๓……คน
๒) จานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น (๑๐ มิถุนายน ๒๕๕8) ๓๖๑ คน จาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
ระดับชั้นเรียน

จานวนห้อง

ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔
ม.๕
ม.๖
รวม

๒
๒
๒
๒
๒
๒
๑๒

เพศ
ชาย

หญิง

20
27
22
14
29
20
132

19
19
16
22
28
27
131

รวม

เฉลี่ย
ต่อห้อง

39
46
38
36
57
47
263

19.50
23
19
18
28.50
23.50
21.92

จานวนนักเรียนสิ้นปีการศึกษาในโรงเรียนทั้งสิ้น (๑ มีนาคม ๒๕๕๘) 243 คน จาแนกตาม
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ระดับชั้นเรียน

จานวนห้อง

ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔
ม.๕
ม.๖
รวม

๒
๒
๒
๒
๒
๒
๑๒

เพศ
ชาย

หญิง

19
26
19
10
27
18
119

18
17
14
22
28
25
124

รวม

เฉลี่ย
ต่อห้อง

37
43
33
32
55
43
243

18.50
21.50
16.50
16.00
27.50
21.50
20.25

รายงานประจาปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๓

๓) จ านวนนั ก เรี ย นที่ มี สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ ข องกรมพลศึ ก ษาหรื อ ส านั ก งานกองทุ น
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 243 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๔) จานวนนักเรียนที่มีน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 243 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๕) จานวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม……………๑…….……...คน คิดเป็นร้อยละ…๐.41.....
๖) จานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ……………………-…….….……คน คิดเป็นร้อยละ…..…-….…...
๗) จานวนนักเรียนปัญญาเลิศ……………….……………………-………..…คน คิดเป็นร้อยละ…..-….…..
๘) จานวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ……-……………คน คิดเป็นร้อยละ…..-..........
๙) จานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (๒๕๕7) ……….……4......…….….คน คิดเป็นร้อยละ 1.๖๕
- จานวนนักเรียนย้ายเข้า
……….…11......…….….คน คิดเป็นร้อยละ 4.53
- จานวนนักเรียนย้ายออก
……….…15......…….….คน คิดเป็นร้อยละ 6.17
๑๐) สถิติการขาดเรียน
……………75......…….คน คิดเป็นร้อยละ 30.86
๑๑) จานวนนักเรียนที่เรียนซ้าชั้น
.................-............... คน คิดเป็นร้อยละ……-…..…..
๑๒) จานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร
ม.๓
จานวน.........33...........คน คิดเป็นร้อยละ……100…...…
ม.๖
จานวน.......41.........คน คิดเป็นร้อยละ……๙5.35…..
๑๓) อัตราส่วนครู : นักเรียน = ……๑…….. : ……๑2.15…..…
๑๔) จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ 243 คน
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๑๕) จานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 243 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๑๖) จานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 243 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๑๗) จานวนนักเรียนที่ทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกประเทศ 243 คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐
๑๘) จานวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่าง
สม่าเสมอ 243 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๑๙) จานวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่กาหนดในหลักสูตรสถานศึกษา
243 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๒๐) จานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่กาหนด
ในหลักสูตรสถานศึกษา 243 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
* หมายเหตุ คานวณเมื่อสิ้นปีการศึกษา วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕9
** หมายเหตุ ในตารางคานวณข้อมูลของวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕9
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๔. ข้อมูลครูและบุคลากร
ผู้บริหารสถานศึกษา
ที่
๑.

ชื่อ – ชื่อสกุล
นายบรรชา บุญเสือ

ตาแหน่ง/วิทยฐานะ
ผอ.ชานาญการ

สอน
วิชา/ชั้น
-

จานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ
การพัฒนา/ปี
๒๔

ครูประจาการ
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.

ชื่อ – ชื่อสกุล

ตาแหน่ง/วิทยฐานะ

นายสุวัฒน์ จันทร์แยง
ครูชานาญการพิเศษ
นายสมศักดิ์ ทาศรี
ครูชานาญการพิเศษ
นายอรรถกร จีราคม
ครูชานาญการพิเศษ
นายประสพโชค บัววังโป่ง
ครูชานาญการพิเศษ
นางเรณู มาย้าย
ครูชานาญการพิเศษ
นางอนัญญา ศรีภิรมย์
ครูชานาญการพิเศษ
นางพัชธีรัตน์ หาญกิตติมงคล ครูชานาญการพิเศษ
นางอัมพันธ์ เวหานราพงษ์
ครูชานาญการพิเศษ
นางสาวพัชรี พิมพ์นิล
ครูชานาญการพิเศษ
ว่าที่ ร.ท.พงษ์เทพ นาคมี
ครูชานาญการพิเศษ
นายบุญเกลื้อ บุญเสือ
ครูชานาญการ
นางปวีณา วังเย็น
ครูชานาญการ
นางแสงเทียน กาทรัพย์
ครูชานาญการ
นางสาวฉลอง จุ้ยศรีแก้ว
ครูชานาญการ
นายสมยศ เนาว์กระจ่าง
ครูชานาญการ
นางสาววิมลรัตน์ หงส์ห้า
ครูผู้ช่วย
นายสุรชัย คุดช่วง
ครูผู้ช่วย
นางสาวหนึ่งฤทัย การเกณขาย ครูผู้ช่วย
จานวนครูที่สอนวิชาตรงเอก ๑7 คน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗๔
จานวนครูที่สอนตรงความถนัด ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๖

ครูอัตราจ้าง
ที่
ชื่อ – ชื่อสกุล
๑ นายประกิจ ฟักชู
๒ Mr. Mendoza,Jaffrey Yumang

สอน
วิชา/ชั้น
ม.๑-๖
ม.๑-๖
ม.๑-๖
ม.๑-๖
ม.๑-๖
ม.๑-๖
ม.๑-๖
ม.๑-๖
ม.๑-๖
ม.๑-๖
ม.๑-๖
ม.๑-๖
ม.๑-๖
ม.๑-๖
ม.๑-๖
ม.๑-๖
ม. ๑-๖
ม. ๑-๖

สอนวิชา/ชั้น
สุขศึกษา/พลศึกษา
ภาษาอังกฤษ

จานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ
การพัฒนา/ปี
๒๔
๒๔
๒๔
๒๔
๓๒
๒๔
๒๔
๒๔
๒๔
๓๒
๓๒
๒๔
๒๔
๒๔
๒๔
๒๔
๓๒
๓๒

จ้างด้วยเงิน
งบประมาณ
งบประมาณ
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๕. ข้อมูลอาคารสถานที่
ปัจจุบันโรงเรียนได้มีสิ่งก่อสร้าง ดังนี้
* อาคารเรียนแบบ ๑๐๖ ต
* อาคารเรียนแบบ CS ๒๑๓ A
* อาคารเรียนแบบ ๑๐๘ ล
* อาคารอเนกประสงค์
* อาคารชั่วคราว (ใช้เป็นที่จอดรถ)
* อาคารฝึกงาน
* บ้านพักครู
* ห้องน้าห้องส้วมนักเรียน
* ห้องประชุม
* อาคารสานักงานฝ่ายกิจการนักเรียน

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๑
๑
๑
๑
๑
๒
๓
๔
๒
๑

หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
ห้อง
หลัง

๖. ข้อมูลงบประมาณ
งบประมาณ (รับ-จ่าย) นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2559
รายรับ
จานวน/บาท
รายจ่าย
จานวน/บาท
เงินงบประมาณ
3,101,344 งบดาเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง
1,464,090
เงินนอกงบประมาณ
- งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
1,637,254
เงินอื่นๆ(ระบุ)
- งบอื่นๆ(ระบุ)
รวมรายรับ

3,101,344

งบดาเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

รวมรายจ่าย

3,101,344

คิดเป็นร้อยละ.........47.21...........ของรายรับ
คิดเป็นร้อยละ.........52.79...........ของรายรับ

๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นที่ราบลุ่มตามแนวแม่น้าน่านและพื้นที่ราบ
มีประชากรประมาณ ๕,๐๐๐ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ตาบลบ้านโคน หมู่ที่ ๔ , ๗ , ๘
อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่
รู้จักโดยทั่วไป คือ การตีกลองมังคละ
๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม ส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๑๐๐,๐๐๐ บาท จานวนคน
เฉลี่ยต่อครอบครัว ๔ คน
๓) โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโคนพิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจาตาบล ทาการสอนแบบสหศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย แผนการจัดชั้นเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕8 เป็น ๒/๒/๒/๒/๒/๒
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มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 243 คน ให้บริการการศึกษาในเขตตาบลบ้านโคน นอกจากนี้ยังมีนกั เรียนนอกเขต
พื้นที่ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงเข้ามาศึกษาอีกบ้างเล็กน้อย
สภาพสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม มีลักษณะเป็นสังคมชนบท ประชากรในพื้นที่มีอาชีพ
หลักในการเกษตรกรรมและรับจ้าง บางกลุ่มได้มีการอพยพไปทางานในเขตเมืองและบางส่วนไปต่างประเทศ
จากการสารวจสถิตินักเรียนที่มาศึกษาในโรงเรียน ในปีการศึกษาที่ผ่านมา จากใบมอบตัวนักเรียนมากกว่าร้อย
ละ ๖๐ อาศัยอยู่กับญาติ โดยผู้ปกครองไปทางานต่างจังหวัดโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร จึงมี
ผลกระทบต่อระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนเป็นอย่างมาก โรงเรียนจึงมีความจาเป็นอย่างมากที่จะต้อง
ระคมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐและเอกชนให้ความช่วยเหลือนักเรียนเหล่านี้ อีกทั้งยังต้องจัดระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในด้านสังคมนอกเหนือจากทรัพยากร
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๘. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
โครงสร้างเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( 2556-2558)

(อยูใ่ นภาคผนวก)
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โครงสร้างเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( 2556-2558)

(อยูใ่ นภาคผนวก)
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๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑) ห้องสมุดมีขนาด ๑๐๐ ตารางเมตร จานวนหนังสือในห้องสมุด 3,๐๐๐ เล่ม การสืบค้นหนังสือ
และการยืม-คืน ใช้ระบบ ดิวอี้ และบัตรห้องสมุด จานวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย
๑๕๐ คน ต่อ วัน คิดเป็นร้อยละ 61.๗๓ ของนักเรียนทั้งหมด
๒) ห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
จานวน ๓ ห้อง
ห้องเตรียมการทดลองวิทยาศาสตร์ จานวน 1 ห้อง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
จานวน ๑ ห้อง
ห้องเรียนอัจฉริยะ
จานวน ๒ ห้อง
ห้องปฏิบัติการทางภาษา
จานวน ๑ ห้อง
ห้องศูนย์ภาษาไทย
จานวน ๑ ห้อง
ห้องศูนย์คณิตศาสตร์
จานวน ๑ ห้อง
ห้องศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
จานวน ๑ ห้อง
ห้องพยาบาล
จานวน ๑ ห้อง
ห้องศิลปะ
จานวน ๑ ห้อง
ห้องเกษตร
จานวน ๑ ห้อง
ห้องอุตสาหกรรม
จานวน ๑ ห้อง
ห้องดนตรี
จานวน ๑ ห้อง
ห้องพละศึกษา
จานวน ๑ ห้อง
ห้องสวนพฤกษศาสตร์
จานวน ๑ ห้อง
ห้องแนะแนว
จานวน ๑ ห้อง
ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จานวน ๑ ห้อง
ห้องโรงเรียนธนาคาร
จานวน ๑ ห้อง
ห้องร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน จานวน ๑ ห้อง
๓) คอมพิวเตอร์ จานวน ๕0 เครื่อง
ใช้เพื่อการเรียนการสอน 35 เครื่อง (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และ สาหรับครูผู้สอน)
ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ๕ เครื่อง (ห้องสมุดดิจิตอล)
จานวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน
เฉลี่ย ๑0๐ คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 4๑.๑5 ของนักเรียนทั้งหมด
ใช้เพื่อการบริหารจัดการ ๑๐ เครื่อง

รายงานประจาปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๑๐

๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ภายใน
ชื่อแหล่งเรียนรู้
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จานวน ๓ ห้อง
ห้องเตรียมการทดลองวิทยาศาสตร์ จานวน 1 ห้อง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวน ๑ ห้อง
ห้องเรียนอัจฉริยะ
จานวน ๒ ห้อง
ห้องปฏิบัติการทางภาษา
จานวน ๑ ห้อง
ห้องศูนย์ภาษาไทย
จานวน ๑ ห้อง
ห้องศูนย์คณิตศาสตร์
จานวน ๑ ห้อง
ห้องศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
จานวน ๑ ห้อง
ห้องพยาบาล
จานวน ๑ ห้อง
ห้องศิลปะ
จานวน ๑ ห้อง
ห้องเกษตร
จานวน ๑ ห้อง
ห้องอุตสาหกรรม
จานวน ๑ ห้อง
ห้องดนตรี
จานวน ๑ ห้อง
ห้องพละศึกษา
จานวน ๑ ห้อง
ห้องสวนพฤกษศาสตร์
จานวน ๑ ห้อง
ห้องแนะแนว
จานวน ๑ ห้อง
ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
จานวน ๑ ห้อง
ห้องโรงเรียนธนาคาร
จานวน ๑ ห้อง
ห้องร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน จานวน ๑ ห้อง

สถิติการใช้จานวนครั้ง/ปี
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

รายงานประจาปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๑๑

๕) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ภายนอก
ชื่อแหล่งเรียนรู้
๑. วัดบุพพาราม
๒. วัดเด่นกระต่าย
๓. สถานีตารวจภูธรพญาแมน
๔. สถานีรถไฟบ้านโคน
๕. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโคน
๖. องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโคน
๗. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตาบลบ้านโคน
๘. สวนยางพารา หมู่ ๔
๙. สวนมะม่วงนอกฤดู
๑๐. บ่อเลี้ยงปลา
๑๑. บึงเบิก
๑๒. บ้านเกิดท่านพ่อพระยาพิชัย

สถิติการใช้
จานวนครั้ง/ปี
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน
ในปีการศึกษาที่รายงาน
๖.๑ พ.ต.ท.ชฎิล กาญจนจารูญศรี ให้ความรู้เรื่อง โรงพักจาลองโรงเรียนบ้านโคนพิทยา
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จานวน 2 ครั้ง/ปี
๖.๒ ร.ต.ท.วิเชียร บางศรี ให้ความรู้เรื่อง โรงพักจาลองโรงเรียนบ้านโคนพิทยา
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จานวน ๕ ครั้ง/ปี
๖.๓ ร.ต.ต.โนรี นากัน ให้ความรู้เรื่อง โรงพักจาลองโรงเรียนบ้านโคนพิทยา
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จานวน ๒๐ ครั้ง/ปี
๖.๔ นางสาววริศรา น้อยกลัด ให้ความรู้เรื่อง ช่างเสริมสวย
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จานวน ๑๐ ครั้ง/ปี
๖.๕ นางกนกวรรณ มั่นเหมาะ ให้ความรู้เรื่อง ช่างอาหารไทย
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จานวน ๑๐ ครั้ง/ปี
๖.๖ นางกนกวรรณ มั่นเหมาะ ให้ความรู้เรื่อง ช่างขนมไทย
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จานวน ๑๐ ครั้ง/ปี
๖.๗ นายบก นวลแหยม ให้ความรู้เรื่อง ช่างจักสานด้วยไม้ไผ่
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จานวน ๑๐ ครั้ง/ปี
๖.๘ นางสายัน มิ่งขวัญ ให้ความรู้เรื่อง ช่างนวดแผนโบราณ
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จานวน ๑๐ ครั้ง/ปี
๖.๙ นางสายัน มิ่งขวัญ ให้ความรู้เรื่อง ช่างนวดกดจุดจับเส้น
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จานวน ๑๐ ครั้ง/ปี
๖.๑๐ นายกฤตชาติ สุวรรณโณ ให้ความรู้เรื่อง ช่างงานใบตอง
รายงานประจาปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๑๒

สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จานวน ๑๐ ครั้ง/ปี
๖.๑๑ นางกาญจนา กลัดบุญ ให้ความรู้เรื่อง ช่างสานเส้นพลาสติก
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จานวน ๑๐ ครั้ง/ปี
๖.๑2 ด.ต.รังสรรค์ บุญอิ่ม ให้ความรู้เรื่อง กฎหมายจราจร
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จานวน 15๐ ครั้ง/ปี

รายงานประจาปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๑๓

๑๐. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา
๑๐.๑ ผลงานดีเด่น ปี ๒๕๕8
ประเภท
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบรางวัล
สถานศึกษา การแข่งขันโครงการสร้างสานึกพลเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ของ
สถาบันพระปกเกล้า
สถาบันพระปกเกล้า
๑. โล่ห์รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๒. โล่ห์รางวัลรองชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ครู
รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี”
คุรุสภา
๑. ว่าที่ ร.ท.พงษ์เทพ นาคมี
๒. นางปวีณา วังเย็น
๓. นางสาววิมลรัตน์ หงษ์ห้า
นักเรียน
ลา
คะแนน เหรียญ
หมวดหมู่
รายการ
นักเรียน
ดับ
1 การงาน
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม. 91.67 ทอง 1. นางสาวกมลทิพย์ เกลียวกลม
อาชีพ
4-ม.6
ชนะเลิศ 2. นางสาวณัฐพร ทับทิมพันธ์
3. นางสาวพรรณวิภา คุ้มช้าง
2 การงาน
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้
88
ทอง 1. นายนนทชัย พันปี
อาชีพ
จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
ชนะเลิศ 2. นายวีรฉัตร บุญนาค
ม.4-ม.6
3. นายอภิชาติ แก้วเข้ม
3 เรียนร่วม - การแข่งขันการวาดภาพ
85
ทอง 1. เด็กหญิงรักชนก ใจงามเลิศ
ศิลปะ
ระบายสี ประเภทบกพร่อง
ชนะเลิศ
ทางสติปัญญา ม.1-ม.3
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสือ
93
ทอง 1. เด็กชายกิตติภพ ทรัพย์ทอง
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.12. เด็กหญิงชลิตา ทุนประดิษฐ์
ม.3
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง
92
ทอง 1. เด็กชายศุภกิจ จันทร์สา
Webpage ประเภท CMS ม.
2. เด็กชายโกวิท จงศรี
1-ม.3
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูก 92
ทอง 1. นางสาวขนิษฐา สดนามอญ
กรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
87
ทอง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วเพ็ชร
ลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
87
ทอง 1. นายมนัสวี อินดี
ลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
86
ทอง 1. นางสาวขนิษฐา สดนามอญ
ลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
รายงานประจาปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๑๔

ลา
คะแนน
หมวดหมู่
รายการ
ดับ
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูก 86
กรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
11 สังคมศึกษา การประกวดมารยาทไทย ม.
86
ศาสนาและ 4-ม.6
วัฒนธรรม
12 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม. 85
4-ม.6

13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ ประเภทชาย
ม.4-ม.6
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อ
ภาพยนตร์ ม.4-ม.6
15 การงาน
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1อาชีพ
ม.3
16 สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
17 สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
18 ศิลปะ-ดนตรี

เหรียญ

นักเรียน

ทอง

1. นายจิตรกร แสงงาม

ทอง

1. นางสาวขติยาภรณ์ แสงแดง
2. นายสิทธิโชค ภักดีณรงค์

ทอง

1. นายจิตรกร แสงงาม
2. นายชินวัตร เอมเกตุ
3. นายดนุสรณ์ พัดจันทร์หอม
4. นายธีรศักดิ์ ศรีเมือง
5. นายมนัสวี อินดี
6. นายสหรัฐ ทับทอง
1. นายอณัฐชัย สายบัวต่อ

85

ทอง

85

ทอง

85

ทอง

ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6

83.75

ทอง

การประกวดมารยาทไทย
ม.1-ม.3

82.6

ทอง

82.5

ทอง

1. นางสาวสุพิชชา ร่วมวงศ์

80

ทอง

1. นางสาวธีราพร จันทร์เพ็ง
2. นางสาวพัชรพร ศรชัย

80

ทอง

1. เด็กหญิงศิลาวัลย์ พันธุ์โท

79

เงิน

1. เด็กหญิงศศิกานต์ เที่ยงทัน

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล
ประเภทหญิง ม.4-ม.6
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง
Webpage ประเภท Text
Editor ม.4-ม.6
20 ศิลปะการแข่งขันเขียนภาพไทย
ทัศนศิลป์
สีเอกรงค์ ม.1-ม.3
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้อง
เพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง
ม.1-ม.3

1. นางสาวธีราพรรณ จันทร์เพ็ง
2. นายวรวิทย์ สายบัวต่อ
1. เด็กหญิงธันย์ชนก ยิ้มนึก
2. เด็กหญิงรัตนาวดี ดาดี
3. เด็กหญิงสโรชา ลมัยวงค์
1. นางสาวธิติยา บัวสี
2. นางสาวอทิตยา จาปาขาว
3. นางสาวอรอริญา วงศ์ชมภู
1. เด็กหญิงกุสุมา นากัน
2. เด็กชายเพชรกล้า ภู่ทอง

รายงานประจาปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๑๕

ลา
หมวดหมู่
รายการ
ดับ
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง
Webpage ประเภท Web
Editor ม.4-ม.6
23 ศิลปะการแข่งขันเขียนภาพ
ทัศนศิลป์
ไทยประเพณี ม.4-ม.6
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง
ม.1-ม.3
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง
ม.4-ม.6

คะแนน

เหรียญ

นักเรียน

75

เงิน

1. นางสาวกรรณิการ์ กิ่งเฟื่อง
2. นายชลนธี กิจสวน

74

เงิน

1. นายธนกฤติ กิ่งจ้อ

73.66

เงิน

1. เด็กหญิงพรธิชา ฮวบสมบูรณ์

73

เงิน

1. นางสาวสุภาพร จุ้ยมาก
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๑๐.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสาเร็จ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

ชื่อ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล
โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพละมีประสิทธิผล
โครงการพัฒนาเพื่อให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
โครงการพัฒนาเพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
โครงการพัฒนาสถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน
โครงการพัฒนาสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
เต็มศักยภาพ
โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้มีการสร้างส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้
โครงการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้นแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

รายงานประจาปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๑๗

๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมาปีการศึกษา ๒๕๕8
๑๑.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย
๑๑.๒ ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

มาตรฐาน

ระดับคุณภาพ
ดี
ดีมาก
เยี่ยม

ดี

พอใช้

ปรับ
ปรุง

ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต








ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองชุมชน ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนอย่างรอบด้าน
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง








ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้



ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ปรัชญาและ
จุดเน้นที่กาหนดขึ้น



ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษาคะแนนที่ได้ ๙๔.๑๗




รายงานประจาปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๑๘

๑๑.๓ การเปรียบเทียบผลการประเมินตนเองกับการติดตามตรวจสอบ โดยหน่วยงานต้นสังกัด
ระดับการศึกษาปฐมวัย -- ไม่มี -๑๑.๓ การเปรียบเทียบผลการประเมินตนเองกับการติดตามตรวจสอบ โดยหน่วยงานต้นสังกัด
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการประเมินตนเอง ผลการติดตาม ตรวจสอบ
ของสถานศึกษา * โดยหน่วยงานต้นสังกัด *
ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการ
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิด
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
สร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
ดีมาก
ดีมาก
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถ
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
เกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
และเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองชุมชน ปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ และ
ดีมาก
ดีเยี่ยม
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ปรัชญาและจุดเน้นที่กาหนดขึ้น
ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น

รายงานประจาปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๑๙

๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ
น้าหนัก คะแนน
(คะแนน) ที่ได้
(มัธยมศึกษา)
คุณภาพ
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
๑๐.๐๐ ๙.๖๘
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
๑๐.๐๐ ๙.๕๕
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
๑๐.๐๐ ๙.๓๗
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
๑๐.๐๐ ๙.๑๑
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
๒๐.๐๐ ๖.๓๖ ต้องปรับปรุง
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐
ดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
๕.๐๐ ๔.๘๐
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ
๕.๐๐ ๔.๘๒
ดีมาก
ต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ
๕.๐๐ ๕.๐๐
ดีมาก
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
๕.๐๐ ๕.๐๐
ดีมาก
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพือ่ ส่งเสริมบทบาทของ
๕.๐๐ ๕.๐๐
ดีมาก
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา ๕.๐๐ ๔.๐๐
ดี
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับ แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา
๑๐๐.๐๐ ๘๐.๖๙
คะแนนรวม
ดี
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป  ใช่  ไม่ใช่
 มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้  ใช่  ไม่ใช่
 ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่  ไม่ใช่
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี โดยมีค่าเฉลี่ย ๘๐.๖๙
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
 รับรอง
 ไม่รับรอง
กรณีที่ไม่ได้รับการรับรอง เนื่องจาก มีตัวบ่งชี้ที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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๑๓. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด
---

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
จุดเด่น
๑. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ปลอดจากยาเสพติด มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี
กีฬา ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นนักเรียนที่ดีของ
โรงเรียน บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม สถานศึกษามีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา มีผลการพัฒนาจุดเน้นจุดเด่น “โครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม” ที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา มีผลการดาเนินงาน “โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม” เป็นโครงการ
พิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
๒. ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพยั่งยืนและต่อเนื่อง สามารถจัดระบบบริหารให้มีความ
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาทั้งในด้านงานวิชาการ งบประมาณ งานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป จัด
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ และสวยงาม มีการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา
เพื่อรักษาระดับมาตรฐานที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
๓. สถานศึกษาบริหารการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิผล ครูจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและ
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยกาหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน วิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายบุคคล ออกแบบ
การเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จัดเตรียมและใช้สื่อให้เหมาะสมกับ
กิจกรรม ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธที ี่หลากหลาย
๔. สถานศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน มีการตรวจสอบและประเมินการประกัน
คุณภาพภายในจากต้นสังกัด การดาเนินงานเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา
๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และสุขศึกษาและพลศึกษา อยู่
ในระดับคุณภาพพอใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ
ภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับคุณภาพต้องปรับปรุง และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อยู่
ในระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน
๒. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการประชุมภาคเรียนละ ๒ ครั้ง แต่ผู้บริหาร
สถานศึกษารายงานผลการประชุมต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งเกินกว่า ๑๕ วัน นับแต่วันที่มีการประชุม
๓. ครู ๓ คน ไม่มีการออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสมองเพื่อนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย และครู ๒ คนไม่มีการศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนา
สื่อและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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ข้อเสนอแนะเพื่อ การพัฒนาตามกฎกระทรวงว่ าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกั น
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
๑. ด้านผลการจัดการศึกษา
ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีระดับคุณภาพต่ากว่า
ระดับดี คือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และสุขศึกษาและพลศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิ ทยาศาสตร์ ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่ างประเทศอยู่ในระดั บ
คุณภาพต้องปรับปรุง และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อยู่ในระดับคุณภาพต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน ควรจัดให้มีการใช้สื่อและวิธีการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหา และเรียนรู้
ด้วยตนเองให้มากยิ่งขึ้น เช่น แบบฝึกทักษะการคิด การจัดทาโครงงาน ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้และสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น และควรปรับกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ O-NET ให้ครอบคลุม
ความสามารถทั้งในด้านความรู้ความจา ความเข้าใจ การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และประเมิ นค่า เป็นการ
ทบทวนให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น
๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา
คณะกรรมการสถานศึก ษาขั้นพื้นฐานมีการประชุมภาคเรี ยนละ ๒ ครั้ง และให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรรายงานผลการประชุมต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่มีการ
ประชุม
๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ครู ๓ คน ควรมีการออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสมองเพื่อนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย และครู ๒ คนควรมีการศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อ
และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน
(ไม่มี)
๑๔. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สภาพปัญหา
โรงเรียนบ้านโคนพิทยาเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีครูไม่เพียงต่อการจัดกิจกรรมการเรียนที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการเฉพาะด้านของนักเรียน โดยเฉพาะวิชาเอกเฉพาะทาง เช่น คอมพิวเตอร์ ครูสอน
ภาษาต่างประเทศที่เป็นเจ้าของภาษา และโรงเรียนมีงบประมาณที่จากัดในการบริหารจัดการศึกษา
จุดเด่น
โรงเรียนบ้านโคนพิทยาเป็นโรงเรียนที่ผู้ปกครองให้ความใส่ใจในการดูแลบุตรหลาน และมีสถานที่
ที่เป็นธรรมชาติ มีพื้นที่ร่มรื่นสวยงาม ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
จุดที่ควรพัฒนา

การบริการนักเรียนโดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยี โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการที่ไม่
เพียงพอ เพราะเครื่องที่มีจะมีไว้เพื่อการจัดการเรียนการสอนเป็นหลัก ซึ่งถ้านักเรียนจะใช้งานนอกเวลาเรียน
หรือเวลาว่างจะไม่สามารถใช้งานได้เต็มที่ บางครั้งต้องเปิดเครื่องบริการนักเรียนทั้งวัน ทาให้มีปัญหาในการดูแล
รักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
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ตอนที่ ๒
แผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
๑. การบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๕ กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริหาร
วิชาการ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียน และ
กลุ่มบริหารทั่วไป ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบการมีส่วนร่วมของทุกคน ยึดหลักการ
กระจายอานาจตามระบอบประชาธิปไตย มีการประชาสัมพันธ์ผลงานของครู นักเรียน โรงเรียนต่อสาธารณชน
บริหารจัดการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโนบายของการจัดการศึกษา ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน
กับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านโคนพิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียน
นายบรรชา บุญเสือ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มงานบริหารวิชาการ

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นายบุญเกลื้อ บุญเสือ

นายอรรถกร จีราคม

นายสมศักดิ์ ทาศรี

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

กลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียน

นายประสพโชค บัววังโป่ง

ว่าที่ ร.ท.พงษ์เทพ นาคมี

แผนภาพที่ ๔ โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
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แผนทีย่ ุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้ านโคนพิทยา
จัดการศึกษาได้ มาตรฐาน เป็ นโรงเรียนคุณภาพชั้นนา
วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษา
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒
พัฒนาครู และบุคลากร
เพื่อการปฏิบตั ิงานอย่าง
มืออาชีพ

๑. โครงการพัฒนาให้
ผูเ้ รี ยนมีสุขภาวะที่ดีและมี
สุ นทรี ยภาพ

๑. โครงการพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้ครู ปฏิบตั ิงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่าง
มีประสิ ทธิภาพและเกิด
ประสิ ทธิผล

๒. โครงการพัฒนาให้
ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม
และค่านิ ยมที่พึงประสงค์
๓. โครงการพัฒนาให้
ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการ
แสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง
รักการเรี ยนรู ้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
๔. โครงการพัฒนาให้
ผูเ้ รี ยนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็ นระบบ คิด
สร้างสรรค์ตดั สิ นใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สม
เหตุผล
๕. โครงการพัฒนาให้
ผูเ้ รี ยนมีความรู ้และทักษะที่
จาเป็ นตามหลักสู ตร
๖. โครงการพัฒนาให้
ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการ
ทางาน รักการทางาน
สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
ได้ และมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุ จริ ต

๒. โครงการพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้ผบู้ ริ หาร
ปฏิบตั ิงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและเกิด
ประสิ ทธิผล

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓
พัฒนาโรงเรี ยนให้มี
บรรยากาศทางกายภาพ
และบรรยากาศด้าน
วิชาการ เพื่อเป็ นศูนย์ การ
เรี ยนรู้ และองค์ กรแห่ ง
การเรี ยนรู้
๑. โครงการพัฒนาให้
สถานศึกษามีการจัด
หลักสู ตร กระบวนการ
เรี ยนรู ้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยนอย่างรอบด้าน
๒. โครงการพัฒนาให้
สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริ การที่
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔
ส่ งเสริ มการมีส่วน
ร่ วม และการสร้าง
ภาคีเครื อข่ายการ
พัฒนาโรงเรี ยน
๑.โครงการพัฒนาให้
คณะกรรมการ
สถานศึกษา และ
ผูป้ กครอง ชุมชน
ปฏิบตั ิงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่าง
ประสิ ทธิภาพและเกิด
ประสิ ทธิผล

๓. โครงการพัฒนาให้
สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
๔. โครงการพัฒนาให้
สถานศึกษามีการสร้าง ส่ งเสริ ม
สนับสนุ น ให้สถานศึกษาเป็ น
สังคมแห่ งการเรี ยนรู ้
๕. โครงการพัฒนาให้การ
พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้ าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นที่กาหนดขึ้น
๖. โครงการพัฒนาให้การจัด
กิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
พัฒนาและส่ งเสริ มสถานศึกษา
ให้ยกระดับคุณภาพสู งขึ้น
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๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา เป็นโรงเรียนที่ดี นักเรียนมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา
ปลอดยาเสพติด และมีจิตสาธารณะ
พันธกิจ
๑. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
๒. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
๓. พัฒนาโรงเรียนให้มีความพร้อมด้านปัจจัยพื้นฐานและจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๔. สร้างและส่งเสริมภาคีเครือข่ายให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๕. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียน “ทามาหากิน” และ “โรงเรียนชุมชน”
ปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิถีชีวิต ประชาธิปไตย มี
ความสามารถด้านการคิด วิเคราะห์ ปลอดสารเสพติด มีสุนทรียภาพและสุขภาพพลานามัยดี
๖.

เป้าหมาย
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกคน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในระดับสูง ไม่ต่ากว่าค่าเฉลี่ย
ของประเทศ
๒. นักเรียนมีความรู้ความสามารถ ทักษะด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๘๐
๓. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเต็ม
ศักยภาพ ระดับดี
๔. โรงเรียนมีความพร้อมด้านปัจจัยพื้นฐานสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ไม่ต่ากว่าระดับดี
๕. โรงเรียนมีความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับดี
๖. โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สู่อาชีพและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๗. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิถีชีวิตประชาธิปไตย มีความสามารถด้าน
การคิดวิเคราะห์ ปลอดสารเสพติด มีสุนทรียภาพและสุขภาพพลานามัยดี
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
นักเรียนโรงเรียนบ้านโคนพิทยาเป็นผู้มีทักษะด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม

๓. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๑) พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และความเท่าเทียมกันทางการศึกษาของนักเรียน
๒) จัดให้มีและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็คทรอนิคส์ ( E-Learning )
๓) พัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศจนพูดภาษาอังกฤษได้เป็นภาษาที่สอง และให้
นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านศิลปะ การกีฬา และนันทนาการทุกประเภท
๔) สนับสนุนและส่งเสริมความก้าวหน้าแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
๕) พัฒนาอาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
๖) ส่งเสริมประชาชน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
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๔. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ได้กาหนดกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจมี ๙ ประการ ดังนี้
๑. ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
๒. ส่งเสริมการสื่อสารสองภาษา
๓. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
๔. พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร
๕. เร่งรัดพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน
๖. สร้างภาคีเครือข่ายการเรียนรู้
๗. ส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพ
๘. คุณธรรมนาชีวิต และวิถีชีวิตประชาธิปไตย
๙. กายสดใส ใจเบิกบาน
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ได้กาหนดยุทธศาสตร์เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจมี ๔ ประการ ดังนี้
๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
๒. พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
๓. พัฒนาโรงเรียนให้มีบรรยากาศทางกายภาพ และบรรยากาศด้านวิชาการ เพื่อเป็นศูนย์
การเรียนรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้
๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการสร้างภาคีเครือข่ายการพัฒนาโรงเรียน
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ตอนที่ ๓
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๑. ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาผู้เรียนมีสุขภาวะทีด่ ีและ
มีสุนทรียภาพ
- กิจกรรมสุขภาพอนามัยบุคลากรใน
โรงเรียน
- กิจกรรมงานอนามัย
- กิจกรรม อ.ย น้อย
- กิจกรรมเพื่อนใจวัยรุ่น
- กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมชั่งนาหนัก วัดส่วนสูง ภาค
เรียนละ ๑ ครัง เทียบตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข
- กิจกรรมตรวจสุขภาพและทดสอบ
เกี่ยวกับการเห็นและการได้ยิน
- กิจกรรมงานโภชนาการ
- กิจกรรมศูนย์กีฬาดนตรี
- กิจกรรมกีฬาภายในและภายนอก
โรงเรียน
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพ
ด้านนาฏศิลป์
- กิจกรรมการประกวดโฟล์คซองต่อต้าน
ยาเสพติดครังที่๒
- จัดซือยาและเวชภัณฑ์
- กิจกรรมวันเอดส์โลก
- กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงห้องนาฏศิลป์
- จัดซืออุปกรณ์กีฬา
- กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
- กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ด้านปริมาณ
๑. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพ และออกกาลังกาย
สม่าเสมอ ร้อยละ ๙๐
๒. ผู้เรียนมีนาหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
ร้อยละ ๙๐
๓. ผู้เรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพ
ติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่
เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ ร้อย
ละ ๙๐
๔. ผู้เรียนมีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม และให้
เกียรติผู้อื่น ร้อยละ๙๐
๕. ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อ
เพื่อน ครู และผู้อื่น ร้อยละ ๙๐
ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนโรงเรียนบ้านโคนพิทยา
สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออก
กาลังกายสม่าเสมอ มีนาหนัก
ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางายตาม
เกณฑ์ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด
ให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยง
ต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ
และปัญหาทางเพศ มีความมั่นใจ
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และ
ให้เกียรติผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อ
เพื่อน ครู และผู้อื่น

ด้านปริมาณ
๑. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพ และออกกาลังกาย
สม่าเสมอ ร้อยละ ๙๐
๒. ผู้เรียนมีนาหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
ร้อยละ ๙๐
๓. ผู้เรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพ
ติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่
เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ ร้อย
ละ ๙๐
๔. ผู้เรียนมีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม และให้
เกียรติผู้อื่น ร้อยละ๙๐
๕. ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อ
เพื่อน ครู และผู้อื่น ร้อยละ ๙๐
ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนโรงเรียนบ้านโคนพิทยา
สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออก
กาลังกายสม่าเสมอ มีนาหนัก
ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางายตาม
เกณฑ์ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด
ให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยง
ต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ
และปัญหาทางเพศ มีความมั่นใจ
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และ
ให้เกียรติผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อ
เพื่อน ครู และผู้อื่น

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี
และมีสุนทรียภาพ
ตัวบ่งชีที่ ๑.๑, ๑.๒, ๑.๓, ๑.๔, ๑.๕,
๑.๖
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เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
- กิจกรรมสานสัมพันธ์และสายใย
ชาว บ.พ
- กิจกรรมปกครองนักเรียน
- กิจกรรมระเบียบวินัย
- กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
- กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด
- กิจกรรมปรับสภาพนักเรียน
- กิจกรรมค่ายคุณธรรม ลูกเสือ
ยุวกาชาด
- กิจกรรมค่ายต่างๆ
- กิจกรรมวันสาคัญต่างๆ
- กิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน
- กิจกรรมบ้านโคนสวยด้วยสองมือเรา

ด้านปริมาณ
๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ เป็นผู้มี
ความรับผิดชอบ และปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมเบืองต้นของ
ศาสนาที่ตนนับถือ
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ เป็นผู้มี
ความซื่อสัตย์สุจริต
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ เป็นผู้มี
ความกตัญญูกตเวที
๔. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ เป็นผู้มี
ความเมตตากรุณา
เอือเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละ
เพื่อส่วนรวม
๕. ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ - ๘๙ เป็น
ผู้มีความประหยัด รู้จักใช้
ทรัพย์สิ่งของส่วนตน และ
ส่วนรวมอย่างคุ้มค่า
๖. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ เป็นผู้มี
ความภูมิใจในความเป็นไทย
เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย
นิยมไทย และดารงไว้ซึ่งความ
เป็นไทย
ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนโรงเรียนบ้านโคน
พิทยา ทุกคนได้รับการพัฒนา
ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ ในทุก
กิจกรรมตามที่โครงการกาหนด

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

ด้านปริมาณ
สนองยุทธศาสตร์ที่ ๑
๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ เป็นผู้มี
พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรับผิดชอบ และปฏิบัติ
คุณภาพตามมาตรฐาน
ตนตามหลักธรรมเบืองต้นของ
การศึกษา
ศาสนาที่ตนนับถือ
สอดคล้องมฐ. สพฐ./
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ เป็นผู้มี
โรงเรียนมาตรฐานที่ ๒
ความซื่อสัตย์สุจริต
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ เป็นผู้มี
ความกตัญญูกตเวที
๔. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ เป็นผู้มี
ความเมตตากรุณา
เอือเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละ
เพื่อส่วนรวม
๕. ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ - ๘๙ เป็น
ผู้มีความประหยัด รู้จักใช้
ทรัพย์สิ่งของส่วนตน และ
ส่วนรวมอย่างคุ้มค่า
๖. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ เป็นผู้มี
ความภูมิใจในความเป็นไทย
เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย
นิยมไทย และดารงไว้ซึ่งความ
เป็นไทย
ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนโรงเรียนบ้านโคน
พิทยา ทุกคนได้รับการพัฒนา
ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ ในทุก
กิจกรรมตามที่โครงการกาหนด

รายงานประจาปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๒๘

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

โครงการพัฒนาผู้เรียนมีทักษะใน ด้านปริมาณ
การแสวงหา
๑. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน
การเขียน และการฟัง
- กิจกรรมสัปดาห์รักการอ่าน
รู้จักตังคาถามเพื่อหา
- กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
เหตุผล ร้อยละ ๙๐
- กิจกรรมห้องสมุดชุมชน
๒. ผู้เรียนสนใจแสวงหา
- กิจกรรมหยุดเพื่ออ่าน
ความรู้จากแหล่งต่างๆ
- สารสนเทศงานแนะแนว
รอบตัว ใช้ห้องสมุด
- จัดนิทรรศการทางวิชาการ
แหล่งความรู้และสื่อต่าง
- กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคนอ่าน
ๆได้ ทังในและนอก
ออก เขียนได้วิชาภาษาอังกฤษ
สถานศึกษา ร้อยละ ๗๕
- กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
๓. ผู้เรียนมีวิธีการเรียนรู้ของ
โครงงานและการประกวด
ตนเอง เรียนรู้ร่วมกับ
โครงงาน
ผู้อื่นได้ สนุกกับการ
- กิจกรรมการให้บริการด้าน ICT
เรียนรู้และชอบมา
- กิจกรรมการจัดนิทรรศการทางวิชาการ
โรงเรียน ร้อยละ ๙๐
ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนโรงเรียนบ้านโคน
พิทยา มีนิสัยรักการอ่าน การ
เขียน และการฟัง รู้จักตัง
คาถามเพื่อหาเหตุผล สนใจ
แสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ
รอบตัว ใช้ห้องสมุด แหล่ง
ความรู้และสื่อต่าง ๆได้ ทังใน
และนอกสถานศึกษา มีวิธีการ
เรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกับ
ผู้อื่นได้ สนุกกับการเรียนรู้และ
ชอบมาโรงเรียน

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

ด้านปริมาณ
สนองยุทธศาสตร์ที่ ๑
๑. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน
พัฒนาผู้เรียนให้มี
การเขียน และการฟัง
คุณภาพตามมาตรฐาน
รู้จักตังคาถามเพื่อหา
การศึกษา
เหตุผล ร้อยละ ๙๐
สอดคล้องมฐ. สพฐ./
๒. ผู้เรียนสนใจแสวงหา
โรงเรียนมาตรฐานที่ ๓
ความรู้จากแหล่งต่างๆ
รอบตัว ใช้ห้องสมุด
แหล่งความรู้และสื่อต่าง
ๆได้ ทังในและนอก
สถานศึกษา ร้อยละ ๗๕
๓. ผู้เรียนมีวิธีการเรียนรู้ของ
ตนเอง เรียนรู้ร่วมกับ
ผู้อื่นได้ สนุกกับการ
เรียนรู้และชอบมา
โรงเรียน ร้อยละ ๙๐
ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนโรงเรียนบ้านโคน
พิทยา มีนิสัยรักการอ่าน การ
เขียน และการฟัง รู้จักตัง
คาถามเพื่อหาเหตุผล สนใจ
แสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ
รอบตัว ใช้ห้องสมุด แหล่ง
ความรู้และสื่อต่าง ๆได้ ทังใน
และนอกสถานศึกษา มีวิธีการ
เรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกับ
ผู้อื่นได้ สนุกกับการเรียนรู้และ
ชอบมาโรงเรียน

รายงานประจาปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๒๙

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ด้านปริมาณ
ความสามารถในการคิด อย่างเป็น
๑. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์
ระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจ
สังเคราะห์ สรุปความคิด
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
รวบยอด คิดอย่างเป็น
ระบบ และมีการคิดแบบ
- กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ
องค์รวม ร้อยละ ๗๕
การวิเคราะห์สังเคราะห์ประเมิน
๒. ผู้เรียนสามารถคาดการณ์
ค่าและสรุปความคิดรวบยอด
กาหนดเป้าหมาย และ
- กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้
แนวทางการตัดสินใจได้
ความคิด สร้างสรรค์ออกแบบใน
ร้อยละ ๗๕
การทางานอย่างมีระบบ
๓. ผู้เรียนประเมินและเลือก
- แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ
แนวทางการตัดสินใจ
และแก้ไขปัญหาอย่างมี
สติร้อยละ ๙๐
๔. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มองโลกในแง่
ดี และมีจินตนาการร้อย
ละ ๙๐
ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนโรงเรียนบ้านโคน
พิทยา สามารถวิเคราะห์
สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบ
ยอด คิดอย่างเป็นระบบ
และมีการคิดแบบองค์รวม
สามารถคาดการณ์กาหนด
เป้าหมาย และแนวทางการ
ตัดสินใจได้ ประเมินและเลือก
แนวทางการตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาอย่างมีสติ มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี
และมีจินตนาการ มีความรู้สึก
ที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

ด้านปริมาณ
สนองยุทธศาสตร์ที่ ๑
๑. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์
พัฒนาผู้เรียนให้มี
สังเคราะห์ สรุปความคิด
คุณภาพตามมาตรฐาน
รวบยอด คิดอย่างเป็น
การศึกษา
ระบบ และมีการคิดแบบ
สอดคล้องมฐ. สพฐ./
องค์รวม ร้อยละ ๗๕
โรงเรียนมาตรฐานที่ ๔
๒. ผู้เรียนสามารถคาดการณ์
กาหนดเป้าหมาย และ
แนวทางการตัดสินใจได้
ร้อยละ ๗๕
๓. ผู้เรียนประเมินและเลือก
แนวทางการตัดสินใจ
และแก้ไขปัญหาอย่างมี
สติร้อยละ ๙๐
๔. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มองโลกในแง่
ดี และมีจินตนาการร้อย
ละ ๙๐
ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนโรงเรียนบ้านโคน
พิทยา สามารถวิเคราะห์
สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบ
ยอด คิดอย่างเป็นระบบ
และมีการคิดแบบองค์รวม
สามารถคาดการณ์กาหนด
เป้าหมาย และแนวทางการ
ตัดสินใจได้ ประเมินและเลือก
แนวทางการตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาอย่างมีสติ มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี
และมีจินตนาการ มีความรู้สึก
ที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ
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โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
- กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน
กลุ่มสาระสังคม
- กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
- กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน
กลุ่มสาระภาษาไทย
- กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
- กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
- กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน
กลุ่มสาระสุข พลศึกษา
- กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะการ
อ่านออกเขียนได้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ
- กิจกรรมพัฒนาการสอนวิชา
คอมพิวเตอร์
- กิจกรรมเฝ้าระวัง ๐ ร มส มผ
- กิจกรรมค่ายทางวิชาการ
- กิจกรรมบริการICT
- กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงการเรียน
การสอนกลุ่มสาระ ศิลปะดนตรี
- ส่งเสริมความเป็นเลิศทางสังคม
ศึกษา
- กิจกรรมคริสต์มาส
- กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
- กิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศกับเจ้าของ
ภาษา

