
 

 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๕9 

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารล าดับที่ ๑/๒๕๕9 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ 



 

 

 
 

 
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เอกสารล าดับที่ ๑/๒๕๕๙ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 



 

 

บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านโคนพิทยา 

  

ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๔๕)โดยได้ออก
กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๖ หมวด ๑ ข้อ ๒ ระบุให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้เกี่ยวข้องว่าผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพจากสถานศึกษา 
เพื่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด ใน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเต็มศักยภาพ โดยให้ถือว่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
นั้น เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  (ปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๔๕) ก าหนด ทางโรงเรียนจึงได้แต่งต้ังให้มีคณะกรรมการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตาม
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา แล้วนั้น บัดนี้คณะกรรมการดังกล่าวได้ด าเนินการ
ตรวจสอบและประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจัดท าเป็น
รายงาน จ านวน ๒ เล่ม คือ  

๑) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕8 

๒) รายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๕8 
           ซึ่งทางคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโคนพิทยา  ได้พิจารณารายงาน  

ท้ัง ๒ เล่ม แล้ว เห็นว่ามีความสมบูรณ์แล้ว จึงเห็นสมควรให้ด าเนินการต่อไปได้ 
                                                                                                     

                                                                                                   
                                                                                              นายวิษณุ  ปานสมบัติ                                                                                             

                                                                       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                                                                                          โรงเรียนบ้านโคนพิทยา   
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ค าน า 
 
 

ในปีการศึกษา ๒๕๕8 โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใต้การ
บริหารจัดการของ ๕ แผนงานหลัก คือ งานบริหารวิชาการ งานบริหารทั่วไป งานบริหารบุคลากร 
งานบริหารงบประมาณ และงานบริหารกิจการนักเรียน บุคลากรโรงเรียนบ้านโคนพิทยาได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงาน สามารถพัฒนางานได้อย่างเป็นระบบ 
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 
จนเป็นที่ยอมรบัของบุคคลทั่วไป 

ขอขอบคุณบุคลากรโรงเรียนบ้านโคนพิทยา ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้
ความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูลผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อไป 

 
 
 

  นายบรรชา  บุญเสือ 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคนพิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สารบัญสารบัญ  
    หน้าหน้า  
ค าน าค าน า      
ตอนที่ตอนที่  ๑๑  ข้อมูลพื้นฐานข้อมูลพื้นฐาน  ๑๑  
ตอนที่ ตอนที่ ๒๒  แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  ๒๒33  
   การบริหารจัดการศึกษา ๒๒33  
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ  อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ๒๒55  
   แนวการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๒๒55  
   กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ๒๒66  
ตอนที่ ตอนที่ ๓๓  ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ๒๒77  
   ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถานศึกษา ๒๒77  
   ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๔๔55  
   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๔๔55  
     มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ๔๔55  
     มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ๕๕33  
     มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 5959  
       มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  

     มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  
6060  
6161  

   สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา  6262  
   ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 66๗๗  
   ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ / ระดับท้องถิ่น --  
  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๗๗00  
  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ๗๗00  
  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๗๗00  
  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน 7171  
ตอนที่ ตอนที่ ๔๔  สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช ้ 7733  
  สรุปผลการด าเนินการในภาพรวม 7733  
  จุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนา 7766  
  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 7766  
  ความต้องการและความช่วยเหลือ 7777  
ภาคผนวกภาคผนวก     
  - ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ / ระดับท้องถิ่น 

- โครงสร้างหลักสูตรแยกชั้นเรียนและภาคเรียนการศึกษา 
- รายช่ือคณะกรรมการจัดท า 
 
 
 

  

 



รายงานประจ าปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๑ 

 
 