ด้านปริมาณ
๑. ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยตาม
เกณฑ์ ร้อยละ ๖๕
๒. ผู้เรียนมีผลการทดสอบ
รวบยอดระดับชาติเฉลี่ย
ตามเกณฑ์ ร้อยละ ๔๐
๓. ผู้เรียนสามารถสื่อ
ความคิดผ่านการพูด
เขียน หรือนาเสนอด้วย
วิธีต่างๆ ร้อยละ ๗๕
๔. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษา
เพื่อการสื่อสารได้ทัง
ภาษาไทยและภาษา
ต่างประเทศร้อยละ ๗๕
๕. ผู้เรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ร้อยละ ๗๕
ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนโรงเรียนบ้านโคน
พิทยา มีระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์
มีผลการทดสอบรวบยอด
ระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์
สามารถสื่อความคิดผ่านการพูด
เขียน หรือนาเสนอด้วยวิธีต่างๆ
สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ได้ทังภาษาไทยและภาษาต่าง
ประเทศ สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

ด้านปริมาณ
สนองยุทธศาสตร์ที่ ๑
๑. ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์
พัฒนาผู้เรียนให้มี
ทางการเรียนเฉลี่ยตาม
คุณภาพตามมาตรฐาน
เกณฑ์ ร้อยละ ๖๕
การศึกษา
๒. ผู้เรียนมีผลการทดสอบ
รวบยอดระดับชาติเฉลี่ย สอดคล้องมฐ. สพฐ./
โรงเรียนมาตรฐานที่ ๕
ตามเกณฑ์ ร้อยละ ๔๐
๓. ผู้เรียนสามารถสื่อ
ความคิดผ่านการพูด
เขียน หรือนาเสนอด้วย
วิธีต่างๆ ร้อยละ ๗๕
๔. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษา
เพื่อการสื่อสารได้ทัง
ภาษาไทยและภาษา
ต่างประเทศร้อยละ ๗๕
๕. ผู้เรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ร้อยละ ๗๕
ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนโรงเรียนบ้านโคนพิทยา
มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยตามเกณฑ์ มีผลการ
ทดสอบรวบยอดระดับชาติ
เฉลี่ยตามเกณฑ์ สามารถสื่อ
ความคิดผ่านการพูด เขียน หรือ
นาเสนอด้วยวิธีต่างๆ สามารถ
ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ทัง
ภาษาไทยและภาษาต่าง
ประเทศ สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้
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เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

โครงการพัฒนาให้ผเู้ รียนมีทักษะ ด้านปริมาณ
ในการทางาน รักการทางาน
๑. ผู้เรียนมีทักษะในการ
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และ
จัดการและทางานให้
มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
สาเร็จ ร้อยละ ๙๐
๒.
ผู้เรียนมีความเพียร
- จัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์
พยายาม ขยัน อดทน
- กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
ละเอียดรอบคอบในการ
โครงงาน
ทางาน ร้อยละ ๘๐
- กิจกรรมการประกวดโครงงาน
๓. ผู้เรียนทางานอย่างมี
- จัดการสอนวิชาชีพโดยลงมือ
ความสุข พัฒนางานและ
ปฏิบัติจริง
ภูมิใจในผลงานของ
- จัดการสอนวิชาชีพโดยภูมิปัญญา
ตนเอง ร้อยละ ๙๐
ท้องถิ่น
๔. ผู้เรียนทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ ร้อยละ ๙๐
๕. ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่อ
อาชีพสุจริตและหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ
ร้อยละ ๙๐
ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนโรงเรียนบ้านโคน
พิทยา มีทักษะในการจัดการ
และทางานให้สาเร็จ มีความ
เพียรพยายาม ขยัน อดทน
ละเอียดรอบคอบในการทางาน
ทางานอย่างมีความสุข พัฒนา
งานและภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต
และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนสนใจ

ด้านปริมาณ
๑. ผู้เรียนมีทักษะในการ
จัดการและทางานให้
สาเร็จ ร้อยละ ๙๐
๒. ผู้เรียนมีความเพียร
พยายาม ขยัน อดทน
ละเอียดรอบคอบในการ
ทางาน ร้อยละ ๘๐
๓. ผู้เรียนทางานอย่างมี
ความสุข พัฒนางานและ
ภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง ร้อยละ ๙๐
๔. ผู้เรียนทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ ร้อยละ ๙๐
๕. ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่อ
อาชีพสุจริตและหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ
ร้อยละ ๙๐
ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนโรงเรียนบ้านโคน
พิทยา มีทักษะในการจัดการ
และทางานให้สาเร็จ มีความ
เพียรพยายาม ขยัน อดทน
ละเอียดรอบคอบในการทางาน
ทางานอย่างมีความสุข พัฒนา
งานและภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต
และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนสนใจ

โครงการ/กิจกรรม

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

สนองยุทธศาสตร์ที่ ๑
พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา
สอดคล้องมฐ. สพฐ./
โรงเรียนมาตรฐานที่ ๖
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กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

โครงการพัฒนาครูปฏิบัติงานตาม ด้านปริมาณ
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
๑. ครูมีความรูค้ วามเข้าใจ
และเกิดประสิทธิผล
เป้าหมายการจัด
การศึกษาและหลักสูตร
- กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้ครู
การศึกษาขันพืนฐาน
เข้ารับการอบรม สัมมนา / ศึกษา
ร้อยละ ๙๐
ดูงาน
๒. ครูมีการวิเคราะห์
- กิจกรรมสังเคราะห์งานวิจัย
ศักยภาพของผูเ้ รียนและ
บุคลากรในโรงเรียน
เข้าใจผู้เรียนเป็น
- กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้ครู
รายบุคคล ร้อยละ ๙๐
จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่อิง
๓. ครูมีความสามารถในการ
มาตรฐาน
จัดการเรียนการสอนที่
- กิจกรรมส่งเสริมการเข้ารับการ
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
อบรมเพื่อพัฒนาตนเองของคณะ
ร้อยละ ๙๐
ครูทังใน และนอกหน่วยงาน
๔. ครูมีความสามารถใช้
- กิจกรรมสารวจการสอนของครู
เทคโนโลยีในการพัฒนา
เพื่อส่งเสริมให้ครูได้สอนตรงตาม
การเรียนรู้ของตนเอง
วิชาเอก-โท หรือ ตรงตามความ
และผู้เรียน ร้อยละ ๙๐
ถนัด
๕. ครูมีการประเมินผลการ
- กิจกรรมจัดทาข้อมูลครู เพื่อให้
เรียนการสอนที่สอดสถานศึกษามีสัดส่วนครูต่อ
คล้องกับสภาพการเรียนรู้
นักเรียนตามที่ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.
ที่จัดให้ผู้เรียนและอิง
กาหนด
พัฒนาการของผู้เรียน
- กิจกรรมงานตามระบบดูแล
ร้อยละ ๙๐
ช่วยเหลือนักเรียน
๖. ครูมีการนาผลการ
- กิจกรรมส่งเสริมการวิจัยในชันเรียน
ประเมินมาปรับเปลี่ยน
- กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ
การเรียนการสอนเพื่อ
- กิจกรรมการประกวดสื่อการสอน
พัฒนาผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ ร้อยละ ๙๐
๗. ครูมีการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและนาผลไปใช้
พัฒนาผู้เรียน ร้อยละ
๙๐
ด้านคุณภาพ
ครูโรงเรียนมีความรูค้ วาม
เข้าใจเป้าหมายการจัด
การศึกษาและหลักสูตร
การศึกษาขันพืนฐาน มีการ

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

ด้านปริมาณ
สนองยุทธศาสตร์ที่ ๒
๑. ครูมีความรูค้ วามเข้าใจ
พัฒนาครูและบุคลากร
เป้าหมายการจัด
เพื่อการปฏิบัติงานอย่าง
การศึกษาและหลักสูตร
มืออาชีพ
การศึกษาขันพืนฐาน
สอดคล้องมฐ. สพฐ./
ร้อยละ ๙๐
โรงเรียนมาตรฐานที่ ๗
๒. ครูมีการวิเคราะห์
ศักยภาพของผู้เรียนและ
เข้าใจผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ร้อยละ ๙๐
๓. ครูมีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ร้อยละ ๙๐
๔. ครูมีความสามารถใช้
เทคโนโลยีในการพัฒนา
การเรียนรู้ของตนเอง
และผู้เรียน ร้อยละ ๙๐
๕. ครูมีการประเมินผลการ
เรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้
ที่จัดให้ผู้เรียนและอิง
พัฒนาการของผู้เรียน
ร้อยละ ๙๐
๖. ครูมีการนาผลการ
ประเมินมาปรับเปลี่ยน
การเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ ร้อยละ ๙๐
๗. ครูมีการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและนาผลไปใช้
พัฒนาผู้เรียน ร้อยละ
๙๐
ด้านคุณภาพ
ครูโรงเรียนมีความรูค้ วาม
เข้าใจเป้าหมายการจัด
การศึกษาและหลักสูตร
การศึกษาขันพืนฐาน มีการ
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โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

วิเคราะห์บ้านโคนพิทยา
ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มี
ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ มีความสามารถใช้
เทคโนโลยีในการพัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน มี
การประเมินผลการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับสภาพการ
เรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิง
พัฒนาการของผู้เรียน มีการนา
ผลการประเมินมาปรับเปลี่ยน
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ มี
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนและนาผลไปใช้
พัฒนาผู้เรียน

วิเคราะห์บ้านโคนพิทยา
ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มี
ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ มีความสามารถใช้
เทคโนโลยีในการพัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน มี
การประเมินผลการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับสภาพการ
เรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิง
พัฒนาการของผู้เรียน มีการนา
ผลการประเมินมาปรับเปลี่ยน
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ มี
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนและนาผลไปใช้
พัฒนาผู้เรียน

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
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เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาให้ผู้บริหาร
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ ย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
- กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้บริหารเข้ารับ
การอบรม ประชุม สัมมนา
- กิจกรรมทาแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
- กิจกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติงาน
ประจาปี
- กิจกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
- กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
- กิจกรรมพัฒนาสาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น
- กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาและ
ประเมินครูให้เป็นวิชาชีพชันสูง
- กิจกรรมจัดทามาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
- กิจกรรมจัดทามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
- กิจกรรมสัมมนา สรุปผลการ
ปฏิบัติงาน
- กิจกรรมการรักษาความปลอดภัย
ในสถานที่ราชการ
- แก้ปัญหาขาดแคลนครู
- กิจกรรมงานการเงินและบัญชี
- กิจกรรมงานสารบรรณ
- งานพัฒนาสารสนเทศ
- งานพัสดุ
- กิจกรรมบริหารงานวิชาการ

ด้านปริมาณ
๑. ผู้บริหารมีคุณธรรม
จริยธรรม และปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ
๒. ผู้บริหารมีความคิดริเริ่ม
มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้นา
ทางวิชาการ
๓. ผู้บริหารมีความสามารถ
ในการบริหารงาน
วิชาการและการจัดการ
๔. ผู้บริหารมีการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ผู้เกี่ยวข้อง
พึงพอใจ
ด้านคุณภาพ
ผู้บริหารโรงเรียนบ้านโคน
พิทยา มีคุณธรรม จริยธรรม
และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ มีความคิดริเริ่ม มี
วิสัยทัศน์ และเป็นผู้นาทาง
วิชาการ มีความสามารถ
ในการบริหารงานวิชาการและ
การจัดการ มีการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจในระดับ
มาก

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

ด้านปริมาณ
สนองยุทธศาสตร์ที่ ๒
๑. ผู้บริหารมีคุณธรรม
พัฒนาครูและบุคลากร
จริยธรรม และปฏิบัติตน
เพื่อการปฏิบัติงานอย่าง
ตามจรรยาบรรณของ
มืออาชีพ
วิชาชีพ
๒. ผู้บริหารมีความคิดริเริ่ม สอดคล้องมฐ. สพฐ./
โรงเรียนมาตรฐานที่ ๘
มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้นา
ทางวิชาการ
๓. ผู้บริหารมีความสามารถ
ในการบริหารงาน
วิชาการและการจัดการ
๔. ผู้บริหารมีการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ผู้เกี่ยวข้อง
พึงพอใจ
ด้านคุณภาพ
ผู้บริหารโรงเรียนบ้านโคน
พิทยา มีคุณธรรม จริยธรรม
และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ มีความคิดริเริ่ม มี
วิสัยทัศน์ และเป็นผู้นาทาง
วิชาการ มีความสามารถ
ในการบริหารงานวิชาการและ
การจัดการ มีการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจในระดับ
มาก
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กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาโรงเรียนให้มีบรรยากาศทางกายภาพ และบรรยากาศด้านวิชาการ
เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

โครงการพัฒนาให้สถานศึกษามีการ ด้านปริมาณ
จัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้
๑. สถานศึกษามีหลักสูตรที่
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เหมาะสมกับผู้เรียนและ
อย่างรอบด้าน
ท้องถิ่น ๘ กลุม่ สาระ
๒. สถานศึกษามีรายวิชา/
- กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร
กิจกรรมที่หลากหลายให้
สถานศึกษาตามหลักสูตร
ผู้เรียนเลือกเรียนตาม
แกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน
ความสนใจ
๒๕๕๑
๓. สถานศึกษามีการส่งเสริม
- กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
ให้ครูจัดทาแผนการ
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
จัดการเรียนรู้ที่
- ผลิตสื่อการเรียนการสอน
ตอบสนองความถนัดและ
- กิจกรรมส่งเสริมทักษะ
ความสามารถของผู้เรียน
ความสามารถนักเรียน
๔. สถานศึกษามีการส่งเสริม
- กิจกรรมพัฒนาการสอนวิชา
และพัฒนานวัตกรรมการ
คอมพิวเตอร์
จัดการเรียนรู้และสื่อ
- กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์
อุปกรณ์การเรียนที่เอือ
- กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ต่อการเรียนรู้
- กิจกรรมทัศนศึกษา
๕. สถานศึกษามีการ
- กิจกรรมค่ายวิชาการ
จัดระบบการบันทึก การ
- กิจกรรมค่ายคุณธรรม
รายงานผล และการส่ง
- กิจกรรมส่งเสริมการใช้แหล่ง
ต่อข้อมูลของผู้เรียน
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. สถานศึกษามีระบบการ
นิเทศการสอนและนาผล
ไปปรับปรุงการสอนอย่าง
สม่าเสมอ
๗. สถานศึกษามีการนา
แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ใน
การเรียนการสอน
ด้านคุณภาพ
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
มีการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียน
และท้องถิ่น มีรายวิชา/กิจกรรม
ที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือก
เรียนตามความสนใจ มีการ
ส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการ

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

ด้านปริมาณ
สนองยุทธศาสตร์ที่ ๑
๑. สถานศึกษามีหลักสูตรที่
พัฒนาผูเ้ รียนให้มีคุณภาพ
เหมาะสมกับผู้เรียนและ
ตามมาตรฐานการศึกษา
ท้องถิ่น ๘ กลุ่มสาระ
สอดคล้องมฐ. สพฐ./
๒. สถานศึกษามีรายวิชา/
โรงเรียนมาตรฐานที่ ๑๐
กิจกรรมที่หลากหลายให้
ผู้เรียนเลือกเรียนตาม
ความสนใจ
๓. สถานศึกษามีการส่งเสริม
ให้ครูจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความถนัดและ
ความสามารถของผู้เรียน
๔. สถานศึกษามีการส่งเสริม
และพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้และสื่อ
อุปกรณ์การเรียนที่เอือ
ต่อการเรียนรู้
๕. สถานศึกษามีการ
จัดระบบการบันทึก การ
รายงานผล และการส่ง
ต่อข้อมูลของผู้เรียน
๖. สถานศึกษามีระบบการ
นิเทศการสอนและนาผล
ไปปรับปรุงการสอนอย่าง
สม่าเสมอ
๗. สถานศึกษามีการนา
แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ใน
การเรียนการสอน
ด้านคุณภาพ
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
มีการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียน
และท้องถิ่น มีรายวิชา/กิจกรรม
ที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือก
เรียนตามความสนใจ มีการ
ส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการ
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โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
ถนัดและความสามารถของ
ผู้เรียน มีการส่งเสริมและพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
และสื่ออุปกรณ์การเรียนที่เอือ
ต่อการเรียนรู้ มีการจัดระบบ
การบันทึก การรายงานผล และ
การส่งต่อข้อมูลของผู้เรียน
ระบบการนิเทศการสอนและนา
ผลไปปรับปรุงการสอน อย่าง
สม่าเสมอ มีการนาแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ใน
การเรียนการสอน

จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
ถนัดและความสามารถของ
ผู้เรียน มีการส่งเสริมและพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
และสื่ออุปกรณ์การเรียนที่เอือ
ต่อการเรียนรู้ มีการจัดระบบ
การบันทึก การรายงานผล และ
การส่งต่อข้อมูลของผู้เรียน
ระบบการนิเทศการสอนและนา
ผลไปปรับปรุงการสอน อย่าง
สม่าเสมอ มีการนาแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ใน
การเรียนการสอน

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

รายงานประจาปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๓๗

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

โครงการพัฒนาให้สถานศึกษามี
การจัดสภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
เต็มศักยภาพ
- กิจกรรมส่งเสริมทักษะ
ความสามารถของนักเรียน
- กิจกรรมรณรงค์นักเรียนเข้าศึกษา
ต่อระดับมัธยมศึกษา
- กิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลน
- กิจกรรมการจัดสารสนเทศงาน
แนะแนว
- กิจกรรมการการแนะแนวศึกษา
ต่ออาชีพ
- กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน
- กิจกรรมปรับปรุงห้องพยาบาล
- กิจกรรมปรับปรุงห้อง
ประชาสัมพันธ์
- กิจกรรมปรับปรุงห้องประกัน
คุณภาพสถานศึกษา
- กิจกรรมปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์
- กิจกรรมปรับปรุงห้องศูนย์สุขศึกษา
- กิจกรรมปรับปรุงห้องศูนย์
กิจกรรมนักเรียน
- กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียนชีววิทยา
- กิจกรรมพัฒนาห้องศูนย์
คณิตศาสตร์
- กิจกรรมปรับปรุงห้องสหกรณ์
- กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องปฏิบัติการทางภาษา
- กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาห้องเรียน
ฟิสิกส์
- กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนเคมี
- กิจกรรมพัฒนาหัองศูนย์ภาษาไทย
- กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาบริการ
ห้องแนะแนว
- กิจกรรมปรับซ่อมและบารุงรักษา
อาคารเรียนและห้องเรียน

ด้านปริมาณ
๑. สถานศึกษามีการจัดและ
พัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนที่
เข้มแข็งและทั่วถึง
๒. สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมและ
ตอบสนองความสามารถ
ทางวิชาการและความคิด
สร้างสรรค์ของผู้เรียน
๓. สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมและ
ตอบสนองความสามารถ
พิเศษ และความถนัดของ
ผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ
๔. สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมที่
ดีงาม
๕. สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมด้าน
ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์
และกีฬา/นันทนาการ
๖. สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมสืบสานและ
สร้างสรรค์ วัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญา
ไทย
๗. สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมความ
เป็นประชาธิปไตย
ด้านคุณภาพ
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
มีการจัดและพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนที่เข้มแข็งและ
ทั่วถึง มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
และตอบสนองความสามารถ
ทางวิชาการและความคิด
สร้างสรรค์ของผู้เรียน มีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมและตอบสนอง

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

ด้านปริมาณ
สนองยุทธศาสตร์ที่ ๓
๑. สถานศึกษามีการจัดและ สอดคล้องมฐ. สพฐ./
พัฒนาระบบดูแล
โรงเรียนมาตรฐานที่ ๑๑
ช่วยเหลือผู้เรียนที่
เข้มแข็งและทั่วถึง
๒. สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมและ
ตอบสนองความสามารถ
ทางวิชาการและความคิด
สร้างสรรค์ของผู้เรียน
๓. สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมและ
ตอบสนองความสามารถ
พิเศษ และความถนัดของ
ผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ
๔. สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมที่
ดีงาม
๕. สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมด้าน
ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์
และกีฬา/นันทนาการ
๖. สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมสืบสานและ
สร้างสรรค์ วัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญา
ไทย
๗. สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมความ
เป็นประชาธิปไตย
ด้านคุณภาพ
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
มีการจัดและพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนที่เข้มแข็งและ
ทั่วถึง มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
และตอบสนองความสามารถ
ทางวิชาการและความคิด
สร้างสรรค์ของผู้เรียน มีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมและตอบสนอง

รายงานประจาปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๓๘

โครงการ/กิจกรรม
- กิจกรรมปรับปรุงทาสีอาคารเรียน
- กิจกรรมปรับปรุงห้องนานักเรียน
- กิจกรรมจัดซือม้าหินอ่อน ๑๐ ชุด
- กิจกรรมสวนสวยโรงเรียนงาม
- กิจกรรมปรับปรุงห้อง
อุตสาหกรรม
- กิจกรรมปรับปรุงห้องดนตรี
- งานประชาสัมพันธ์
- งานสาธารณูปโภค
- งานจัดซือ/ซ่อมบารุงครุภัณฑ์
- กิจกรรมปรับปรุงห้องศูนย์เกษตร
- กิจกรรมพัฒนางานพัสดุ
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
- กิจกรรมพัฒนาสานักงาน
- กิจกรรมโสตทัศนศึกษาและไฟฟ้า
- กิจกรรมพัฒนางานสารบรรณ
- กิจกรรมพัฒนางานการเงิน
- กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาห้องเรียน
ภาษาอังกฤษ
- พัฒนาห้องสมุด
- กิจกรรมปรับปรุงห้อง/ซือครุภัณฑ์
สานักงาน
- งานบริการโรเนียวเอกสาร
- ปรับปรุงห้องเรียนพิเศษ ๕ ห้อง
- กิจกรรมดูแลระบบคอมพิวเตอร์
และซ่อมบารุงงานเทคโนโลยี

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ความสามารถพิเศษ และความ
ถนัดของผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม มีการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ
ดนตรี/นาฏศิลป์ และกีฬา/
นันทนาการ มีการจัดกิจกรรม
สืบสานและสร้างสรรค์
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาไทย และมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมความเป็น
ประชาธิปไตยอย่างเต็มศักยภาพ

ความสามารถพิเศษ และความ
ถนัดของผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม มีการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ
ดนตรี/นาฏศิลป์ และกีฬา/
นันทนาการ มีการจัดกิจกรรม
สืบสานและสร้างสรรค์
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาไทย และมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมความเป็น
ประชาธิปไตยอย่างเต็มศักยภาพ

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

รายงานประจาปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๓๙

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาให้สถานศึกษามี
การประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
- กิจกรรมนิเทศการสอน
- งานประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านปริมาณ
๑. สถานศึกษามีการ
กระจายอานาจการ
บริหาร และการจัด
การศึกษา
๒. สถานศึกษามีการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ และใช้
หลักการมีส่วนร่วม
๓. สถานศึกษามี
คณะกรรมการ
สถานศึกษาร่วมพัฒนา
สถานศึกษา
๔. สถานศึกษามีรูปแบบการ
บริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน
๕. สถานศึกษามีการ
ตรวจสอบและถ่วงดุล
ด้านคุณภาพ
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา มี
การกระจายอานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษา มีการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ และใช้
หลักการมีส่วนร่วม มี
คณะกรรมการสถานศึกษาร่วม
พัฒนาสถานศึกษามีรูปแบบการ
บริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
มีการตรวจสอบถ่วงดุล อย่าง
เป็นระบบต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

ด้านปริมาณ
สนองยุทธศาสตร์ที่ ๓
๑. สถานศึกษามีการ
สอดคล้องมฐ. สพฐ./
กระจายอานาจการ
โรงเรียนมาตรฐานที่ ๑๒
บริหาร และการจัด
การศึกษา
๒. สถานศึกษามีการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ และใช้
หลักการมีส่วนร่วม
๓. สถานศึกษามี
คณะกรรมการ
สถานศึกษาร่วมพัฒนา
สถานศึกษา
๔. สถานศึกษามีรูปแบบการ
บริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน
๕. สถานศึกษามีการ
ตรวจสอบและถ่วงดุล
ด้านคุณภาพ
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา มี
การกระจายอานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษา มีการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ และใช้
หลักการมีส่วนร่วม มี
คณะกรรมการสถานศึกษาร่วม
พัฒนาสถานศึกษามีรูปแบบการ
บริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
มีการตรวจสอบถ่วงดุล อย่าง
เป็นระบบต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ

รายงานประจาปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๔๐

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาให้สถานศึกษามี
การสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้
- กิจกรรมจัดหาแหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาในท้องถิ่น
- กิจกรรมการจัดทาหลักสูตร
ท้องถิ่น
- กิจกรรมระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา
- กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน
- กิจกรรม KM
- กิจกรรมบริการ ICT และ
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
- กิจกรรมรณรงค์นักเรียนศึกษาต่อ
ในระดับมัธยมศึกษา

ด้านปริมาณ
๑. สถานศึกษามีการ
เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญา ในท้องถิ่น
๒. สถานศึกษาสนับสนุนให้
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา
และชุมชน เข้ามา มีส่วน
ร่วม ในการจัดทา
หลักสูตรระดับ
สถานศึกษา
ด้านคุณภาพ
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา มี
การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่นและสนับสนุน
ให้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา และ
ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม ในการ
จัดทาหลักสูตรระดับ
สถานศึกษา

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

ด้านปริมาณ
สนองยุทธศาสตร์ที่ ๔
๑. สถานศึกษามีการ
สอดคล้องมฐ. สพฐ./
เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
โรงเรียนมาตรฐานที่ ๑๓
ข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญา ในท้องถิ่น
๒. สถานศึกษาสนับสนุนให้
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา
และชุมชน เข้ามา มีส่วน
ร่วม ในการจัดทา
หลักสูตรระดับ
สถานศึกษา
ด้านคุณภาพ
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา มี
การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่นและสนับสนุน
ให้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา และ
ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม ในการ
จัดทาหลักสูตรระดับ
สถานศึกษา

รายงานประจาปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๔๑

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

ด้านปริมาณ
ด้านปริมาณ
โครงการพัฒนาให้การพัฒนา
สนองยุทธศาสตร์ที่ ๔
๑)
สถานศึ
ก
ษามี
ก
ารจั
ด
องค์
ก
ร
๑)
สถานศึ
ก
ษามี
ก
ารจั
ด
องค์
ก
ร
สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
สอดคล้องมฐ. สพฐ./
โครงสร้างและระบบการ
โครงสร้างและระบบการ
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่
โรงเรียนมาตรฐานที่ ๑๕
บริหารงานที่มคี วาม
บริหารงานที่มคี วาม
กาหนดขึ้น
คล่องตัวสูงและปรับเปลี่ยน
คล่องตัวสูงและปรับเปลี่ยน
- กิจกรรมศูนย์กีฬาดนตรี
ได้เหมาะสมตาม
ได้เหมาะสมตาม
- กิจกรรมกีฬาภายในและภายนอก
สถานการณ์
สถานการณ์
โรงเรียน
๒) สถานศึกษามีการจัดการ
๒) สถานศึกษามีการจัดการ
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มี
ข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็น
ข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็น
สุนทรียภาพด้านนาฏศิลป์
ระบบครอบคลุมและทันต่อ
ระบบครอบคลุมและทันต่อ
- กิจกรรมการประกวดโฟล์คซอง
การใช้งาน
การใช้งาน
๓) สถานศึกษามีระบบการ
๓) สถานศึกษามีระบบการ
ต่อต้านยาเสพติดครังที่ ๒
ประกันคุณภาพภายในที่
ประกันคุณภาพภายในที่
- กิจกรรมประกวดมารยาทไทย
ด
าเนิ
น
งานอย่
า
งต่
อ
เนื
อ
่
ง
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
- กิจกรรมยิมไหว้ทักทาย
๔) สถานศึกษามีการพัฒนา
๔) สถานศึกษามีการพัฒนา
- กิจกรรมสานึกรักบ้านโคน
บุคลากรอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง
๕) สถานศึกษามีผู้รบั บริการ
และผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจผล
การบริหารงานและผู้เรียน
ด้านคุณภาพ
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา มี
การจัดองค์กร โครงสร้างและ
ระบบการบริหารงานที่มีความ
คล่องตัวสูงและปรับเปลี่ยนได้
เหมาะสมตามสถานการณ์ มีการ
จัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบครอบคลุมและทันต่อ การ
ใช้งาน มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่ดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง มีการพัฒนาบุคลากร
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มี
ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ
ผลการบริหารงานในระดับมาก

บุคลากรอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง
๕) สถานศึกษามีผู้รบั บริการ
และผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจผล
การบริหารงานและผู้เรียน
ด้านคุณภาพ
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา มี
การจัดองค์กร โครงสร้างและ
ระบบการบริหารงานที่มีความ
คล่องตัวสูงและปรับเปลี่ยนได้
เหมาะสมตามสถานการณ์ มีการ
จัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบครอบคลุมและทันต่อ การ
ใช้งาน มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่ดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง มีการพัฒนาบุคลากร
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มี
ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ
ผลการบริหารงานในระดับมาก

รายงานประจาปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๔๒

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

ด้านปริมาณ
โครงการพัฒนาให้การจัดกิจกรรม ด้านปริมาณ
สนองยุทธศาสตร์ที่ ๔
๑)
สถานศึ
ก
ษามี
ก
ารจั
ด
องค์
ก
ร
๑)
สถานศึ
ก
ษามี
ก
ารจั
ด
องค์
ก
ร
ตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการ
สอดคล้องมฐ. สพฐ./
โครงสร้างและระบบการ
โครงสร้างและระบบการ
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
โรงเรียนมาตรฐานที่ ๑๕
บริหารงานที่มคี วาม
บริหารงานที่มคี วาม
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คล่องตัวสูงและปรับเปลี่ยน
คล่องตัวสูงและปรับเปลี่ยน
คุณภาพสูงขึ้น
ได้เหมาะสมตาม
ได้เหมาะสมตาม
- กิจกรรมโรงเรียนดีประจาตาบล
สถานการณ์
สถานการณ์
- กิจกรรมเปิดโลกวิชาการและงาน
๒) สถานศึกษามีการจัดการ
๒) สถานศึกษามีการจัดการ
อาชีพสู้ประชาคมอาเซียน
ข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็น
ข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็น
- กิจกรรมการเรียนรู้ศูนย์เศรษฐกิจ
ระบบครอบคลุมและทันต่อ
ระบบครอบคลุมและทันต่อ
พอเพียงและศูนย์ฝึกอาชีพ
การใช้งาน
การใช้งาน
๓) สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
๔) สถานศึกษามีการพัฒนา
บุคลากรอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง
๕) สถานศึกษามีผู้รบั บริการ
และผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจผล
การบริหารงานและผู้เรียน
ด้านคุณภาพ
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา มี
การจัดองค์กร โครงสร้างและ
ระบบการบริหารงานที่มีความ
คล่องตัวสูงและปรับเปลี่ยนได้
เหมาะสมตามสถานการณ์ มีการ
จัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบครอบคลุมและทันต่อ การ
ใช้งาน มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่ดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง มีการพัฒนาบุคลากร
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มี
ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ
ผลการบริหารงานในระดับมาก

๓) สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
๔) สถานศึกษามีการพัฒนา
บุคลากรอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง
๕) สถานศึกษามีผู้รบั บริการ
และผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจผล
การบริหารงานและผู้เรียน
ด้านคุณภาพ
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา มี
การจัดองค์กร โครงสร้างและ
ระบบการบริหารงานที่มีความ
คล่องตัวสูงและปรับเปลี่ยนได้
เหมาะสมตามสถานการณ์ มีการ
จัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบครอบคลุมและทันต่อ การ
ใช้งาน มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่ดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง มีการพัฒนาบุคลากร
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มี
ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ
ผลการบริหารงานในระดับมาก

รายงานประจาปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๔๓

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการสร้างภาคีเครือข่ายการพัฒนาโรงเรียน
เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาให้คณะกรรมการ
สถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ ย่าง
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
- กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
- กิจกรรมประชุมกรรมการสถานศึกษา
- กิจกรรมการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชันเรียน
- กิจกรรมสัมพันธ์กับชุมชน
- กิจกรรมศึกษาดูงาน/ประชุม
อบรม สัมมนา
- กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน
- กิจกรรมชมรมผู้ปกครองและครู
- กิจกรรมชมรมศิษย์เก่า

ด้านปริมาณ
๑) สถานศึกษามีการกระจาย
อานาจการบริหาร และการ
จัดการศึกษา
๒) สถานศึกษามีการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ และใช้หลักการ
มีส่วนร่วม
๓) สถานศึกษามี
คณะกรรมการสถานศึกษา
ร่วมพัฒนาสถานศึกษา
๔) สถานศึกษามีรูปแบบการ
บริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งาน
๕) สถานศึกษามีการ
ตรวจสอบและถ่วงดุล
ด้านคุณภาพ
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา มี
การกระจายอานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษา มีการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ และใช้
หลักการมีส่วนร่วม มี
คณะกรรมการสถานศึกษาร่วม
พัฒนาสถานศึกษามีรูปแบบการ
บริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
มีการตรวจสอบถ่วงดุล อย่าง
เป็นระบบต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

ด้านปริมาณ
สนองยุทธศาสตร์ที่ ๔
๑) สถานศึกษามีการกระจาย สอดคล้องมฐ. สพฐ./
อานาจการบริหาร และการ
โรงเรียนมาตรฐานที่ ๙
จัดการศึกษา
๒) สถานศึกษามีการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ และใช้หลักการ
มีส่วนร่วม
๓) สถานศึกษามี
คณะกรรมการสถานศึกษา
ร่วมพัฒนาสถานศึกษา
๔) สถานศึกษามีรูปแบบการ
บริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งาน
๕) สถานศึกษามีการ
ตรวจสอบและถ่วงดุล
ด้านคุณภาพ
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา มี
การกระจายอานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษา มีการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ และใช้
หลักการมีส่วนร่วม มี
คณะกรรมการสถานศึกษาร่วม
พัฒนาสถานศึกษามีรูปแบบการ
บริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
มีการตรวจสอบถ่วงดุล อย่าง
เป็นระบบต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ

รายงานประจาปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๔๔

๒. ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

จานวนนักเรียน/ครู ที่อยู่ในระดับคุณภาพ
จานวนนักเรียน/
ปรับปรุง พอใช้ ดี
ดีมาก ดีเยี่ยม ครู ที่อยู่ในระดับ 3
ขึ้นไป
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพที่ดีและมีสุนทรียภาพ
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ
ออกกาลังกายสม่าเสมอ
1.2 มีนาหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
๐
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/
นันทนาการตามจินตนาการ

๑๓

จานวนนักเรียน/
ครูทั้งหมด

๔๕

๘๔

๑๑๔

243

243

๕๕

๗๓

๑๑๕

243

243

๓๑

๙๘

๑๐๑

230

243

๓๑

๘๗

๑๒๕

243

243

๔๖
๔๓

๗๔
๕๒

๑๒๓
๑๔๘

243
243

243
243

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
๑) โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ (กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ)
๒) โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ (กิจกรรม อย.น้อย)
๓) โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ (กิจกรรมโภชนาการ)
๔) โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา
๕) กิจกรรมการประกวดโฟล์คซองต่อต้านยาเพติด
๖) กิจกรรมศูนย์กีฬา ดนตรี ศิลปะ
๗) กิจกรรมกีฬาสี
๘) กิจกรรมวันเอดส์โลก
๙) กิจกรรมตรวจสุขภาพและทดสอบเกี่ยวกับการเห็นและการได้ยิน
๑๐) กิจกรรมชั่งนาหนัก วัดส่วนสูง
๑๑) กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน ครบรอบ 40 ปี
๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกายสม่าเสมอ มีนาหนัก
ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางการตามเกณฑ์ และให้ผู้เรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง
สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ อีกทังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสมและให้เกียรติผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น
รายงานประจาปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๔๕

๒. ผลการพัฒนา
ผู้เรียนโรงเรียนบ้านโคนพิทยา มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกายสม่าเสมอ มีนาหนัก
ส่วนสูง และสมรรถภาพทางการตามเกณฑ์ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ อีกทังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมและให้เกียรติผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น
๓. แนวทางการพัฒนา
ควรมีการจัดทาการชั่งนาหนัก และวัดส่วนสูงให้เป็นปัจจุบัน และจัดกิจกรรมส่งเสริมการป้องกัน
สิ่งเสพติดให้โทษ และให้ความรู้กับผู้เรียนเกี่ยวกับอุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ

รายงานประจาปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๔๖

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
จานวนนักเรียน/ครู ที่อยู่ในระดับคุณภาพ จานวนนักเรียน/
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ปรับปรุง พอใช้
ดี
ดีมาก ดีเยี่ยม ครู ที่อยู่ในระดับ
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

3 ขึ้นไป

จานวน
นักเรียน/
ครูทั้งหมด

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
2.2 เอืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม

-

-

-

๒๗
๒๒

๑๑๕
๑๐๒

๑๐๑
๑๑๙

243
243

243
243

-

-

๓๑
๒๕

๑๐๙
๑๐๘

๑๐๓
๑๑๐

243
243

243
243

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
 กิจกรรมสานสัมพันธ์และสายใยชาว บ.พ
 กิจกรรมงานปกครองนักเรียน
 กิจกรรมงานระเบียบวินัย
 กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด
 กิจกรรมค่ายคุณธรรม ลูกเสือ ยุวกาชาด
 กิจกรรมปรับสภาพนักเรียน
 กิจกรรมค่ายต่างๆ
 กิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
 กิจกรรมบ้านโคนสวยด้วยสองมือเรา
 ติดกรอบป้ายความซื่อสัตย์สุจริตทุกห้องเรียน (เน้นระเบียบการสอบ การไม่ลอกการบ้าน การ
ไม่ลักขโมย การพูดแต่ความจริง )
 ประกวดสมุดบันทึกความดีประจาวัน
 ประกวดเรียงความ เรื่อง ความดีที่ฉันทา ในวันสาคัญต่างๆ
 กิจกรรมวันไหว้ครู
 กิจกรรมวันแม่
 กิจกรรมวันประกาศเกียรติคุณผู้เรียนที่ปฏิบัติตนดีมีความกตัญญู กตเวที จากการคัดเลือกโดย
ผู้ปกครองแต่ละหมู่บ้านคัดเลือก
 กิจกรรมวันสาคัญต่างๆ
 กิจกรรมวันประกาศเกียรติคุณผู้เรียนที่ปฏิบัติตนดี ด้านต่างๆ
 กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์การใช้ทรัพย์สิน และสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยัด
 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย
รายงานประจาปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๔๗

๑. วิธีการพัฒนา
ส่งเสริมการดาเนินโครงการต่างๆ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ๘ ประการ ตามมาตรฐานการจัดการศึกษา เช่น การจัดกิจกรรมโรงเรียนดีศรีตาบล กิจกรรมวัน
สาคัญต่างๆ
๒. ผลการพัฒนา
ผลจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘
ประการ มีความกตัญญูกตเวที มีความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีไทย รู้คุณค่า
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนมีแผนงานในการพัฒนาโครงการที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนให้สูงขึน
เนื่องจากเป็นโรงเรียนคุณธรรมชันนา เพื่อการพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมสูงยิ่งขึน

รายงานประจาปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๔๘

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
จานวนนักเรียน/ครู ที่อยู่ในระดับคุณภาพ
จานวนนักเรียน/ จานวน
ปรับปรุง พอใช้
ดี
ดีมาก ดีเยี่ยม ครู ที่อยู่ในระดับ นักเรียน/
3 ขึ้นไป
ครูทั้งหมด
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วย
๑๐
๕๙
๙๗
๗๗
ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ
รอบตัว
3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตัง
๕
๕5
๙๘
๘๕
คาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความ
๖๐ ๑๐๓ ๘๐
คิดเห็นเพื่อเป็นการเรียนรู้ระหว่างกัน
3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาเสนอผลงาน
๑๕
๖๓ ๑๒๒ ๔๓

233

243

238

243

243

243

228

243

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)













กิจกรรมสัปดาห์รักการอ่าน
กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
กิจกรรมหยุดเพื่ออ่าน
จัดนิทรรศการ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือนอกหลักสูตร
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือพิมพ์
กิจกรรมการให้บริการด้าน ICT
กิจกรรมประกวดความสามารถด้านการอ่าน การเขียน ทังรายบุคคลและรายกลุ่ม
สารสนเทศงานแนะแนว
จัดนิทรรศการทางวิชาการ
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักเรียนอ่านออก เขียนได้วิชาภาษาไทย

๑. วิธีการพัฒนา
ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามโครงการต่างที่สนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า ทางานเป็นกระบวนการกลุ่ม
ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
๒. ผลการพัฒนา
ผลจากการดาเนินโครงการทาให้นักเรียนมีทักษะ กระบวนการพัฒนา ทักษะการฟัง พูด อ่าน
เขียน คิดวิเคราะห์เป็นที่น่าพอใจ สามารถใช้สื่อ IT ได้ความรู้ความสามารถ
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนจะจัดหาสื่อประเภทคอมพิวเตอร์ ให้มีจานวนมากขึนขยายจุดศึกษาค้นคว้าทางด้าน
Internet ให้มากขึน

รายงานประจาปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๔๙

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา
ได้อย่างมีสติสมเหตุผล
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

จานวนนักเรียน/ครู ที่อยู่ในระดับคุณภาพ
จานวนนักเรียน/
ปรับปรุง พอใช้
ดี
ดีมาก ดีเยี่ยม ครู ที่อยู่ในระดับ
3 ขึ้นไป
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

จานวน
นักเรียน/
ครูทั้งหมด

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู
235
๘
๕๒ ๑๐๕ ๗๘
และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง
4.2 นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา
234
๙
๖๐ ๑๐๒ ๗๒
หรือวิธีการของตนเอง
4.3 กาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ
238
๕
๖๕
๙๙
๗๔
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
4.4 ความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงาน
243
๔๕
๘๗ ๑๑๑
ด้วยความภาคภูมิใจ

243
243
243
243

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
 กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าและสรุปความคิดรวบยอด
 กิจกรรมฝึกผู้เรียนตัดสินใจในการปฏิบัติกิจกรรมตามแนวทางที่คิดวิเคราะห์ และสรุปความคิดรวบยอด
 กิจกรรมให้ผู้เรียนเลือกแนวทางการตัดสินใจแก้ไขปัญหาอย่างมีสติและนาเสนอข้อมูลแนะแนว
การศึกษาต่อและอาชีพ
 กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ออกแบบในการทางานอย่างมีระบบ
๑. วิธีการพัฒนา
ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามโครงการต่างที่สนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า ทางานเป็นกระบวนการกลุ่ม
ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ส่งเสริมกิจกรรมการสอนแบบโครงงาน
๒. ผลการพัฒนา
ผลจากการดาเนินโครงการทาให้นักเรียนมีทักษะ กระบวนการพัฒนา ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
คิดวิเคราะห์เป็นที่น่าพอใจ สามารถใช้สื่อ IT ได้ความรู้ความสามารถ นาเสนอโครงงานของตนเองได้ สืบค้น
ข้อมูลทาง Internet
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนจะจัดหาสื่อประเภทคอมพิวเตอร์ ให้มีจานวนมากขึนขยายจุดศึกษาค้นคว้าทางด้าน Internet
ให้มากขึน

รายงานประจาปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๕๐

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

จานวนนักเรียน/ครู ที่อยู่ในระดับคุณภาพ
จานวนนักเรียน/
ปรับปรุง พอใช้
ดี
ดีมาก ดีเยี่ยม ครู ที่อยู่ในระดับ
3 ขึ้นไป
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่ม
418 347
สาระ เป็นไปตามเกณฑ์
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตาม
๙
หลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์
5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
๕
เขียน เป็นไปตามเกณฑ์
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติ เป็นไปตามเกณฑ์
297

จานวน
นักเรียน/
ครูทั้งหมด

197

196

310

703

1,468

๖๐

๑๐๒

๗๒

234

243

๖๕

๙๙

๗๔

238

243

88

-

-

88

385

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
กิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๑. วิธีการพัฒนา
๑) ครูสอนซ่อมเสริมในชั่วโมงซ่อมเสริมและนอกเวลา
๒) ครูดาเนินการทบทวนและสอนซ่อมเสริมสาหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖
๒. ผลการพัฒนา
๑) นักเรียนมีผลการสอบ O-net เพิ่มขึนในบางรายวิชา
๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึน
๓. แนวทางการพัฒนา
๑) จัดครูสอนซ่อมเสริมในคาบเรียนที่ ๗ - ๘ ของวันจันทร์ – ศุกร์
๒) ครูสอนซ่อมเสริมในคาบเรียนซ่อมเสริม
๓) จัดตารางการทบทวนเนือหาสาหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖

รายงานประจาปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๕๑

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

จานวนนักเรียน/ครู ที่อยู่ในระดับคุณภาพ
จานวนนักเรียน/
ปรับปรุง พอใช้
ดี
ดีมาก ดีเยี่ยม ครู ที่อยู่ในระดับ
3 ขึ้นไป
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

จานวน
นักเรียน/
ครูทั้งหมด

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
6.1 วางแผนการทางานและดาเนินการจนเสร็จ
234
๙
๘๖
๗๗
๗๑
6.2 ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และ
243
๓๕
๘๗ ๑๒๑
ภูมิใจในผลงานของตนเอง
6.3 ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
243
๕๑
๘๙ ๑๐๓
6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้
243
๕๒
๕๙ ๑๓๒
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ

243
243
243
243

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
- กิจกรรมโรงเรียนดีศรีตาบล
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
- กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต
- กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
- กิจกรรมประชาสัมพันธ์
- กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
- กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
๑. วิธีการพัฒนา
ส่งเสริมการดาเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ มีสนับสนุนให้ผู้เรียน รู้จักวางแผนการทางาน ทางาน
ร่วมกับผู้อื่น ได้มีภาวะผู้นา ผู้ตาม ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงประมุข มีความ
ภูมิใจในผลที่เกิดจากการปฏิบัติ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง
๒. ผลการพัฒนา
ผู้เรียนสามารถวางแผนในการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีภาวะผู้นา ผู้ตาม ที่ดี
สามารถเลือกแนวทางการในประกอบอาชีพตามที่ตนเองสนใจ
๓. แนวทางการพัฒนา
จัดให้มีการศึกษาดูงานโรงเรียน สามารถดาเนินโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียนและสามารถจัด
กิจกรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมที่สมบูรณ์

รายงานประจาปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๕๒

ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
จานวนนักเรียน/ครู ที่อยู่ในระดับคุณภาพ
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ปรับปรุง พอใช้
(1)
(2)

ดี
(3)

ดีมาก
(4)

ดีเยี่ยม
(5)

จานวน
นักเรียน/ครู
ที่อยู่ในระดับ
3 ขึ้นไป

จานวน
นักเรียน/
ครูทั้งหมด

ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
7.1 ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทังด้าน
๑
๙
๑๐
20
20
ความรู้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้
๙
๑๑
20
20
ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน
7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
๑
๙
๑๐
20
20
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา
7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับ
๒
๘
๑๐
20
20
การนาบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรู้
7.5 ครูมีการวัดผลและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
๙
๑๑
20
20
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
7.6 ครูให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่
๒
๘
๑๐
20
20
ผู้เรียนทังด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอ
ภาค
7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
๑๑
๙
20
20
ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน
7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็น
๕
๑๕
20
20
สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมาย
๓
๑๗
20
20
เต็มเวลา เต็มความสามารถ
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
- แผนการจัดการเรียนรู้ของครู, สื่อการสอนของครู, การทาวิจัยทางการศึกษาของครู, เกียรติบัตรการอบรม พัฒนาตนเอง
๑. วิธีการพัฒนา

การจัดอบรม พัฒนาครู
๒. ผลการพัฒนา

- ครูทาแผนการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม
- ครูสามารถทาวิจัยทางการศึกษา และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
- ครูสามารถนาเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนการสอนได้
๓. แนวทางการพัฒนา

การจัดการอบรมและพัฒนาครูให้เหมาะสมกับความต้องการและเหมาะสมกับงาน
รายงานประจาปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๕๓

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล
จานวน
นักเรียน/ครู
ดีเยี่ยม ที่อยู่ในระดับ
(5)
3 ขึ้นไป

จานวนนักเรียน/ครู ที่อยู่ในระดับคุณภาพ
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ปรับปรุง พอใช้
(1)
(2)

ดี
(3)

ดีมาก
(4)

ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประภาพและเกิดประสิทธิผล
8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นาและความคิดริเริ่ม
ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้
ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทัง
ด้านวิชาการและการจัดการ
8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้
พร้อมรับการกระจายอานาจ
8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน พึงพอใจผลการ
บริหารจัดการศึกษา
8.6 ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการและ
เอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา

จานวน
นักเรียน/
ครูทั้งหมด








ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
๑) แผนปฏิบัติการประจาปี
๘) การพัฒนาบุคลากร
๒) แผนกลยุทธ์
๙) การนิเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
๓) รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
๑๐) การพัฒนางานบริหารจัดการศึกษา
๔) หลักสูตรสถานศึกษาขันพืนฐาน
๑๑) การประชาสัมพันธ์
๕) การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๑๒) โครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
๖) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๑๓) แบบสรุปโครงการ/การประเมินผล
๗) การขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลาง
๑๔) ภาพถ่ายกิจกรรม
๑. วิธีการพัฒนา
ผู้บริหารใช้หลักบริหารในโรงเรียนแบบการมีส่วนร่วมของทุกคน ยึดหลักการกระจายอานาจตาม
ระบอบประชาธิปไตย มีการประชาสัมพันธ์ผลงานของครู นักเรียน โรงเรียนต่อสาธารณชน บริหารจัดการจัด
การศึกษาให้เป็นไปตามนโนบายของการจัดการศึกษา ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและ
หน่วยงานต่างๆ
๒. ผลการพัฒนา
ผู้บริหารมีภาวะผู้นาสูงสามารถบริหารจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุ
เป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีการนาเสนอผลงานของครู นักเรียน โรงเรียน ชุมชน หน่วยงาน
และผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีความพึงพอใจในผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร
๓. แนวทางการพัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารงานแบบกระจายอานาจ และจัดการศึกษาโดยใช้หลักการแบบ
มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายทัน และทันต่อเทคโนโลยี
รายงานประจาปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๕๔

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
จานวนนักเรียน/ครู ที่อยู่ในระดับคุณภาพ
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ปรับปรุง พอใช้
(1)
(2)

ดี
(3)

ดีมาก
(4)

ดีเยี่ยม
(5)

จานวน
นักเรียน/ครู
ที่อยู่ในระดับ
3 ขึ้นไป

จานวน
นักเรียน/
ครูทั้งหมด

ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติ

หน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากากับ ติดตาม
ดูแล และขับเคลื่อนการดาเนินงานของ

สถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

การพัฒนาสถานศึกษา
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)

๑) กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน
๒) บันทึกการประชุมผู้ปกครอง
๓) บันทึกการประชุมผู้ปกครองเด็กพิเศษ
๔) บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
๑. วิธีการพัฒนา
๑) ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง
๒) จัดทาโครงการร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง
๓) การดาเนินงานของโรงเรียนให้คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง มีส่วนร่วมใน
การดาเนินกิจกรรม
๔) ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน
๒. ผลการพัฒนา
๑) โครงการดาเนินงานตามแผนที่กาหนดไว้
๒) โรงเรียนและชุมชน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
๓) โรงเรียนทีการพัฒนาดีขึ้น
๓. แนวทางการพัฒนา
คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนดมีการกากับติดตามดูแล
สถานศึกษาอย่างใกล้ชิด และต่อเนื่อง

รายงานประจาปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๕๕

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
จานวนนักเรียน/ครู ที่อยู่ในระดับคุณภาพ
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ปรับปรุง พอใช้
(1)
(2)

ดี
(3)

ดีมาก
(4)

ดีเยี่ยม
(5)

จานวน
นักเรียน/ครู
ที่อยู่ในระดับ
3 ขึ้นไป

จานวน
นักเรียน/
ครูทั้งหมด

ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้อง

กับท้องถิ่น
10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือก

เรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ
10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและ

ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของผู้เรียน
10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้

ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
10.5 นิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ และนา

ผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ
10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ

และครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
๑) หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒) โครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
๓) แบบสรุปโครงการ
๔) ภาพถ่ายกิจกรรม
๑. วิธีการพัฒนา

๑) สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น
๒) สถานศึกษามีรายวิชา/กิจกรรมที่หลากหลายและให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจ
๓) สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความถนัดและ
ความสามารถของผู้เรียน
๔) สถานศึกษามีการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และสื่ออุปกรณ์การเรียนที่
เอื้อต่อการเรียนรู้
๒. ผลการพัฒนา

สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความ
เหมาะสม และมีความสามารถหลากหลายสอดคล้องกับผู้เรียน
๓. แนวทางการพัฒนา

สถานศึกษาควรจัดให้มีหลักสูตรที่จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนเลือกเรียนตาม
ความถนัด ความสามารถและความสนใจ

รายงานประจาปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๕๖

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
จานวนนักเรียน/ครู ที่อยู่ในระดับคุณภาพ
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ปรับปรุง พอใช้
(1)
(2)

ดี
(3)

ดีมาก
(4)

ดีเยี่ยม
(5)

จานวน
นักเรียน/ครู
ที่อยู่ในระดับ
3 ขึ้นไป

จานวน
นักเรียน/
ครูทั้งหมด

ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผเู้ รียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง
สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอานวยความสะดวก
พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อม
ร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียน

11.2 จัดโครงการ กิจกรรมทีส่ ่งเสริมสุขอนามัย
และความปลอดภัยของผู้เรียน

11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
โครงการการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
๑. วิธีการพัฒนา
ส่งเสริมการดาเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ มีสนับสนุนให้ผู้เรียน รู้จักวางแผนการทางาน ทางาน
ร่วมกับผู้อื่น ได้มีภาวะผู้นา ผู้ตาม ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงประมุข มีความ
ภูมิใจในผลที่เกิดจากการปฏิบัติ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง
๒. ผลการพัฒนา
ผู้เรียนสามารถวางแผนในการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีภาวะผู้นา ผู้ตาม ที่ดี
สามารถเลือกแนวทางการในประกอบอาชีพตามที่ตนเองสนใจ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๓. แนวทางการพัฒนา
จัดให้มีการศึกษาดูงานโรงเรียน สามารถดาเนินโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียนและสามารถจัด
กิจกรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมที่สมบูรณ์

รายงานประจาปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๕๗

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
จานวนนักเรียน/ครู ที่อยู่ในระดับคุณภาพ
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ปรับปรุง พอใช้
(1)
(2)

ดี
(3)

ดีมาก
(4)

ดีเยี่ยม
(5)

จานวน
นักเรียน/ครู
ที่อยู่ในระดับ
3 ขึ้นไป

จานวน
นักเรียน/
ครูทั้งหมด

ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

12.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

12.2 จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศใน
การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

12.5 นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง

12.6 จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภายใน
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
๑) กิจกรรมการนิเทศการสอน นิเทศภายใน
๒) กิจกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
๓) กิจกรรมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔) รายงานประจาปี
๕) รายงานสรุปโครงการ/กิจกรรม
๖) งานตรวจสอบภายใน
๗) งานประกันคุณภาพการศึกษา

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนมีการกระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษา มีการบริหารเชิงกลยุทธิ์และใช้หลักการมี
ส่วนร่วม มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษา จัดให้มีรูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
มีการตรวจสอบและถ่วงดุลและดาเนินโครงการ/กิจกรรมตามโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
๒. ผลการพัฒนา
จากการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งผลให้มีระบบงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
มีการกระจายอานาจการบริหาร มีการบริหารเชิงกลยุทธ์ ใช้หลักการมีส่วนร่วม มีรูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน มีการตรวจสอบและถ่วงดุล ตลอดจนมีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน
ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้

๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนควรมีการปรับปรุงในด้านงานโครงการ/กิจกรรม โดยเฉพาะควรให้เจ้าของโครงการได้
รับทราบกิจกรรม/โครงการตั้งต้นเพื่อจะได้เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน
รายงานประจาปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๕๘

ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
จานวน
จานวน
นักเรียน/ครู
ดีเยี่ยม ที่อยู่ในระดับ นักเรียน/
ครูทั้งหมด
(5)
3 ขึ้นไป

จานวนนักเรียน/ครู ที่อยู่ในระดับคุณภาพ
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ปรับปรุง พอใช้
(1)
(2)

ดี
(3)

ดีมาก
(4)

ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง

13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)

๑) กิจกรรมระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
๒) กิจกรรมรณรงค์นักเรียนศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา
๓) กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน
๔) กิจกรรม KM
๕) กิจกรรมบริการ ICT และเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนจัดประชุมชี้แจงโครงการและมอบหมายภาระงาน ให้ดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
ให้ครูมีการเชื่อมโยงและเปรียบเทียบข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น ส่งเสริมให้ครูใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
๒. ผลการพัฒนา
โรงเรียนมีการพัฒนาและสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามที่โครงการ
กาหนด มีการเชื่อมโยงและเปรียบเทียบข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น ส่งเสริมให้มีการใช้ให้
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนควรขอความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการสนับสนุนการศึกษา ควรจัด
ให้มีหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียน จัดทาทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างเป็นปัจจุบัน
จัดระบบการใช้บริการ ICT ให้เพียงพอกับจานวนนักเรียน ควรสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

รายงานประจาปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๕๙

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กาหนดขึ้น
จานวน
จานวน
นักเรียน/ครู
ดีเยี่ยม ที่อยู่ในระดับ นักเรียน/
ครูทั้งหมด
(5)
3 ขึ้นไป

จานวนนักเรียน/ครู ที่อยู่ในระดับคุณภาพ
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ปรับปรุง พอใช้
(1)
(2)

ดี
(3)

ดีมาก
(4)

ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่กาหนดขึ้น

14.1 จัดโครงการ กิจกรรมทีส่ ่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา

14.2 ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
(๙7.94)
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)

๑) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา
๒) ประกวดดนตรีโฟล์คซองต่อต้านยาเสพติด
๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมและมีผลงานด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการ
๒. ผลการพัฒนา
๑) ผู้เรียนโรงเรียนบ้านโคนพิทยาชื่นชม ร่วมกิจกรรมและมีผลงานด้านศิลปะ ร้อยละ ๙๐
๒) ผู้เรียนโรงเรียนบ้านโคนพิทยาชื่นชม ร่วมกิจกรรมและมีผลงานด้านดนตรี นาฏศิลป์ ร้อยละ ๙๐
๓) ผู้เรียนโรงเรียนบ้านโคนพิทยาชื่นชม ร่วมกิจกรรมและมีผลงานด้านกีฬาและนันทนาการ
ร้อยละ ๙๐
๓. แนวทางการพัฒนา
จัดกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา

รายงานประจาปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๖๐

ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
จานวน
จานวน
นักเรียน/ครู
ดีเยี่ยม ที่อยู่ในระดับ นักเรียน/
ครูทั้งหมด
(5)
3 ขึ้นไป

จานวนนักเรียน/ครู ที่อยู่ในระดับคุณภาพ
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ปรับปรุง พอใช้
(1)
(2)

ดี
(3)

ดีมาก
(4)

ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพ สูงขึ้น

15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนอง
นโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

15.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและ
พัฒนาดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)

- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น
- ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนนอกโรงเรียน
- บันทึกการประชุมผู้ปกครอง
- บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
- แผนการนิเทศการศึกษา
- แผนกลยุทธ์
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
- การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๑. วิธีการพัฒนา
สถานศึกษามีการประชุมร่วมกันระหว่างครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นาท้องถิ่น
เพื่อกาหนดแผนการดาเนินงานอย่างเป็นระบบโดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
๒. ผลการพัฒนา
สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่ตอบสนองกับความต้องการและความสามารถพิเศษของผู้เรียนส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเด่นของสถานศึกษาจนได้รับเกียรติบัตร และโล่รางวัล ผลงาน
ดีเด่นต่างๆ
๓. แนวทางการพัฒนา
สถานศึกษา จัดศึกษาดูงานโรงเรียนที่ประสบผลสาเร็จในการบริหารจัดการศึกษา ส่งเสริมการ
พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา และเสนอผลงานต่อ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง

รายงานประจาปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๖๑

๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕8
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพที่ดีและมี
สุนทรียภาพ
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกาย
สม่าเสมอ
1.2 มีน้าหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง
โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ
1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม
1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้าน ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ
ตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์
2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
2.2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ
รอบตัว
3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้ง
คาถามเพื่อค้นคว้า หาความรู้เพิ่มเติม
3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อเป็นการเรียนรู้ระหว่างกัน
3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาเสนอผลงาน
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา
ได้อย่างมีสติสมเหตุผล
4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่านฟังและดู และ

จานวน นร./ จานวน ร้อยละ/
ค่า
ครูที่อยู่ใน นร./ครู ระดับ
น้าหนัก
ระดับ 3 ขึ้นไป ทัง้ หมด ที่ได้
30.00
5.00

28.32
4.95

เทียบ
ระดับ
คุณภาพ
5
5

คะแนน
ที่ได้

ความหมาย
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

243

243

100

0.50

0.50

5

ดีเยี่ยม

243

243

100

0.50

0.50

5

ดีเยี่ยม

230

243

94.65

1.00

0.95

5

ดีเยี่ยม

243

243

100

1.00

1.00

5

ดีเยี่ยม

243
243

243
243

100
100

1.00
1.00

1.00
1.00

5
5

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

5.00

5.00

5

ดีเยี่ยม

2.00
1.00
1.00
1.00

2.00
1.00
1.00
1.00

5
5
5
5

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

5.00

4.84

5

ดีเยี่ยม

243
243
243
243

243
243
243
243

100
100
100
100

233

243

95.88

2.00

1.92

5

ดีเยี่ยม

238

243

97.94

1.00

0.98

5

ดีเยี่ยม

243

243

100

1.00

1.00

5

ดีเยี่ยม

228

243

93.83

1.00

0.94

5

ดีเยี่ยม

235

243

97

2.00

1.93

5

ดีเยี่ยม
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
สื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง
4.2 นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง
4.3 กาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
4.4 ความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็น
ตามหลักสูตร
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย แต่ละกลุ่มสาระ
เป็นไปตามเกณฑ์
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์
5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
เป็นไปตามเกณฑ์
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติ เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รัก
การทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมี
เจตคติ ที่ดีต่ออาชีพสุจริต
6.1 วางแผนการทางานและดาเนินการจนเสร็จ
6.2 ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง
6.3 ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
7.1 ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้
ข้อมูลในการ วางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน
7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา
7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับ
การนาบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
มาบูรณาการ ในการจัดการเรียนรู้

จานวน นร./ จานวน ร้อยละ/
ค่า
ครูที่อยู่ใน นร./ครู ระดับ
น้าหนัก
ระดับ 3 ขึ้นไป ทัง้ หมด ที่ได้

คะแนน
ที่ได้

เทียบ
ระดับ
คุณภาพ

ความหมาย

234

243

96.30

1.00

0.96

5

ดีเยี่ยม

238

243

97.94

1.00

0.98

5

ดีเยี่ยม

243

243

100

1.00

1.00

5

ดีเยี่ยม

5.00

3.63

4

ดีมาก

47.89

1.00

0.48

1

ปรับปรุง

96

1.00

0.96

5

ดีเยี่ยม

98

2.00

1.96

5

ดีเยี่ยม

22.86

1.00
5.00

0.23
4.93

1
5

ปรับปรุง
ดีเยี่ยม

234
243

348
348

67
70

2.00
1.00

1.93
1.00

5
5

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

243
243

348
348

70
70

1.00
1.00

1.00
1.00

5
5

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

50.00
10.00

47.70
10.00

5
5

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

20

20

100

1.00

1.00

5

ดีเยี่ยม

20

20

100

1.00

1.00

5

ดีเยี่ยม

20

20

100

2.00

2.00

5

ดีเยี่ยม

20

20

100

1.00

1.00

5

ดีเยี่ยม

รายงานประจาปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๖๓

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
7.5 ครูมีการวัดผลและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
7.6 ครูให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วย
ความเสมอภาค
7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับ
การสอน
7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และ
เป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชา ที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประภาพและเกิดประสิทธิผล
8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นาและความคิด
ริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและ
ใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิด
ทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้พร้อมรับการกระจายอานาจ
8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน พึงพอใจผลการ
บริหารจัดการศึกษา
8.6 ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการ
และเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็ม
เวลา
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่
ตามที่ระเบียบกาหนด
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากากับ ติดตาม ดูแล
และขับเคลื่อนการดาเนินงานของสถานศึกษาให้
บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

จานวน นร./ จานวน ร้อยละ/
ค่า
ครูที่อยู่ใน นร./ครู ระดับ
น้าหนัก
ระดับ 3 ขึ้นไป ทัง้ หมด ที่ได้
20
20
100
1.00

1.00

เทียบ
ระดับ
คุณภาพ
5

คะแนน
ที่ได้

ความหมาย
ดีเยี่ยม

20

20

100

1.00

1.00

5

ดีเยี่ยม

20

20

100

1.00

1.00

5

ดีเยี่ยม

20

20

100

1.00

1.00

5

ดีเยี่ยม

20

20

100

1.00

1.00

5

ดีเยี่ยม

10.00

10.00

5

ดีเยี่ยม

5

1.00

1.00

5

ดีเยี่ยม

5

2.00

2.00

5

ดีเยี่ยม

5

2.00

2.00

5

ดีเยี่ยม

5

2.00

2.00

5

ดีเยี่ยม

5

1.00

1.00

5

ดีเยี่ยม

5

2.00

2.00

5

ดีเยี่ยม

5.00

5.00

5

ดีเยี่ยม

5

2.00

2.00

5

ดีเยี่ยม

5

1.00

1.00

5

ดีเยี่ยม

5

2.00

2.00

5

ดีเยี่ยม

10.00

9.20

5

ดีเยี่ยม
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน
10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้อง
กับท้องถิ่น
10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียน
เลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความ
สนใจ
10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของผู้เรียน
10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง
10.5 นิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ และ
นาผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ
10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผเู้ รียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ
11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง
สะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอานวยความสะดวก
พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่ม
รื่น และมีแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียน
11.2 จัดโครงการ กิจกรรมทีส่ ่งเสริมสุขอนามัยและ
ความปลอดภัยของผู้เรียน
11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนด
ในกฏกระทรวง
12.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.2 จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศ
ในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.5 นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ

จานวน นร./ จานวน ร้อยละ/
ค่า
ครูที่อยู่ใน นร./ครู ระดับ
น้าหนัก
ระดับ 3 ขึ้นไป ทัง้ หมด ที่ได้

คะแนน
ที่ได้

เทียบ
ระดับ
คุณภาพ

ความหมาย

4

2.00

1.60

4

ดีมาก

5

2.00

2.00

5

ดีเยี่ยม

5

1.00

1.00

5

ดีเยี่ยม

5

1.00

1.00

5

ดีเยี่ยม

5

2.00

2.00

5

ดีเยี่ยม

4

2.00

1.60

4

ดีมาก

10.00

8.80

5

ดีเยี่ยม

5

4.00

4.00

5

ดีเยี่ยม

4

3.00

2.40

4

ดีมาก

4

3.00

2.40

4

ดีมาก

5.00

4.70

5

ดีเยี่ยม

5
5

1.00
1.00

1.00
1.00

5
5

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

4

1.00

0.80

4

ดีมาก

5

0.50

0.50

5

ดีเยี่ยม

4

0.50

0.40

4

ดีมาก
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

จานวน นร./ จานวน ร้อยละ/
ค่า
ครูที่อยู่ใน นร./ครู ระดับ
น้าหนัก
ระดับ 3 ขึ้นไป ทัง้ หมด ที่ได้

ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
12.6 จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภายใน
ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม
สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้น
ที่กาหนดขึ้น
14.1 จัดโครงการ กิจกรรมทีส่ ่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ
ตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา
14.2 ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา
ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย
จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา
และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพ สูงขึ้น
15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษ เพื่อตอบสนอง
นโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
15.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและ
พัฒนาดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา
ค่าเฉลี่ยรวม

คะแนน
ที่ได้

เทียบ
ระดับ
คุณภาพ

ความหมาย

1.00

1.00

5

ดีเยี่ยม

10.00
10.00

9.00
9.00

5
5

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

5

5.00

5.00

5

ดีเยี่ยม

4

5.00

4.00

4

ดีมาก

5.00
5.00

4.96
4.96

5
5

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

5

3.00

3.00

5

ดีเยี่ยม

98.56

2.00

1.96

5

ดีเยี่ยม

5.00
5.00

4.60
4.60

5
5

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

4

3.00

3.00

5

ดีเยี่ยม

4

2.00

1.60

4

ดีมาก

100

94.58

5

ดีเยี่ยม

5

สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา คะแนนที่ได้ 94.58
ระดับคุณภาพ  ระดับ 1  ระดับ 2
(ปรับปรุง)
(พอใช้)

 ระดับ 3
(ดี)

 ระดับ 4
(ดีมาก)

 ระดับ 5
(ดีเยี่ยม)
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๔. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
๔.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย

๔.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น (ม.๑ - ม.6) ปีการศึกษา ๒๕๕8