ตอนที่ ๑  
ข้อมูลพื้นฐาน 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
  ช่ือโรงเรียนบ้านโคนพิทยา  ท่ีต้ัง  ๑๙๙  หมู่ท่ี ๔ บ้านคลองรอบ ต าบลบ้านโคน       อ าเภอพิชัย 
จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙   
โทร ๐-๕๕๔๕-๕๐๔๔   โทรสาร  ๐-๕๕๔๕-๕๐๔๕   e-mail : bp_utt@hotmail.com   
Website  http://www.bankhonpittaya.ac.th  
เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ เนื้อที ่ ๗๑ ไร่…-…ตารางวา   
เขตพื้นท่ีบริการต าบลบ้านโคน, ต าบลพญาแมน และต าบลนาอิน 
  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา เป็นโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดเล็ก  เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และตอนปลายแบบสหศึกษา รับนักเรียนไป - กลับ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๙ 
กระทรวงศึกษาธิการ  ต้ังอยู่หมู่ท่ี ๔ ต าบลบ้านโคน อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  มีพื้นท่ีรวม ๗๑ ไร่  เริ่มก่อตั้ง
เมื่อวันท่ี  ๑๘  มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๑๘   มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ี ๓  ต าบล  คือ ต าบล
บ้านโคน  ต าบลนาอินและต าบลพญาแมน ได้เรียน  ใกล้บ้านและเดินทางมาเรียนได้สะดวก  เริ่มแรกเปิดสอน
ในระดับช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี ๑ (ม.ศ.๑)  รวม  ๒  ห้องเรียน มีนักเรียน  ๕๔  คน  โดยอาศัยอาคารและสถานท่ี
ของโรงเรียนชุมชนบ้านโคนเป็นท่ีเรียนช่ัวคราว โดยมีนายอุทัย  พักขาว  ครูตรีของโรงเรียนพิชัยมาช่วยสอน
และจังหวัดได้ส่งครูมาช่วยสอนอีก ๓ คน  ต่อมาวันท่ี ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.  ๒๕๑๘  จังหวัดได้แต่งต้ัง นาย
สุรินทร์  เงินแจ้ง  ครูโทโรงเรียนพิชัย  มารักษาการในต าแหน่งครูใหญ่ และได้รับการแต่งต้ังเป็นอาจารย์ใหญ่
เมื่อ  วันท่ี  ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ปัจจุบัน มีนายบรรชา  บุญเสือ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคนพิทยา ต้ังแต่วันท่ี 
๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bp_utt@hotmail.com
http://www.bankhonpittaya.ac.th/


รายงานประจ าปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๒ 

 
 

แผนที่โรงเรียน 

 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 



รายงานประจ าปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๓ 

 
 

๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
  ผู้อ านวยการโรงเรียน ช่ือ-สกุล  นายบรรชา  บุญเสือ 
โทรศัพท์    ๐๘-๙๘๕๘-๘๒๒๓    e-mail  : alpha2517@gmail.com  
วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.ม.    สาขา คณิตศาสตร์ และ ประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา   
ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่ วันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๑ ปี ๓ เดือน 
 

๓. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันท่ี ๑๐  มิถุนายน ของปีการศึกษาท่ีรายงาน – ๒๕๕8) 
 ๑) จ านวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการท้ังส้ิน …2๖๓……คน 
 ๒) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน (๑๐ มิถุนายน ๒๕๕8) ๓๖๑ คน จ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน
  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.๑ ๒ 20 19 39 19.50 

ม.๒ ๒ 27 19 46 23 

ม.๓ ๒ 22 16 38 19 

ม.๔ ๒ 14 22 36 18 

ม.๕ ๒ 29 28 57 28.50 

ม.๖ ๒ 20 27 47 23.50 

รวม ๑๒ 132 131 263 21.92 

 
      จ านวนนักเรียนส้ินปีการศึกษาในโรงเรียนท้ังส้ิน (๑ มีนาคม ๒๕๕๘) 243 คน จ าแนกตาม
ระดับช้ันท่ีเปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.๑ ๒ 19 18 37 18.50 

ม.๒ ๒ 26 17 43 21.50 

ม.๓ ๒ 19 14 33 16.50 

ม.๔ ๒ 10 22 32 16.00 

ม.๕ ๒ 27 28 55 27.50 

ม.๖ ๒ 18 25 43 21.50 

รวม ๑๒ 119 124 243 20.25 

 
 
 

mailto:alpha2517@gmail.com
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 ๓)  จ านวนนักเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  243  คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
 ๔)  จ านวนนักเรียนท่ีมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  243  คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
 ๕)  จ านวนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องเรียนร่วม……………๑…….……...คน  คิดเป็นร้อยละ…๐.41..... 
 ๖)  จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ……………………-…….….……คน  คิดเป็นร้อยละ…..…-….…... 
 ๗)  จ านวนนักเรียนปญัญาเลิศ……………….……………………-………..…คน  คิดเป็นร้อยละ…..-….….. 
 ๘)  จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ……-……………คน  คิดเป็นร้อยละ…..-.......... 
 ๙)  จ านวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน (๒๕๕7) ……….……4......…….….คน  คิดเป็นร้อยละ  1.๖๕ 

- จ านวนนักเรียนย้ายเข้า    ……….…11......…….….คน  คิดเป็นร้อยละ  4.53 
- จ านวนนักเรียนย้ายออก    ……….…15......…….….คน  คิดเป็นร้อยละ  6.17 

 ๑๐) สถิติการขาดเรียน                            ……………75......…….คน  คิดเป็นร้อยละ  30.86 
 ๑๑) จ านวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ าช้ัน               .................-............... คน  คิดเป็นร้อยละ……-…..….. 
 ๑๒) จ านวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร 
   ม.๓                 จ านวน.........33...........คน   คิดเป็นร้อยละ……100…...… 
   ม.๖               จ านวน.......41.........คน  คิดเป็นร้อยละ……๙5.35…..   
 ๑๓) อัตราส่วนครู : นักเรียน = ……๑…….. : ……๑2.15…..… 
 ๑๔) จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ  243 คน  
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๑๕) จ านวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง  243 คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๑๖) จ านวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน  243 คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๑๗) จ านวนนักเรียนท่ีท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมท้ังในและนอกประเทศ 243 คน  คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๑๘) จ านวนนักเรียนท่ีมีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่าง
สม่ าเสมอ 243 คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๑๙) จ านวนนักเรียนท่ีผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามท่ีก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 
243 คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๒๐) จ านวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามท่ีก าหนด
ในหลักสูตรสถานศึกษา 243 คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
     

* หมายเหตุ  ค านวณเมื่อส้ินปีการศึกษา วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕9 
** หมายเหตุ  ในตารางค านวณข้อมูลของวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕9 
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๔. ข้อมูลครูและบุคลากร 
 ผู้บริหารสถานศึกษา 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล ต าแหน่ง/วิทยฐานะ 
สอน

วิชา/ช้ัน 

จ านวนคร้ัง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ป ี
๑.  นายบรรชา  บุญเสือ ผอ.ช านาญการ - ๒๔ 

 
 ครูประจ าการ 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล ต าแหน่ง/วิทยฐานะ 
สอน

วิชา/ช้ัน 

จ านวนคร้ัง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ป ี
๑.  นายสุวัฒน์  จันทร์แยง ครูช านาญการพิเศษ ม.๑-๖ ๒๔ 
๒.  นายสมศักดิ์  ทาศรี ครูช านาญการพิเศษ ม.๑-๖ ๒๔ 
๓.  นายอรรถกร  จีราคม ครูช านาญการพิเศษ ม.๑-๖ ๒๔ 
๔.  นายประสพโชค  บัววังโป่ง ครูช านาญการพิเศษ ม.๑-๖ ๒๔ 
๕.  นางเรณู  มาย้าย ครูช านาญการพิเศษ ม.๑-๖ ๓๒ 
๖.  นางอนญัญา  ศรีภิรมย์ ครูช านาญการพิเศษ ม.๑-๖ ๒๔ 
๗.  นางพัชธีรัตน ์หาญกิตติมงคล ครูช านาญการพิเศษ ม.๑-๖ ๒๔ 
๘.  นางอัมพันธ์  เวหานราพงษ์ ครูช านาญการพิเศษ ม.๑-๖ ๒๔ 
๙.  นางสาวพัชรี  พิมพ์นิล ครูช านาญการพิเศษ ม.๑-๖ ๒๔ 
๑๐.  ว่าท่ี ร.ท.พงษ์เทพ  นาคมี ครูช านาญการพิเศษ ม.๑-๖ ๓๒ 
๑๑.  นายบุญเกล้ือ  บุญเสือ ครูช านาญการ ม.๑-๖ ๓๒ 
๑๒.  นางปวีณา  วังเย็น ครูช านาญการ ม.๑-๖ ๒๔ 
๑๓.  นางแสงเทียน  ก าทรัพย์ ครูช านาญการ ม.๑-๖ ๒๔ 
๑๔.  นางสาวฉลอง  จุ้ยศรีแก้ว ครูช านาญการ ม.๑-๖ ๒๔ 
๑๕.  นายสมยศ  เนาว์กระจ่าง ครูช านาญการ ม.๑-๖ ๒๔ 
๑๖.  นางสาววิมลรัตน์  หงส์ห้า ครูผู้ช่วย ม.๑-๖ ๒๔ 
๑๗.  นายสุรชัย  คุดช่วง ครูผู้ช่วย ม. ๑-๖ ๓๒ 
๑๘.  นางสาวหนึ่งฤทัย  การเกณขาย ครูผู้ช่วย ม. ๑-๖ ๓๒ 

 จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก  ๑7  คน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗๔  
 จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๖ 
 
ครูอัตราจ้าง 
ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล สอนวิชา/ช้ัน จ้างด้วยเงิน 
๑ นายประกิจ  ฟักชู สุขศึกษา/พลศึกษา งบประมาณ 
๒ Mr. Mendoza,Jaffrey Yumang ภาษาอังกฤษ งบประมาณ 
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๕. ข้อมูลอาคารสถานที่  
ปัจจุบันโรงเรียนได้มีสิ่งก่อสร้าง  ดังนี้ 
             *  อาคารเรียนแบบ  ๑๐๖ ต                    จ านวน         ๑       หลัง 
             *  อาคารเรียนแบบ CS ๒๑๓ A               จ านวน         ๑       หลัง 
             *  อาคารเรียนแบบ  ๑๐๘ ล                    จ านวน         ๑       หลัง 
                      *  อาคารอเนกประสงค์                          จ านวน         ๑       หลัง 
             *  อาคารชั่วคราว (ใช้เป็นที่จอดรถ)          จ านวน         ๑       หลัง 
             *  อาคารฝึกงาน                                    จ านวน         ๒       หลัง 
             *  บ้านพักครู                                         จ านวน         ๓       หลัง 
                      *  ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียน                     จ านวน         ๔       หลัง 
                      *  ห้องประชุม                                        จ านวน         ๒       ห้อง 
                      *  อาคารส านักงานฝ่ายกิจการนักเรียน     จ านวน         ๑       หลัง       
 

๖. ข้อมูลงบประมาณ 
  งบประมาณ (รับ-จ่าย) นับต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2559 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ 3,101,344 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 1,464,090 
เงินนอกงบประมาณ - งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 1,637,254 
เงินอื่นๆ(ระบุ) - งบอื่นๆ(ระบุ) - 

    
    

รวมรายรับ 3,101,344 รวมรายจ่าย 3,101,344 
 
 งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ.........47.21...........ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา     คิดเป็นร้อยละ.........52.79...........ของรายรับ 
 
๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นท่ีราบลุ่มตามแนวแม่น้ าน่านและพื้นท่ีราบ      
มีประชากรประมาณ  ๕,๐๐๐  คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ต าบลบ้านโคน หมู่ท่ี ๔ , ๗ , ๘  
อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม  ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่
รู้จักโดยท่ัวไป คือ การตีกลองมังคละ  
  ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม ส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว ต่อปี ๑๐๐,๐๐๐ บาท จ านวนคน
เฉล่ียต่อครอบครัว  ๔  คน 