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

จานวน
ที่เข้า
สอบ
37
37
37
74
74
74
37
37

จานวน
ที่เข้า
สอบ
43
43
43
86
86
86
43
43

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๔

16
0
0
9
0
18
0
24

7
11
9
16
0
0
4
2

1
7
10
11
2
5
6
1

1
6
2
6
14
14
3
2

2
2
4
13
12
12
2
4

0
1
5
6
12
13
5
2

7
3
5
6
14
10
3
2

3
7
2
7
20
2
14
0

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๔

0
2
4
14
0
16
0
2

2
12
2
14
0
5
3
12

2
7
9
9
0
5
1
5

9
5
7
12
7
14
5
3

10
4
9
12
14
16
4
3

5
4
6
12
15
14
7
6

7
1
3
8
25
5
9
5

8
8
3
5
25
11
14
7

จานวน
ร้อยละ นร.
นร.ที่ได้ระดับ ที่ได้ระดับ ๓
๓ ขึ้นไป
ขึน้ ไป
10
11
12
19
46
25
22
4

27.03
29.73
32.43
25.68
62.16
33.78
59.46
10.81

จานวน
ร้อยละ นร.
นร.ที่ได้ระดับ ที่ได้ระดับ ๓
๓ ขึ้นไป
ขึน้ ไป
20
13
12
25
65
30
30
18

46.51
30.23
27.91
29.07
75.58
34.88
69.77
41.86
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กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

จานวน
ที่เข้า
สอบ
33
35
35
70
70
70
35
35

จานวน
ที่เข้า
สอบ
33
33
57
66
33
33
33
33

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๔

0
2
2
4
3
5
2
3

5
10
9
7
0
16
0
6

5
4
1
16
3
10
3
8

3
5
4
7
11
10
1
5

12
1
5
6
6
10
6
4

6
3
5
6
7
11
6
2

1
4
3
15
8
5
9
4

1
6
6
9
32
3
8
3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๔

5
3
0
2
1
8
1
4

1
1
2
2
0
1
8
5

8
5
5
2
0
4
4
13

1
9
5
6
0
5
3
5

7
5
9
9
0
2
2
3

2
4
8
17
5
9
7
1

3
3
10
15
6
4
7
1

6
3
18
13
21
0
1
1

จานวน
ร้อยละ นร.
นร.ที่ได้ระดับ ที่ได้ระดับ ๓
๓ ขึ้นไป
ขึน้ ไป
8
13
14
30
47
19
23
9

24.24
37.14
40.00
42.86
67.14
27.14
65.71
25.71

จานวน
ร้อยละ นร.
นร.ที่ได้ระดับ ที่ได้ระดับ ๓
๓ ขึ้นไป
ขึน้ ไป
11
10
36
45
32
13
15
3

33.33
30.30
63.16
68.18
96.97
39.39
45.45
9.09
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กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

จานวน
ที่เข้า
สอบ
54
54
108
108
54
54
54
54

จานวน
ที่เข้า
สอบ
43
43
66
43
43
43
43
43

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๔

4
0
0
11
0
15
0
7

0
7
1
16
0
4
1
2

6
9
3
4
3
3
0
6

8
5
6
7
11
3
1
4

8
6
10
12
13
8
10
7

7
13
22
19
7
11
5
17

3
6
14
19
7
6
12
5

18
8
52
20
13
4
25
6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๔

0
1
0
0
0
4
5
0

6
11
7
1
0
4
2
3

7
5
3
4
0
1
1
4

7
12
0
10
2
1
1
3

3
8
10
2
10
5
1
4

1
3
9
12
18
15
3
5

11
3
14
11
8
9
11
6

8
0
23
3
5
4
19
18

จานวน
ร้อยละ นร.
นร.ที่ได้ระดับ ที่ได้ระดับ ๓
๓ ขึ้นไป
ขึน้ ไป
28
27
88
58
27
21
42
28

51.85
50.00
81.48
53.70
50.00
38.89
77.78
51.85

จานวน
ร้อยละ นร.
นร.ที่ได้ระดับ ที่ได้ระดับ ๓
๓ ขึ้นไป
ขึน้ ไป
20
6
46
26
31
28
33
29

46.51
13.95
69.70
60.47
72.09
65.12
76.74
67.44

๔.๓ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ ** อยู่ในภาคผนวก **
๔.๔ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับท้องถิ่น (ภาษาไทย ม.1 และ ม.2)** อยู่ในภาคผนวก**
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๔.๕ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับชั้น

จานวน นร.
ทั้งหมด

มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

37
43
33
32
55
43
243

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์)
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
20
17
28
15
17
16
20
22
42
13
25
18
152
101
62.55
41.56

๔.๖ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

จานวน นร.
ทั้งหมด
37
43
33
32
55
43
243

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน)
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
14
18
5
28
9
6
17
10
6
12
18
2
42
11
2
27
16
140
82
21
57.61
33.74
8.64

๔.๗ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

จานวน นร.
ทั้งหมด
37
43
33
32
55
43
243

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
ผ่าน
ไม่ผ่าน
37
43
33
32
55
43
243
100
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๔.๘ ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน ( ๑ มีนาคม ๒๕๕9 )
๑) ด้านความสามารถในการสื่อสาร
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

จานวน นร.
ทั้งหมด
37
43
33
32
55
43
243

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
16
21
37
6
28
5
26
6
55
27
16
189
54
77.78
22.22

๒) ด้านความสามารถในการคิด
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

จานวน นร.
ทั้งหมด
37
43
33
32
55
43
243

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
12
19
6
21
22
18
41
1
12
20
30
25
22
21
115
148
7
47.33
60.91
2.88

๓) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

จานวน นร.
ทั้งหมด
37
43
33
32
55
43
243

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
18
13
6
22
21
26
13
4
10
22
40
25
10
33
126
127
10
51.85
52.26
4.12
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๔) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

จานวน นร.
ทั้งหมด
37
43
33
32
55
43
243

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
17
20
34
9
25
5
3
16
16
55
33
10
180
60
3
74.07
24.69
1.23

๕) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

จานวน นร.
ทั้งหมด
37
43
33
32
55
43
243

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
13
24
43
28
5
31
1
55
33
10
203
40
83.54
16.46
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ตอนที่ ๔
สรุปผลการพัฒนาและการนาไปใช้
โรงเรียน บ้านโคนพิทยา ได้ดาเนินการตามกลยุทธ์ โครงการและกิจกรรมของโรงเรียนใน
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สรุปผลดังนี้
๑. สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวม
ผลการดาเนินงานในภาพรวม
๑) การบริหารและการจัดการศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา บริหารและจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
หลักการว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี “ธรรมาภิบาล” มาบูรณาการในการบริหารและจัด
การศึกษา ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความ
รับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า บูรณาการเข้ากับหลักการแนวคิดการบริหารระบบคุณภาพวงจร PDCA
โดยขั้น P (Plan) ดาเนินการในด้าน การจัดธรรมนูญโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจาปี พัฒนา
บุคลากร เตรียมเพื่อจัดบุคคลจัดเตรียมโครงสร้างการบริหารงาน วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาว่า
สอดคล้องกับโครงการใดบ้าง ขั้น D (Do) ดาเนินการตามแผนงาน โดยเน้นการบวนการทางานแบบ
กลุ่ม/ทีม เปิดโอกาสให้ครูได้ออกแบบการทางานเอง ขั้น C (Check) ดาเนินการนิเทศประชุมติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลการทางาน ขั้น A (Action) ประเมินผลงาน ดาเนินงานหาจุดอ่อน จุดแข็ง โดย
นาจุดอ่อนมาพัฒนา และปรับปรุง นาจุดแข็งและจัดทาแผนการจัดโครงสร้างขององค์กรเป็น ๔
แผนงาน มีการบริหารเชิงกลยุทธ์และการมีส่วนร่วม โดยการจัดทาแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ ๔
ปี แผนปฏิบัติราชการประจาปี แผนจัดสรรงบประมาณ และแผนควบคุมกากับการดาเนินการตาม
โครงการ มีระบบการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน โปร่งใส การดาเนินงานด้านต่างๆ ของสถานศึกษา มี
เป้าหมายในการจัดการศึกษา คือ ทาให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่งและมีความสุข
๒) การบริหารงานวิชาการ
๒.๑. การวางแผนพัฒนาการศึกษา ได้ดาเนินการศึกษาวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม ปัจจัยพื้นฐานที่มีผลต่อการจัดการศึกษา จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
ประเมินผลการจัดการศึกษาและรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน และ
หน่วยงานต้นสังกัด
๒.๒. การพัฒนาหลักสูตร มีการศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหา และความต้องการของสังคม ชุมชนและ
ท้องถิ่น วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมินสถานภาพสถานศึกษา กาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ
เป้าหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย จัดทาโครงสร้างหลักสูตรและ
สาระต่างๆ นาหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการการใช้หลักสูตรให้
เหมาะสม นิเทศการใช้หลักสูตร ติดตามและประเมินผล และปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
๒.๓. การจัดกระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ จัดกระบวนการเรียนรู้ เนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ
ความถนันของผู้เรียน ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จัดบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ นาภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วน
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ร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครู โดยเน้นการ
นิเทศที่น่วมมือกันแบบกัลยาณมิตร ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง
๒.๔. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา วิเคราะห์ ความ
จาเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน และการบริหารงานวิชาการ ส่งเสริม
ให้ครูผลิต พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและการใช้สื่อ นวัตกรรมกับสถานศึกษา
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น
๒.๕. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สารวจแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา
ชุมชน ท้องถิ่นใกล้เคียง จัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและ
นอกสถานศึกษา โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒.๖. การนิเทศและวัดผล ประเมินผล ดาเนินการนิเทศการเรียนการสอนใน
รูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับสถานศึกษา มีการแนะแนวการศึกษา โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน กาหนดระเบียบเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครู
จัดทาการวัดผลและประเมินผลแต่ละรายวิชา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา โดยเน้นการ
ประเมินตามสภาพจริง จากการปฏิบัติและผลงาน พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน
๒.๗. การส่งเสริมและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย สนับสนุนให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย จัดให้มีแหล่ง
เรียนรู้ของชุมชน
๒.๘. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้ครูศึกษาเด็กเป็น
รายบุคคล ทาการวิจัยในชั้นเรียน ทาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบุคลากรด้านด้านการวิจัยในชั้นเรียน”
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒.๙. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดระบบ
โครงสร้างองค์กรรองรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา กาหนดเกณฑ์ เป้าหมายความสาเร็จของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดของกระทรวง พัฒนางานตามแผน ประเมินคุณภาพ
ภายใน เพื่อพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ประสานงานกับสานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ในการประเมินสถานศึกษา เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง
๓) การบริหารงบประมาณ
๓.๑. การจัดทาและเสนอของบประมาณ วิเคราะห์ผลการดาเนินงานของ
สถานศึกษาตามข้อตกลงที่ทากับเขตพื้นที่การศึกษา ด้านปริมาณ คุ ณภาพ เวลา ตลอดจนต้นทุน ซึ่ง
ต้องคานวณต้นทุนผลผลิตขององค์กร และผลผลิตงาน/โครงการ จัดทาข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จัดทารายละเอียดแผนงบประมาณ
แผนงาน งานโครงการตามตัวชี้วัดความสาเร็จของสถานศึกษา จัดทากรอบประมาณการรายจ่ายให้
สอดคล้องกับประมาณรายได้ของสถานศึกษาทั้งจากเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ โดยผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
๓.๒. การจัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษา จัดสรรงบประมาณตาม
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการจัดสรรงบประมาณ ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
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วิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจงาน แผนงาน งานโครงการของสถานศึกษา เพื่อจัดลาดับความสาคัญ
และกาหนดงบประมาณ จัดทารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจาปี ที่สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณ
ที่ได้รับ นาเสนอแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน การเบิกจ่ายและอนุมัติงบประมาณ จัดทาแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส โดยกาหนด
ปฏิทินปฏิบัติงานรายเดือนให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประเภทต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจาปี
๓.๓. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลการ
ดาเนินงาน จัดทาแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของ
สถานศึกษา ตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศ พร้อมทั้งเสนอข้อปัญหา เพื่อให้สถานศึกษาเร่งแก้ปัญหาได้
ทันสถานการณ์ รายงานผลการดาเนินการต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.๔. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา สนับสนุนให้บุคลากร
และสถานศึกษาร่วมมือกันใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ศึกษา วิเคราะห์แหล่งทรัพยากร บุคคล หน่วยงาน องค์กร และท้องถิ่นที่มีศักยภาพมาให้การ
สนับสนุนการจัดการศึกษา โดยติดต่อประสานความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม
๔) การบริหารงานบุคคล
๔.๑. การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจสาคัญที่มุ่งส่งเสริมให้
สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา ห้เกิดความคล่องตัวอิสระภายใต้
กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ มี
ขวัญกาลังใจ มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็น
สาคัญ จัดทาแผนอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา จัดทาภาระงาน
สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ ขอกาหนดตาแหน่ง
เพิ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด
๔.๒. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ชี้แจงภาระงาน
มาตรฐานคุณภาพ มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การประเมินผลงาน ฯลฯ แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ก่อนมีการมอบหน้าที่ให้ปฏิบัติงาน ติดตาม
ประเมินผลและจัดให้มีการพัฒนาตามความเหมาะสมและต่อเนื่อง
๕) การบริหารทั่วไป
การบริหารทั่วไปเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร ให้การ
บริหารงานอื่นๆ บรรลุตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ บริหารงานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้
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๒. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
๑) ด้านคุณภาพผู้เรียน
จุดเด่น
นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม มีการพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพที่แข็งแรง และได้รับการพัฒนาให้มีสุนทรียภาพ ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ
ดนตรีและกีฬา
จุดที่ควรพัฒนา
คุณภาพนักเรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและศักยภาพการ แข่งขันทางวิชาการ
ชมรมทางวิชาการ
๒) ด้านการจัดการศึกษา
จุดเด่น
สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
จุดที่ควรพัฒนา
ด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ควรขยายเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้ครบชั้นเรียน
และส่งเสริมการใช้อินเตอร์เพื่อการศึกษาให้มากขึ้น
๓) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
จุดเด่น
สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
จุดที่ควรพัฒนา
ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่นาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นสู้สาระ
การเรียนรู้และเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและจัดแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน จัดทา
ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
จุดเด่น
นักเรียน มีคุณธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สนใจเกี่ยวกับกีฬา
จุดที่ควรพัฒนา
สนามกีฬาไม่ได้มาตรฐาน ขาดวัสดุ อุปกรณ์ในการเล่น
๕) ด้านมาตรการส่งเสริม

จุดเด่น
ผู้เรียนมีคุณธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
จุดที่ควรพัฒนา
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
๑) จากผลการปฏิบัติงานในปีการศึกษา ๒๕๕8 โรงเรียนได้วางแนวทางในการพัฒนา
ในปีการศึกษา ๒๕๕9 ด้านผู้บริหารและบุคลากร จะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการทางานเป็นทีม
เน้นการทางานที่เป็นรูปธรรม และจะพัฒนาการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ เพื่อให้ได้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเป้าหมาย มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด
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วิเคราะห์ ฝึกฝนการอ่านการเขียนให้นักเรียนเรียนรู้อย่างเป็นสุขและให้เกิดทักษะทางด้านคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๒) ศึกษาผลการประเมินคุณภาพภาพนอก และจัดกิจกรรมพัฒนา ให้สอดคล้อง เตรียม
รับการประเมินภายนอกครั้งต่อไป
๓) เร่งพัฒนาศักยภาพการบริหารด้าน บุคลากร วิชาการ ให้เป็นที่ประจักษ์
๔. ความต้องการและการช่วยเหลือ
๑) ต้องการได้รับการพัฒนา กระบวนการวิจัยและพัฒนาองค์กร เทคนิคการสร้าง
แรงจูงใจเชิงบวกแก่บุคลกรในโรงเรียน
๒) ต้องการให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน
๓) ต้องการบุคลากรที่เป็นเจ้าของภาษา เพื่อมาสอนนักเรียน
๔) ต้องการงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาการเรียนสอน การซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์
และคอมพิวเตอร์เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอด้านสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๕) มีความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์
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ภาคผนวก

ผลการประเมิ นคุณภาพภายนอกสถานศึ กษา รอบสาม (สําหรับป้อนผลประเมินตัวบ่งชีที 5)
ระดับประถม และ/หรือมัธยมศึ กษา
ไม่ต ้องมีคําว่า
ป้อนชือโรงเรี ยน :
ป้อนชืออําเภอ :
จังหวัด :
รหัสโรงเรี ยน :

บ้านโคนพิ ทยา
พิ ชัย

ตัวบ่ง ชีที

เกณฑ์ การพิ จารณาผลสัมฤทธิ

ตัวบ่งชีที 5
5.1

กรณีท ี 1 หากอําเภออยู่ในจ ังหว ัดกรุงเทพฯ ให้ป้อนคําว่า "เขต" นํ าหน้า
เช่น ป้อน "เขตดุส ิต" "เขตด ินแดง" เป็นต ้น
กรณีท ี 2 หากอําเภออยู่ในจ ังหว ัดอน
ื ให้ป้อนชืออําเภอ โดยไม่ต ้องมีคําว่า "อําเภอ"
เช่น ป้อน "กุดชุม" "ศร ีประจ ันต ์" เป็นต ้น
กรณีท ี 3 หากอําเภออยู่ในอําเภอเมือง ให้ป้อนคําว่า "เมือง" ตามด ้วย "ชือจ ังหว ัด"
่ งสอน" เป็นต ้น
เช่น ป้อน "เมืองจ ันทบุร ี" "เมืองแม่ฮอ

อุตรดิ ตถ์
1053012005
คํานําหนัก
ร้อยละ

ผลสัมฤทธิ ทางการเรียนของผู้เรียน

20

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ในระดับชัน ป.6 ม.3 และ ม.6

4.0

ข้อมูลปี ปัจจุบนั (2558)
จํานวนผู้
เข้าสอบ

Auto-calculate

Auto-calculate

27.27

77

19

24.68

ร้อยละของผู้เรียนทีมีผลการทดสอบระดับชาติ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ระดับดี ในระดับชัน ม.6

44

14

31.82

57

13

22.81

22.73

17.86

Auto-calculate

Auto-calculate

ร้อยละของผู้เรียนทีมีผลการทดสอบระดับชาติ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับดี ในระดับชัน ม.3

33

9

27.27

77

14

18.18

ร้อยละของผู้เรียนทีมีผลการทดสอบระดับชาติ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับดี ในระดับชัน ม.6

44

8

18.18

57

10

17.54

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ในระดับชัน ป.6 ม.3 และ ม.6

18.94

16.56

Auto-calculate

Auto-calculate

33

5

15.15

77

12

15.58

5.99

ต้ องปรับปรุง

1.03

0.50

1.53

ต้ องปรับปรุง

0.80

0.50

1.30

ต้ องปรับปรุง

0.66

0.50

1.16

ต้ องปรับปรุง

44

10

22.73

57

10

17.54
0.81

0.50

1.31

ต้ องปรับปรุง

0.69

0.00

0.69

ต้ องปรับปรุง
เร่งด่ วน

4.0

ร้อยละของผู้เรียนทีมีผลการทดสอบระดับชาติ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับดี ในระดับชัน
ป.6

23.11

21.76

Auto-calculate

Auto-calculate

ร้อยละของผู้เรียนทีมีผลการทดสอบระดับชาติ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับดี ในระดับชัน
ม.3

33

7

21.21

77

20

25.97

ร้อยละของผู้เรียนทีมีผลการทดสอบระดับชาติ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับดี ในระดับชัน
ม.6

44

11

25.00

57

10

17.54

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ในระดับชัน ป.6 ม.3 และ ม.6

คุณภาพ

4.0

ร้อยละของผู้เรียนทีมีผลการทดสอบระดับชาติ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วทิ ยาศาสตร์ ระดับดี ในระดับชัน ม.6
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับชัน ป.6 ม.3 และ ม.6

ระดับ
รวม

4.0

ร้อยละของผู้เรียนทีมีผลการทดสอบระดับชาติ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วทิ ยาศาสตร์ ระดับดี ในระดับชัน ม.3

5.5

23.75

9

ร้อยละของผู้เรียนทีมีผลการทดสอบระดับชาติ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วทิ ยาศาสตร์ ระดับดี ในระดับชัน ป.6

5.4

29.55

33

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ในระดับชัน ป.6 ม.3 และ ม.6

คะแนนถ่วงนําหนัก

จํานวน
ร้อยละของผู้เ รียน เชิ งปริ มาณ
เชิ ง
ผู้เ รียนทีมีผล ทีมีผลการทดสอบ
พัฒนาการ
การทดสอบ
ระดับดี
ระดับดี

ร้อยละของผู้เรียนทีมีผลการทดสอบระดับชาติ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ระดับดี ในระดับชัน ม.3

ร้อยละของผู้เรียนทีมีผลการทดสอบระดับชาติ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับดี ในระดับชัน ป.6

5.3

ข้อมูล 1 ปี ย้อนหลัง (2557)

จํานวน
ร้อยละของผู้เ รียนที จํานวนผู้
ผู้เ รียนทีมีผล มีผลการทดสอบ
เข้าสอบ
การทดสอบ
ระดับดี
ระดับดี

ร้อยละของผู้เรียนทีมีผลการทดสอบระดับชาติ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ระดับดี ในระดับชัน ป.6

5.2

"โรงเร ียน" เช่น ป้อน "เตร ียมอุดมศ ึกษา"

4.0

ร้อยละของผู้เรียนทีมีผลการทดสอบระดับชาติ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับดี ในระดับชัน ป.6

19.70

22.57

Auto-calculate

Auto-calculate

ร้อยละของผู้เรียนทีมีผลการทดสอบระดับชาติ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับดี ในระดับชัน ม.3

33

7

21.21

77

28

36.36

ร้อยละของผู้เรียนทีมีผลการทดสอบระดับชาติ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับดี ในระดับชัน ม.6

44

8

18.18

57

5

8.77

รับรองข้อ มูลถูกต้อง
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รายละเอียด รายวิชาทีเปิ ดสอน ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 1
ภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2558
รหัสวิชา

ท21101
ค21101
ว21101
ส21101
ส21102
พ21101
พ21102
ศ21101
ศ21103
ง21101
อ21101

รายวิชา
รายวิชาพืนฐาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ 1
สุขศึกษา 1
พลศึกษา 1
ทัศนศิลป์ 1
ดนตรี-นาฏศิลป์ 1
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1
ภาษาอังกฤษพืนฐาน 1

รวมหน่ วยการเรียน รายวิชาพืนฐาน
รายวิชาเพิมเติม
ส21211 หนาที่พลเมือง 2
ง21201 การเลียงปลานําจืด 1
ง21203 ช่ างเขียนตัวอักษร 1
ง21205 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1
อ21201 เสริมภาษาอังกฤษ 1
อ21203 ภาษาอังกฤษ ฟั ง-พูด
รวมหน่ วยการเรียน รายวิชาเพิมเติม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ/ยุวกาชาด
ชุมนุมส่งเสริมวิชาการ
ส่งเสริมการอ่าน การเขียนภาษาไทย
ประชุม สวดมนต์
กิจกรรมเพือสังคมและสาธารณะประโยชน์
รวมเวลาเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมหน่ วยการเรียนทังหมด

เวลาเรียน
นน. ชม.

ครูประจําวิชา

หมายเหตุ

1.5 60
1.5 60
1.5 60
1.5 60
0.5 20
0.5 20
0.5 20
0.5 20
0.5 20
1.0 40
1.5 60
11.0 440

นางพัชรธีรัตน หาญกิตติมงคล
นางสาวฉลอง จุ้ยศรีแก้ ว
นางสาวพัชรี พิมพ์นิล
นายสุรชัย คุดช่วง
นายสุรชัย คุดช่วง
นายนิคม มังคละ
นายนิคม มังคละ
นายสมยศ เนาว์กระจ่าง
นายสมยศ เนาว์กระจ่าง
นายประสพโชค บัววังโป่ ง
นางอัมพันธ์ เวหานราพงศ์
รวมจํานวนคาบ 22 คาบ

0.5 20
1.0 40
1.0 40
1.0 40
0.5 20
1.0 40
4.0 160.0

นางอัมพันธ์ เวหานราพงศ์
นักเรี ยนเลือกเรี ยน
นายสุวัฒน์ จันทร์ แยง
นายประสพโชค บัววังโป่ ง
เพียง 1 รายวิชา
นางสาวหนึงฤทัย การเกณขาย
นางสาวฐานิต แจ้ งดี
นางสาวฐานิต แจ้ งดี
รวมจํานวนคาบ 8 คาบ

20
40
20
20
20
20
8
60
15.0 660

นายอรรถกร จีราคม
ครูทกุ คน
ครูทกุ คน
นางพัชรธีรัตน หาญกิตติมงคล
ครูทกุ คน
รวมจํานวนคาบ 5 คาบ
รวมเวลาเรียนทังหมด 35 คาบ

รายละเอียด รายวิชาที่เปดสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558
รหัสวิชา

ท21102
ค21102
ว21102
ส21103
ส21104
พ21103
พ21104
ศ21103
ศ21104
ง21102
อ21102

รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2
ประวัติศาสตร 2
สุขศึกษา 2
พลศึกษา 2
ทัศนศิลป 2
ดนตรี-นาฏศิลป 2
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

รวมหนวยการเรียน รายวิชาพื้นฐาน
รายวิชาเพิ่มเติม
ค21202 เสริมทักษะคณิตศาสตร 2
ส21212 หนาที่พลเมือง 2
ง21202 การเลี้ยงปลาน้ําจืด 2
ง21204 ชางเขียนตัวอักษร 2
ง21206 การจัดการขอมูลสารสนเทศ
อ21202 เสริมภาษาอังกฤษ 2
อ21204 ภาษาอังกฤษ ฟง-พูด 2
รวมหนวยการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ/ยุวกาชาด
ชุมนุมสงเสริมวิชาการ
ประชุม สวดมนต
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน
รวมเวลาเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวมหนวยการเรียนทั้งหมด

เวลาเรียน
นน. ชม.
1.5 60
1.5 60
1.5 60
1.5 60
0.5 20
0.5 20
1.0 40
0.5 20
0.5 20
1.0 40
1.5 60
11.5 460
0.5
0.5
1.0
1.0
0.5
1.0
4.5

ครูประจําวิชา

หมายเหตุ

นางพัชรธีรัตน หาญกิตติมงคล
นางสาวฉลอง จุยศรีแกว
นางสาวพัชรี พิมพนิล
นายสุรชัย คุดชวง
นายสุรชัย คุดชวง
นายนิคม มังคละ
นายนิคม มังคละ
นายสมยศ เนาวกระจาง
นายสมยศ เนาวกระจาง
นายประสพโชค บัววังโปง
นางอัมพันธ เวหานราพงศ
รวมจํานวนคาบ 23 คาบ

20 นางสาวฉลอง จุยศรีแกว
20 นายสุรชัย คุดชวง
บูรณาการกับ ส21103
นายสุวัฒน จันทรแยง
นักเรียนเลือกเรียน
40
นายประสพโชค บัววังโปง
เพียง 1 รายวิชา
40 นางสาวหนึ่งฤทัย การเกณขาย
20 นางสาวฐานิต แจงดี
40 นางสาวฐานิต แจงดี
รวมกับครูเจฟ
180
รวมจํานวนคาบ 9(8) คาบ
20
40
20
20
20
8

88
16.0 728

นายอรรถกร จีราคม
ครูทุกคน
ครูทุกคน
ครูทุกคน
ครูทุกคน
รวมจํานวนคาบ 4 คาบ
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 36(35) คาบ

รายละเอียด รายวิชาที่เปดสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558
รหัสวิชา

รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย 3
คณิตศาสตร 3
วิทยาศาสตร 3
สังคมศึกษา 3
ประวัติศาสตร 3
สุขศึกษา 3
พลศึกษา 3
ทัศนศิลป 3

ท22101
ค22101
ว22101
ส22101
ส22102
พ22101
พ22102
ศ22101
ศ22103 ดนตรี 3
ง22101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3
อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
รวมหนวยการเรียน รายวิชาพื้นฐาน
รายวิชาเพิ่มเติม
ส22203 อาเซียนศึกษา
ส22211 หนาที่พลเมือง 3
ง22201 การปลูกพืชสมุนไพร 1
ง22203 ชางเขียนลายไทย 1
ง22205 การสรางสรรคงานนําเสนอ
อ22201 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
อ22203 ภาษาอังกฤษ ฟง-พูด
รวมหนวยการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ/ยุวกาชาด
ชุมนุมสงเสริมวิชาการ
ประชุม สวดมนต
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน

เวลาเรียน
นน. ชม.
1.5
1.5
1.5
1.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0

หมายเหตุ

1.5
11.0

นางอนัญญา ศรีภิรมย
นายบุญเกลื้อ บุญเสือ
นายสมศักดิ์ ทาศรี
นายสุรชัย คุดช่วง
นายสุรชัย คุดช่วง
นายนิคม มังคละ
นายนิคม มังคละ
นายสมยศ เนาวกระจาง
นายสมยศ เนาวกระจาง
นายประสพโชค บัววังโปง
60 นางปวีณา วังเย็น
440
รวมจํานวนคาบ 22 คาบ

0.5
0.5
1.0
1.0
1.0
0.5
1.0
4.5

20
20
40
40
40
20
40
160

นางวสาววิมลรัตน หงษหา
นางสาวฐานิต แจ้ งดี
นายสุวัฒน จันทรแยง
นักเรียนเลือกเรียน
นายประสพโชค บัววังโปง
เพียง 1 รายวิชา
นางสาวหนึ่งฤทัย การเกณขาย
นางแสงเทียน กําทรัพย
นางสาวฐานิต แจ้ งดี
รวมจํานวนคาบ 9 คาบ

20
40
20
20
20
8

นายอรรถกร จีราคม

รวมเวลาเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวมหนวยการเรียนทั้งหมด

ครูประจําวิชา

15.5

60
60
60
60
20
20
20
20
20
40

ครูทุกคน
ครูทุกคน
ครูทุกคน

60

รวมจํานวนคาบ 3 คาบ

660

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 35 คาบ

รายละเอียด รายวิชาทีเปิ ดสอน ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 2
ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2558
รหัสวิชา

รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย 4
คณิตศาสตร 4
วิทยาศาสตร 4
สังคมศึกษา 4
ประวัติศาสตร 4
สุขศึกษา 4
พลศึกษา 4
ทัศนศิลป 4

ท22102
ค22102
ว22102
ส22103
ส22104
พ22103
พ22104
ศ22103
ศ22104 ดนตรี 4
ง22102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4
อ22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4
รวมหนวยการเรียน รายวิชาพื้นฐาน
รายวิชาเพิ่มเติม
ส22212 หนาที่พลเมือง 4
ง22202 การปลูกพืชสมุนไพร 2
ง22204 ชางเขียนลายไทย 2
ง22206 การสรางสรรคงานนําเสนอ
อ22202 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4
อ22204 ภาษาอังกฤษ ฟง-พูด 4
รวมหนวยการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ/ยุวกาชาด
ชุมนุมสงเสริมวิชาการ
ประชุม สวดมนต
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน

เวลาเรียน
นน. ชม.
1.5
1.5
1.5
1.5
0.5
0.5
1.0
0.5
0.5
1.0
1.5
11.5
0.5
1.0
1.0
0.5
1.0
4.0

รวมหนวยการเรียนทั้งหมด

นางอนัญญา ศรีภิรมย
นายบุญเกลื้อ บุญเสือ
นายสมศักดิ์ ทาศรี
นายสุรชัย คุดชวง
นางสาววิมลรัตน หงษหา
นายนิคม มังคละ
นายนิคม มังคละ
นายสมยศ เนาวกระจาง
นายสมยศ เนาวกระจาง
นายประสพโชค บัววังโปง
60 นางปวีณา วังเย็น
460
รวมจํานวนคาบ 23 คาบ
บูรณาการกับ ส22103
20 นายสุรชัย คุดชวง
นายสุวัฒน จันทรแยง
นักเรียนเลือกเรียน
40
นายประสพโชค บัววังโปง
เพียง 1 รายวิชา
40 นางสาวหนึ่งฤทัย การเกณขาย
20 นางแสงเทียน กําทรัพย
40 นางสาวฐานิต แจงดี
รวมกับครูเจฟ
160
รวมจํานวนคาบ 8(7) คาบ

88
15.5

หมายเหตุ

60
60
60
60
20
20
40
20
20
40

20
40
20
20
20
8

รวมเวลาเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ครูประจําวิชา

708

นายอรรถกร จีราคม
ครูทุกคน
ครูทุกคน
ครูทุกคน
ครูทุกคน
รวมจํานวนคาบ 5 คาบ
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 35(34) คาบ

รายละเอียด รายวิชาที่เปดสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558
รหัสวิชา

รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย 5
คณิตศาสตร 5
วิทยาศาสตร 5
สังคมศึกษา 5
ประวัติศาสตร 5
สุขศึกษา 5
พลศึกษา 5
ทัศนศิลป 5

ท23101
ค23101
ว23101
ส23101
ส23102
พ23101
พ23102
ศ23101
ศ23103 ดนตรี 5
ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5
อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5
รวมหนวยการเรียน รายวิชาพื้นฐาน
รายวิชาเพิ่มเติม
ส23211 หนาที่พลเมือง 5
ง23201 โครงงานเกษตรกรรม
ง23203 โครงงานอุตสาหกรรม
ง23205 การเขียนโปรแกรมเบื้องตน
อ23201 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 5
อ23203 ภาษาอังกฤษ ฟง-พูด
รวมหนวยการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ/ยุวกาชาด
ชุมนุมสงเสริมวิชาการ
กิจกรรมรักวิชาการ
ประชุม สวดมนต
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน
รวมเวลาเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวมหนวยการเรียนทั้งหมด

เวลาเรียน
นน. ชม.
1.5
1.5
1.5
1.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
1.5
11.0

60
60
60
60
20
20
20
20
20
40

หมายเหตุ

นางพัชรธีรัตน หาญกิตติมงคล/นางอนัญญา ศรีภิรมย

นางสาวฉลอง จุยศรีแกว
นางเรณู มายาย/นางสาวพัชรี พิมพนิล
นายสุรชัย คุดชวง
นายสุรชัย คุดชวง
นายนิคม มังคละ
นายนิคม มังคละ
นายสมยศ เนาวกระจาง
นายสมยศ เนาวกระจาง
นายสุวัฒน จันทรแยง
60 นางแสงเทียน กําทรัพย
440
รวมจํานวนคาบ 22 คาบ

0.5 20
1.0 40
1.0 40
1.0 40
0.5 20
1.0 40
4.0 160.0

15.0

ครูประจําวิชา

20
40
20
20
20
20
8
60
660

นางอัมพันธ์ เวหานราพงศ์
นายสุวัฒน จันทรแยง
นักเรียนเลือกเรียน
นายประสพโชค บัววังโปง
เพียง 1 รายวิชา
นางสาวหนึ่งฤทัย การเกณขาย
นางสาวฐานิต แจ้ งดี
นางอัมพันธ์ เวหานราพงศ์
รวมจํานวนคาบ 8 คาบ
นายอรรถกร จีราคม
ครูทุกคน
ครูทุกคน
ครูทุกคน
ครูทุกคน
รวมจํานวนคาบ 3 คาบ
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 35 คาบ

รายละเอียด รายวิชาที่เปดสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558
รหัสวิชา

รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย 6
คณิตศาสตร 6
วิทยาศาสตร 6
สังคมศึกษา 6
ประวัติศาสตร 6
สุขศึกษา 6
พลศึกษา 6
ทัศนศิลป 6

ท23102
ค23102
ว23102
ส23103
ส23104
พ23103
พ23104
ศ23103
ศ23104 ดนตรี 6
ง23102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6
อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6
รวมหนวยการเรียน รายวิชาพื้นฐาน
รายวิชาเพิ่มเติม
ส23212 หนาที่พลเมือง 6
ง23202 โครงงานเกษตรกรรม 2
ง23204 โครงงานอุตสาหกรรม 2
ง23206 การเขียนโฮมเพจ
อ23202 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 6
อ22204 ภาษาอังกฤษ ฟง-พูด 4
รวมหนวยการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ/ยุวกาชาด
ชุมนุมสงเสริมวิชาการ
ประชุม สวดมนต
กิจกรรมติว O-NET

เวลาเรียน
นน. ชม.

ครูประจําวิชา

1.5
1.5
1.5
1.5
0.5
0.5
1.0
0.5
0.5
1.0

60
60
60
60
20
20
40
20
20
40

0.5

20 นางสาววิมลรัตน หงษหา
นายสุวัฒน จันทรแยง
40
นายประสพโชค บัววังโปง
40 นางสาวหนึ่งฤทัย การเกณขาย
20 นางสาวฐานิต แจงดี
40 นางแสงเทียน กําทรัพย
160
รวมจํานวนคาบ 8(7)

หมายเหตุ

นางเพลินพิศ เอี่ยมบุรี /นางอนัญญา ศรีภิรมย

นางสาวฉลอง จุยศรีแกว
นางเรณู มายาย
นางสาววิมลรัตน หงษหา
นางสาววิมลรัตน หงษหา
นายนิคม มังคละ
นายนิคม มังคละ
นายสมยศ เนาวกระจาง
นายสมยศ เนาวกระจาง
นายสุวัฒน จันทรแยง
1.5 60 นางแสงเทียน กําทรัพย
11.5 460
รวมจํานวนคาบ 23 คาบ

1.0
1.0
0.5
1.0
4.0

20
40
20
20
20

บูรณาการกับ ส23103
นักเรียนเลือกเรียน
เพียง 1 รายวิชา

รวมกับครูเจฟ
คาบ

นายอรรถกร จีราคม

ครูทุกคน
ครูทุกคน
ครูทุกคน
ครูทุกคน
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน
8 ครูทุกคน
รวมเวลาเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
68
รวมหนวยการเรียนทั้งหมด
15.5 688

รวมจํานวนคาบ 5 คาบ
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 36(35) คาบ

รายละเอียด รายวิชาที่เปดสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558
รหัสวิชา

รายวิชา

รายวิชาพื้นฐาน
ท31101 ภาษาไทย 1
ค31101 คณิตศาสตร 1
ว31103 ชีววิทยาพื้นฐาน
ส31101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1
ส31102 ประวัติศาสตรไทย
พ31102 พลศึกษา 1
ศ31101 ทัศนศิลป 1
ง31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1
อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
รวมหนวยการเรียน รายวิชาพื้นฐาน
รายวิชาเพิ่มเติม
ค31201 เสริมทักษะคณิตศาสตร 1
ว31201 ฟสิกส 1
ว31221 เคมี 1
ว31241 ชีววิทยา 1
ส31211 หนาที่พลเมือง 1
ง31201 การจัดการขอมูลสารสนเทศ
อ31203 ภาษาอังกฤษ ฟง-พูด
รวมหนวยการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
วิชาการ/นักศึกษาวิชาทหาร
ชุมนุมสงเสริมวิชาการ
ประชุม สวดมนต
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน
รวมเวลาเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวมหนวยการเรียนทั้งหมด

เวลาเรียน
นน.
ชม.

ครูประจําวิชา

1.0
1.0
1.5
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
7.5

40
40
60
40
20
20
20
20
40
300

นางพัชรธีรัตน หาญกิตติมงคล
นางสาวฉลอง จุยศรีแกว
นางเรณู มายาย
นางสาววิมลรัตน หงษหา
นางสาววิมลรัตน หงษหา
นายนิคม มังคละ
นายสมยศ เนาวกระจาง
นายสุวัฒน จันทรแยง
นางอัมพันธ เวหานราพงศ
รวมจํานวนคาบ 15 คาบ

1.5
2.0
1.5
1.5
0.5
1.0
1.0
9.0

60
80
60
60
20
40
40
360

นายบุญเกลื้อ บุญเสือ
นายสมศักดิ์ ทาศรี
นางสาวพัชรี พิมพนิล
นางเรณู มายาย
นายอรรถกร จีราคม
วาที่ ร.ท.พงษเทพ นาคมี
นางแสงเทียน กําทรัพย
รวมจํานวนคาบ 18 คาบ
นายอรรถกร จีราคม

16.5

20
40
20
20
20
10
60
720

ครูทุกคน
ครูทุกคน
ครูทุกคน
รวมจํานวนคาบ 3 คาบ
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 37 คาบ

* ผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนนอกตารางเรียน หรือปฏิบัติในคาบกิจกรรมลูกเสือ/นักศึกษาวิชาทหาร หรืออื่น ๆ แตทั้งนี้ตองมีหลักฐาน
ที่สามารถยืนยันวาไดปฏิบัติจริงครบตามเวลาที่กําหนด

หมายเหตุ

รายละเอียด รายวิชาที่เปดสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558
รหัสวิชา

รายวิชา

รายวิชาพื้นฐาน
ท31102 ภาษาไทย 2
ค31102 คณิตศาสตร 2
ว31102 เคมีพื้นฐาน
ส31103 พระพุทธศาสนา
ส31104 ประวัติศาสตรไทย
พ31101 สุขศึกษา 1
ศ31102 ดนตรี-นาฏศิลป 1
ง31102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2
อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
รวมหนวยการเรียน รายวิชาพื้นฐาน
รายวิชาเพิ่มเติม
ค31202 เสริมทักษะคณิตศาสตร 2
ว31202 ฟสิกส 2
ว31222 เคมี 2
ว31242 ชีววิทยา 2
ส31212 หนาที่พลเมือง 2
ง31202 คอมพิวเตอรกราฟก
อ31204 ภาษาอังกฤษ ฟง-พูด
รวมหนวยการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
วิชาการ/นักศึกษาวิชาทหาร
ชุมนุมสงเสริมวิชาการ
ประชุม สวดมนต
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน
รวมเวลาเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวมหนวยการเรียนทั้งหมด

เวลาเรียน
นน. ชม.

ครูประจําวิชา

หมายเหตุ

1.0
1.0
1.5
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
7.5

40
40
60
40
20
20
20
20
40
300

นางพัชรธีรัตน หาญกิตติมงคล
นางสาวฉลอง จุยศรีแกว
นางสาวพัชรี พิมพนิล
นางสาววิมลรัตน หงษหา
นางสาววิมลรัตน หงษหา
นายนิคม มังคละ
นายสมยศ เนาวกระจาง
นายสุวัฒน จันทรแยง
นางอัมพันธ เวหานราพงศ
รวมจํานวนคาบ 15 คาบ

1.5
2.0
1.5
1.5
0.5
1.0
1.0
9.0

60
80
60
60
20
40
40
360

นายบุญเกลื้อ บุญเสือ
นายสมศักดิ์ ทาศรี
นางสาวพัชรี พิมพนิล
นางเรณู มายาย
นางสาววิมลรัตน หงษหา
บูรณาการกับ ส31103
วาที่ ร.ท.พงษเทพ นาคมี
นางอัมพันธ เวหานราพงศ
รวมกับครูเจฟ
รวมจํานวนคาบ 18(17) คาบ
นายอรรถกร จีราคม

16.5

20
40
20
20
20
10
70
730

ครูทุกคน
ครูทุกคน
ครูทุกคน
ครูทุกคน
รวมจํานวนคาบ 4 คาบ
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 37(36) คาบ

* ผู้เรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์นอกตารางเรี ยน หรื อปฏิบตั ิในคาบกิจกรรมลูกเสือ/นักศึกษาวิชาทหาร หรื ออืน ๆ แต่ทงนี
ั ต้ องมีหลักฐาน
ทีสามารถยืนยันว่าได้ ปฏิบตั ิจริ งครบตามเวลาทีกําหนด

รายละเอียด รายวิชาที่เปดสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/2
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558
รหัสวิชา

รายวิชา

รายวิชาพื้นฐาน
ท31101 ภาษาไทย 1
ค31101 คณิตศาสตร 1
ว31103 ชีววิทยาพื้นฐาน
ส31101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1
ส31102 ประวัติศาสตรไทย
พ31102 พลศึกษา 1
ศ31101 ทัศนศิลป 1
ง31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1
อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
รวมหนวยการเรียน รายวิชาพื้นฐาน
รายวิชาเพิ่มเติม
ส31211 หนาที่พลเมือง 1
ง31201 การจัดการขอมูลสารสนเทศ
ง31203 เสริมทักษะคอมพิวเตอร 1
ง30201 อาหารไทย
ง30202 ชางตัดผมชาย
พ30203 แบดมินตัน
อ31201 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
อ31203 ภาษาอังกฤษ ฟง-พูด
รวมหนวยการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
วิชาการ/นักศึกษาวิชาทหาร
ชุมนุมสงเสริมวิชาการ
กิจกรรมรักวิชาการ
ประชุม สวดมนต
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน
รวมเวลาเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวมหนวยการเรียนทั้งหมด

เวลาเรียน
นน. ชม.

ครูประจําวิชา

1.0
1.0
1.5
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
7.5

40
40
60
40
20
20
20
20
40
300

นางพัชรธีรัตน หาญกิตติมงคล
นางสาวฉลอง จุยศรีแกว
นางเรณู มายาย
นางสาววิมลรัตน หงษหา
นางสาววิมลรัตน หงษหา
นายนิคม มังคละ
นายสมยศ เนาวกระจาง
นายสุวัฒน จันทรแยง
นางอัมพันธ เวหานราพงศ
รวมจํานวนคาบ 15 คาบ

0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
1.0
1.0
7.0

20
40
40
40
40
20
40
40
280

นายอรรถกร จีราคม
วาที่ ร.ท.พงษเทพ นาคมี
นางสาวหนึ่งฤทัย การเกณขาย
นายสุวัฒน จันทรแยง
วาที่ ร.ท.พงษเทพ นาคมี
นายนิคม มังคละ
นางสาวฐานิต แจงดี
นางแสงเทียน กําทรัพย
รวมจํานวนคาบ 14 คาบ

20
40
20
20
40
20
10
60
14.5 640

หมายเหตุ

นายอรรถกร จีราคม
ครูทุกคน
ครูทุกคน
ครูทุกคน
ครูทุกคน
รวมจํานวนคาบ 3 คาบ
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 35 คาบ

* ผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนนอกตารางเรียน หรือปฏิบัติในคาบกิจกรรมลูกเสือ/นักศึกษาวิชาทหาร หรืออื่น ๆ แตทั้งนี้ตองมีหลักฐาน
ที่สามารถยืนยันวาไดปฏิบัติจริงครบตามเวลาที่กําหนด

รายละเอียด รายวิชาที่เปดสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/2
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558
รหัสวิชา

รายวิชา

รายวิชาพื้นฐาน
ท31102 ภาษาไทย 2
ค31102 คณิตศาสตร 2
ว31102 เคมีพื้นฐาน
ส31103 พระพุทธศาสนา
ส31104 ประวัติศาสตรไทย
พ31101 สุขศึกษา 1
ศ31102 ดนตรี-นาฏศิลป 1
ง31102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2
อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
รวมหนวยการเรียน รายวิชาพื้นฐาน
รายวิชาเพิ่มเติม
ส31212 หนาที่พลเมือง 1
ส30201 อาเซียนศึกษา
พ30206 แบตมินตัน 2
ง31202 คอมพิวเตอรกราฟก
ง31204 โปรแกรมตารางคํานวณ
ง30209 พิมพดีด 1
อ31202 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
อ31204 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 2
รวมหนวยการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
วิชาการ/นักศึกษาวิชาทหาร
ชุมนุมสงเสริมวิชาการ
ประชุม สวดมนต
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน
รวมเวลาเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวมหนวยการเรียนทั้งหมด

เวลาเรียน

ครูประจําวิชา

หมายเหตุ

นน.

ชม.

1.0
1.0
1.5
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
7.5

40
40
60
40
20
20
20
20
40
300

นางพัชรธีรัตน หาญกิตติมงคล
นางสาวฉลอง จุยศรีแกว
นางสาวพัชรี พิมพนิล
นางสาววิมลรัตน หงษหา
นางสาววิมลรัตน หงษหา
นายนิคม มังคละ
นายสมยศ เนาวกระจาง
นายสุวัฒน จันทรแยง
นางอัมพันธ เวหานราพงศ
รวมจํานวนคาบ 15 คาบ

0.5
1.0
0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
7.0

20
40
20
40
40
40
40
40
280

นางสาววิมลรัตน หงษหา
บูรณาการกับ ส31103
นายอรรถกร จีราคม
นายนิคม มังคละ
วาที่ ร.ท.พงษเทพ นาคมี
วาที่ ร.ท.พงษเทพ นาคมี
วาที่ ร.ท.พงษเทพ นาคมี
นางสาวฐานิต แจงดี
นางอัมพันธ เวหานราพงศ
รวมกับครูเจฟ
รวมจํานวนคาบ 14(13) คาบ

20
40
20
20
20
10
90
14.5 670

นายอรรถกร จีราคม
ครูทุกคน
ครูทุกคน
ครูทุกคน
ครูทุกคน
รวมจํานวนคาบ 5 คาบ
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 33(32) คาบ

* ผู้เรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์นอกตารางเรี ยน หรื อปฏิบตั ิในคาบกิจกรรมลูกเสือ/นักศึกษาวิชาทหาร หรื ออืน ๆ แต่ทงนี
ั ต้ องมีหลักฐาน
ทีสามารถยืนยันว่าได้ ปฏิบตั ิจริงครบตามเวลาทีกําหนด

รายละเอียด รายวิชาที่เปดสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558
รหัสวิชา
ท32101
ค32101
ว32101
ส32101
ส32102
พ32102
ศ32101
ง32101

รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย 3
คณิตศาสตร 3
ฟสิกสพื้นฐาน
สังคมศึกษา 3
ประวัติศาสตรสมัยใหม
พลศึกษา 2
ทัศนศิลป 2
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3

อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
รวมหนวยการเรียน รายวิชาพื้นฐาน
รายวิชาเพิ่มเติม
ค32203 เสริมทักษะคณิตศาสตร 3
ว32203 ฟสิกส 3
ว32223 เคมี 3
ว32243 ชีววิทยา 3
ส32211 หนาที่พลเมือง 3
ง32201 การออกแบบเว็บไซดขั้นสูง(ภาษา html)
อ32203 ภาษาอังกฤษ ฟง-พูด
รวมหนวยการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
วิชาการ/นักศึกษาวิชาทหาร
ชุมนุมสงเสริมวิชาการ
ประชุม สวดมนต
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน
รวมเวลาเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวมหนวยการเรียนทั้งหมด

เวลาเรียน
นน.
ชม.
1.0
1.0
1.5
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5

40
40
60
40
20
20
20
20

1.0

40

7.5

300

1.5
2.0
1.5
1.5
0.5
1.0

60
80
60
60
20
40

ครูประจําวิชา

หมายเหตุ

นางอนัญญา ศรีภิรมย
นายบุญเกลื้อ บุญเสือ
นายสมศักดิ์ ทาศรี
นายสุรชัย คุดชวง
นายสุรชัย คุดชวง
นายนิคม มังคละ
นายสมยศ เนาวกระจาง
นายสุวัฒน จันทรแยง
นางแสงเทียน กําทรัพย
รวมจํานวนคาบ 15 คาบ

1.0
9.0

นายบุญเกลื้อ บุญเสือ
นายสมศักดิ์ ทาศรี
นางสาวพัชรี พิมพนิล
นางเรณู มายาย
นายอรรถกร จีราคม
วาที่ ร.ท.พงษเทพ นาคมี
40 นางแสงเทียน กําทรัพย
360
รวมจํานวนคาบ 17 คาบ

16.5

20
40
20
20
20
10
60
720

นายอรรถกร จีราคม
ครูทุกคน
ครูทุกคน
ครูทุกคน
รวมจํานวนคาบ 3 คาบ
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 36 คาบ

รายละเอียด รายวิชาที่เปดสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558
รหัสวิชา
ท32102
ค32102
ว32104
ส32103
ส32104
พ32101
ศ32102
ง32102

รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย 4
คณิตศาสตร 4
โลก ดาราศาสตร
เศรษฐศาสตร
วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
สุขศึกษา 2
ดนตรี-นาฏศิลป 2
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4

อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4
รวมหนวยการเรียน รายวิชาพื้นฐาน
รายวิชาเพิ่มเติม
ค32204 เสริมทักษะคณิตศาสตร 4
ว32204 ฟสิกส 4
ว32224 เคมี 4
ว32244 ชีววิทยา 4
ส32212 หนาที่พลเมือง 2
ง32202 คอมพิวเตอรเพื่องานสํานักงาน
อ32204 ภาษาอังกฤษ ฟง-พูด 4
รวมหนวยการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
วิชาการ/นักศึกษาวิชาทหาร
ชุมนุมสงเสริมวิชาการ
ประชุม สวดมนต
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน
รวมเวลาเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวมหนวยการเรียนทั้งหมด

เวลาเรียน
นน. ชม.
1.0
1.0
1.5
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5

ครูประจําวิชา

1.0

นางอนัญญา ศรีภิรมย
นางสาวฉลอง จุยศรีแกว
นางเรณู มายาย
นายสุรชัย คุดชวง
นายสุรชัย คุดชวง
นายนิคม มังคละ
นายสมยศ เนาวกระจาง
นายสุวัฒน จันทรแยง
40 นางแสงเทียน กําทรัพย

7.5

300

1.5
2.0
1.5
1.5
0.5
1.0

60
80
60
60
60
40

1.0
9.0

หมายเหตุ

40
40
60
40
20
20
20
20

รวมจํานวนคาบ 15 คาบ

นายบุญเกลื้อ บุญเสือ
นายสมศักดิ์ ทาศรี
นางสาวพัชรี พิมพนิล
นางเรณู มายาย
นายสุรชัย คุดชวง
บูรณาการกับ ส32103
วาที่ ร.ท.พงษเทพ นาคมี
40 นางอัมพันธ เวหานราพงศ
รวมกับครูเจฟ
400
รวมจํานวนคาบ 18(17) คาบ

20
40
20
20
20
10
90
16.5 790

นายอรรถกร จีราคม
ครูทุกคน
ครูทุกคน
ครูทุกคน
ครูทุกคน
รวมจํานวนคาบ 5 คาบ
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 37(36) คาบ

รายละเอียด รายวิชาที่เปดสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/2
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558
รหัสวิชา

รายวิชา

รายวิชาพื้นฐาน
ท32101 ภาษาไทย 3
ค32101 คณิตศาสตร 3
ว32101 ฟสิกสพื้นฐาน
ส32101 สังคมศึกษา 3
ส32102 ประวัติศาสตรสมัยใหม
พ32102 พลศึกษา 2
ศ32101 ทัศนศิลป 2
ง32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3
อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
รวมหนวยการเรียน รายวิชาพื้นฐาน
รายวิชาเพิ่มเติม
ส32211 หนาที่พลเมือง 3
ง32201 การออกแบบเว็บไซดขั้นสูง
ง32203 เสริมทักษะคอมพิวเตอร 3
ง30203 ชางไมเบื้องตน
ง30204 งานชางเหล็ก
พ30202 วอลเลยบอล
อ32201 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
อ32203 ภาษาอังกฤษ ฟง-พูด
รวมหนวยการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
วิชาการ/นักศึกษาวิชาทหาร
ชุมนุมสงเสริมวิชาการ
กิจกรรมรักวิชาการ
ประชุม สวดมนต
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน
รวมเวลาเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวมหนวยการเรียนทั้งหมด

เวลาเรียน
นน. ชม.

ครูประจําวิชา

1.0
1.0
1.5
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
7.5

40
40
60
40
20
20
20
20
40
300

นางอนัญญา ศรีภิรมย
นายบุญเกลื้อ บุญเสือ
นายสมศักดิ์ ทาศรี
นายสุรชัย คุดชวง
นายสุรชัย คุดชวง
นายนิคม มังคละ
นายสมยศ เนาวกระจาง
นายสุวัฒน จันทรแยง
นางแสงเทียน กําทรัพย
รวมจํานวนคาบ 15 คาบ

0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
1.0
1.0
7.0

20
40
40
40
40
20
40
40
260

นายอรรถกร จีราคม
วาที่ ร.ท.พงษเทพ นาคมี
นางสาวหนึ่งฤทัย การเกณขาย
วาที่ ร.ท.พงษเทพ นาคมี
นายประสพโชค บัววังโปง
นายนิคม มังคละ
นางสาวฐานิต แจงดี
นางปวีณา วังเย็น
รวมจํานวนคาบ 14 คาบ

20
40
20
20
40
20
10
60
14.5 620

หมายเหตุ

นายอรรถกร จีราคม
ครูทุกคน
ครูทุกคน
ครูทุกคน
ครูทุกคน
รวมจํานวนคาบ 3 คาบ
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 35 คาบ

* ผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนนอกตารางเรียน หรือปฏิบัติในคาบกิจกรรมลูกเสือ/นักศึกษาวิชาทหาร หรืออื่น ๆ แตทั้งนี้ตองมีหลักฐาน
ที่สามารถยืนยันวาไดปฏิบัติจริงครบตามเวลาที่กําหนด

รายละเอียด รายวิชาที่เปดสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/2
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558
รหัสวิชา

รายวิชา

รายวิชาพื้นฐาน
ท32102 ภาษาไทย 4
ค32102 คณิตศาสตร 4
ว32104 โลก ดาราศาสตร
ส32103 เศรษฐศาสตร
ส32104 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
พ32101 สุขศึกษา 2
ศ32102 ดนตรี-นาฏศิลป 2
ง32102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4
อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4
รวมหนวยการเรียน รายวิชาพื้นฐาน
รายวิชาเพิ่มเติม
ท32203 การเขียนเชิงสรางสรรคและเชิงวิชาการ
ส32212 หนาที่พลเมือง 2
ส30205 กฎหมายที่ประชาชนควรรู
พ30207 การจัดการแขงขันเซปคตะกรอ
ง32202 คอมพิวเตอรเพื่องานสํานักงาน
ง32204 เสริมทักษะคอมพิวเตอร 4
ง30208 อาหารจานเดียว 2
อ32202 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4
อ32204 ภาษาอังกฤษ ฟง-พูด 4
รวมหนวยการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
วิชาการ/นักศึกษาวิชาทหาร
ชุมนุมสงเสริมวิชาการ
ประชุม สวดมนต
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน
รวมเวลาเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวมหนวยการเรียนทั้งหมด

เวลาเรียน
นน. ชม.

ครูประจําวิชา

หมายเหตุ

1.0
1.0
1.5
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
7.5

40
40
60
40
20
20
20
20
40
300

นางอนัญญา ศรีภิรมย
นางสาวฉลอง จุยศรีแกว
นางเรณู มายาย
นายสุรชัย คุดชวง
นายสุรชัย คุดชวง
นายนิคม มังคละ
นายสมยศ เนาวกระจาง
นายสุวัฒน จันทรแยง
นางแสงเทียน กําทรัพย
รวมจํานวนคาบ 15 คาบ

1.0
0.5
1.0
0.5
1.0
0.5
1.0
1.0
1.0
7.5

40
20
40
20
40
20
40
40
40
300

นางพัชรธีรัตน หาญกิตติมงคล
นายสุรชัย คุดชวง
บูรณาการกับ ส32103
นายอรรถกร จีราคม
นายนิคม มังคละ
วาที่ ร.ท.พงษเทพ นาคมี
นางสาวหนึ่งฤทัย การเกณขาย
นายสุวัฒน จันทรแยง
นางสาวฐานิต แจงดี
นางอัมพันธ เวหานราพงศ
รวมกับครูเจฟ
รวมจํานวนคาบ 15(14) คาบ

20 นายอรรถกร จีราคม
40
20 ครูทุกคน
20 ครูทุกคน
20 ครูทุกคน
10
90
รวมจํานวนคาบ 4 คาบ
15.0 690
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 34(33) คาบ

รายละเอียด รายวิชาที่เปดสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/1
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558
รหัสวิชา

รายวิชา

เวลาเรียน
นน. ชม.

ครูประจําวิชา

หมายเหตุ

รายวิชาพื้นฐาน
ท33101 ภาษาไทย 5

1.0

40 นางพัชรธีรัตน หาญกิตติมงคล

ค33101 คณิตศาสตร 5

1.0

40 นางสาวฉลอง จุยศรีแกว

ส33101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5

1.0

40 นางสาววิมลรัตน หงษหา

พ33102 พลศึกษา 3

0.5

20 นายนิคม

ศ33101 ทัศนศิลป 3

0.5

20 นายสมยศ เนาวกระจาง

ง33101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5

0.5

20 นายสุวัฒน จันทรแยง

อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5

1.0

40 นางปวีณา วังเย็น

5.5

220

ค33205 เสริมทักษะคณิตศาสตร 5

1.5

60 นายบุญเกลื้อ บุญเสือ

ว33205 ฟสิกส 5

2.0

80 นายมนูญ มายาย

ว33225 เคมี 5

1.5

60 นางสาวพัชรี พิมพนิล

ว33245 ชีววิทยา 5

1.5

60 นางเรณู มายาย

พ30213 ฟุตซอล

0.5

20 นายนิคม

ง33201 การตัดตอวีดีโอ

1.0

40 วาที่ ร.ท.พงษเทพ นาคมี

อ33201 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 5

1.0

40 นางแสงเทียน กําทรัพย

รวมหนวยการเรียน รายวิชาพื้นฐาน

มังคละ

รวมจํานวนคาบ 11 คาบ

รายวิชาเพิ่มเติม

อ33203 ภาษาอังกฤษ ฟง-พูด
รวมหนวยการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
วิชาการ/นักศึกษาวิชาทหาร
ชุมนุมสงเสริมวิชาการ
ประชุม สวดมนต
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน
รวมเวลาเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวมหนวยการเรียนทั้งหมด

มังคละ

1.0 40 นางปวีณา วังเย็น
10.0 400
รวมจํานวนคาบ 20 คาบ
20
40
20
20
20
10
60
15.5 680

นายอรรถกร จีราคม
ครูทุกคน
ครูทุกคน
ครูทุกคน
รวมจํานวนคาบ 3 คาบ
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 35 คาบ

รายละเอียด รายวิชาที่เปดสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/1
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558
รหัสวิชา

รายวิชา

เวลาเรียน
นน. ชม.

ครูประจําวิชา

หมายเหตุ

รายวิชาพื้นฐาน
ท33102 ภาษาไทย 6

1.0

40 นางอนัญญา ศรีภิรมย

ค33102 คณิตศาสตร 6

1.0

40 นายบุญเกลื้อ บุญเสือ

ส33102 โลกปจจุบัน

1.0

40 นางสาววิมลรัตน หงษหา

พ33101 สุขศึกษา 3

0.5

20 นายนิคม

ศ33102 ดนตรี-นาฏศิลป 3

0.5

20 นายสมยศ เนาวกระจาง

ง33102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6

0.5

20 นายสุวัฒน จันทรแยง

อ33102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6

1.0

40 นางปวีณา วังเย็น

5.5

220

ค33206 เสริมทักษะคณิตศาสตร 6

1.5

60 นายบุญเกลื้อ บุญเสือ

ว30290 โครงงานวิทยาศาสตร 1

1.0

40 นางสาวพัชรี พิมพนิล

ว30295 วิทยาศาตรทั่วไป 1

1.5

60 นายสมศักดิ์ ทาศรี

ว30296 วิทยาศาตรทั่วไป 2

1.5

60 นางเรณู มายาย

ง33202 โครงงานคอมพิวเตอร

1.0

40 วาที่ ร.ท.พงษเทพ นาคมี

อ33202 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 6

1.0

40 นางปวีณา วังเย็น

1.0
8.5

40 นางปวีณา วังเย็น
รวมกับครูเจฟ
340
รวมจํานวนคาบ 17 คาบ

รวมหนวยการเรียน รายวิชาพื้นฐาน

มังคละ

รวมจํานวนคาบ 11 คาบ

รายวิชาเพิ่มเติม

อ33204 ภาษาอังกฤษ ฟง-พูด
รวมหนวยการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
วิชาการ/นักศึกษาวิชาทหาร
ชุมนุมสงเสริมวิชาการ
ประชุม สวดมนต
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน
รวมเวลาเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวมหนวยการเรียนทั้งหมด

20
40
20
20
20
10
90
14.0 650

นายอรรถกร จีราคม
ครูทุกคน
ครูทุกคน
ครูทุกคน
รวมจํานวนคาบ 4 คาบ
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 32 คาบ

รายละเอียด รายวิชาที่เปดสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/2
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558
รหัสวิชา

รายวิชา

เวลาเรียน
นน. ชม.

ครูประจําวิชา

หมายเหตุ

รายวิชาพื้นฐาน
ท33101 ภาษาไทย 5

1.0

40 นางอนัญญา ศรีภิรมย

ค33101 คณิตศาสตร 5

1.0

40 นางสาวฉลอง จุยศรีแกว

ส33101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5

1.0

40 นางสาววิมลรัตน หงษหา

พ33102 พลศึกษา 3

0.5

20 นายนิคม

ศ33101 ทัศนศิลป 3

0.5

20 นายสมยศ เนาวกระจาง

ง33101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5

0.5

20 นายสุวัฒน จันทรแยง

อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5

1.0

40 นางปวีณา วังเย็น

5.5

220

ท33205 การอานตีความ

1.0

40 นางอนัญญา ศรีภิรมย

ส30204 การเมืองการปกครองของไทย

1.0

40 นายอรรถกร จีราคม

พ30213 ฟุตซอล

0.5

20 นายนิคม

ง33201 การตัดตอวีดีโอ

1.0

40 วาที่ ร.ท.พงษเทพ นาคมี

ง33203 เสริมทักษะคอมพิวเตอร 5

1.0

40 นางสาวหนึ่งฤทัย การเกณขาย

ง30205 งานปูน

1.0

40 นายประสพโชค บัววังโปง

ง30206 งานไมดอกไมประดับ

1.0

40 วาที่ ร.ท.พงษเทพ นาคมี

อ33201 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 5

1.0

40 นางสาวฐานิต แจงดี

อ33203 ภาษาอังกฤษ ฟง-พูด

1.0

40 นางปวีณา วังเย็น

8.5

340

รวมหนวยการเรียน รายวิชาพื้นฐาน

มังคละ

รวมจํานวนคาบ 11 คาบ

รายวิชาเพิ่มเติม

รวมหนวยการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ/นักศึกษาวิชาทหาร
ชุมนุมสงเสริมวิชาการ
กิจกรรมรักวิชาการ
ประชุม สวดมนต
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน
รวมเวลาเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวมหนวยการเรียนทั้งหมด

20
40
20
20
60
20
10
60
14.0 620

มังคละ

รวมจํานวนคาบ 17 คาบ
นายอรรถกร จีราคม
ครูทุกคน
ครูทุกคน
ครูทุกคน
ครูทุกคน
รวมจํานวนคาบ 3 คาบ
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 35 คาบ

รายละเอียด รายวิชาที่เปดสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/2
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558
รหัสวิชา

รายวิชา

รายวิชาพื้นฐาน
ท33102 ภาษาไทย 6
ค33102 คณิตศาสตร 6
ส33102 โลกปจจุบัน
พ33101 สุขศึกษา 3
ศ33102 ดนตรี-นาฏศิลป 3
ง33102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6
อ33102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6
รวมหนวยการเรียน รายวิชาพื้นฐาน
รายวิชาเพิ่มเติม
ท33206 วรรณคดีมรดก
พ30204 บาสเกตบอล

เวลาเรียน
นน. ชม.

ครูประจําวิชา

1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
1.0
5.5

40
40
40
20
20
20
40
220

1.0
0.5

40 นางอนัญญา ศรีภิรมย
20 นายนิคม มังคละ

ง33202 โครงงานคอมพิวเตอร

1.0

40 วาที่ ร.ท.พงษเทพ นาคมี

ง33204 เสริมทักษะคอมพิวเตอร 6

1.0

40 นางสาวหนึ่งฤทัย การเกณขาย

ง30207 ชางปูน 2

1.0

40 นายประสพโชค บัววังโปง

อ33202 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 5

1.0

40 นางสาวฐานิต แจงดี

อ33204 ภาษาอังกฤษ ฟง-พูด

1.0

40 นางปวีณา วังเย็น

6.5

260

รวมหนวยการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม

หมายเหตุ

นางเพลินพิศ เอี่ยมบุรี
นายบุญเกลื้อ บุญเสือ
นางสาววิมลรัตน หงษหา
นายนิคม มังคละ
นายสมยศ เนาวกระจาง
นายสุวัฒน จันทรแยง
นางปวีณา วังเย็น
รวมจํานวนคาบ 11 คาบ

รวมกับครูเจฟ

รวมจํานวนคาบ 13 คาบ

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมแนะแนว

20 นายอรรถกร จีราคม

กิจกรรมนักเรียน

40

วิชาการ/นักศึกษาวิชาทหาร
ชุมนุมสงเสริมวิชาการ

20 ครูทุกคน
20 ครูทุกคน

ประชุม สวดมนต

20 ครูทุกคน

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน

10

รวมเวลาเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวมหนวยการเรียนทั้งหมด

90

รวมจํานวนคาบ 4 คาบ

12.0 570

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 28 คาบ

คณะทำงำน
คณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
โรงเรียนบ้ำนโคนพิทยำ
๑) นายบรรชา
๒) นายสมศักดิ์
๓) นายประสพโชค
๔) นายบุญเกลื้อ
๕) นายอรรถกร
๖) นายสุวัฒน์
๗) นายสมยศ
๘) นางอนัญญา
๙) นางแสงเทียน
๑๐) นางเพลินพิศ
๑๑) นางอัมพันธ์
๑๒) นางสาวฉลอง
๑๓) นางสาวพัชรี
๑๔) นางปวีณา
๑๕) นายสุรชัย
๑๖) นางสาววิมลรัตน์
๑๗) นางสาวหนึ่งฤทัย
๑๘) นายประกิจ
๑๙) นางเรณู
๒๐) ว่าที่ ร.ท.พงษ์เทพ

บุญเสือ
ทาศรี
บัววังโป่ง
บุญเสือ
จีราคม
จันทร์แยง
เนาว์กระจ่าง
ศรีภิรมย์
กาทรัพย์
เยี่ยมบุรี
เวหานราพงษ์
จุ้ยศรีแก้ว
พิมพ์นิล
วังเย็น
คุดช่วง
หงส์ห้า
การเกณขาย
ฟักชู
มาย้าย
นาคมี
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กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