 ๓) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
     โรงเรียนบ้านโคนพิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าต าบล  ท าการสอนแบบสหศึกษาใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  แผนการจัดช้ันเรียนในปีการศึกษา  ๒๕๕8  เป็น ๒/๒/๒/๒/๒/๒    
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มีนักเรียนรวมท้ังส้ิน  243  คน  ให้บริการการศึกษาในเขตต าบลบ้านโคน  นอกจากนี้ยังมีนกัเรียนนอกเขต
พื้นท่ีซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงเข้ามาศึกษาอีกบ้างเล็กน้อย       
           สภาพสังคม  ศาสนาและวัฒนธรรม   มีลักษณะเป็นสังคมชนบท  ประชากรในพื้นท่ีมีอาชีพ
หลักในการเกษตรกรรมและรับจ้าง  บางกลุ่มได้มีการอพยพไปท างานในเขตเมืองและบางส่วนไปต่างประเทศ  
จากการส ารวจสถิตินักเรียนท่ีมาศึกษาในโรงเรียน  ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา  จากใบมอบตัวนักเรียนมากกว่าร้อย
ละ ๖๐  อาศัยอยู่กับญาติ   โดยผู้ปกครองไปท างานต่างจังหวัดโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร  จึงมี
ผลกระทบต่อระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนเป็นอย่างมาก   โรงเรียนจึงมีความจ าเป็นอย่างมากท่ีจะต้อง
ระคมทรัพยากรท้ังจากภาครัฐและเอกชนให้ความช่วยเหลือนักเรียนเหล่านี้  อีกท้ังยังต้องจัดระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในด้านสังคมนอกเหนือจากทรัพยากร  
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๘. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
  

โครงสร้างเวลาเรียน ระดบัมัธยมศกึษาตอนต้น ( 2556-2558) 
 
(อยูใ่นภาคผนวก) 
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โครงสร้างเวลาเรียน ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย ( 2556-2558) 

 
(อยูใ่นภาคผนวก) 
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๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
 ๑) ห้องสมุดมีขนาด  ๑๐๐  ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด  3,๐๐๐  เล่ม การสืบค้นหนังสือ
และการยืม-คืน ใช้ระบบ ดิวอี้ และบัตรห้องสมุด จ านวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉล่ีย  
๑๕๐ คน ต่อ วัน คิดเป็นร้อยละ 61.๗๓ ของนักเรียนท้ังหมด 

๒) ห้องปฏิบัติการ 
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     จ านวน  ๓  ห้อง 
  ห้องเตรียมการทดลองวิทยาศาสตร์ จ านวน 1  ห้อง 

   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     จ านวน  ๑  ห้อง 
   ห้องเรียนอัจฉริยะ  จ านวน  ๒  ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการทางภาษา         จ านวน  ๑  ห้อง 
   ห้องศูนย์ภาษาไทย  จ านวน  ๑  ห้อง 

  ห้องศูนย์คณิตศาสตร์      จ านวน  ๑  ห้อง 
   ห้องศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น      จ านวน  ๑  ห้อง 
   ห้องพยาบาล           จ านวน  ๑  ห้อง 
   ห้องศิลปะ   จ านวน  ๑  ห้อง 
   ห้องเกษตร   จ านวน  ๑  ห้อง 
   ห้องอุตสาหกรรม   จ านวน  ๑  ห้อง 
   ห้องดนตรี   จ านวน  ๑  ห้อง 
   ห้องพละศึกษา   จ านวน  ๑  ห้อง 
   ห้องสวนพฤกษศาสตร์  จ านวน  ๑  ห้อง 
   ห้องแนะแนว   จ านวน  ๑  ห้อง 
   ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จ านวน  ๑  ห้อง 
   ห้องโรงเรียนธนาคาร  จ านวน  ๑  ห้อง 
   ห้องร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน จ านวน  ๑  ห้อง 
 ๓) คอมพิวเตอร์ จ านวน ๕0 เครื่อง 
 ใช้เพื่อการเรียนการสอน  35 เครื่อง (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และ ส าหรับครูผู้สอน) 
  ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ๕ เครื่อง (ห้องสมุดดิจิตอล) 
 จ านวนนักเรียนท่ีสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาท่ีรายงาน  
          เฉล่ีย ๑0๐ คน ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ 4๑.๑5  ของนักเรียนท้ังหมด 
 ใช้เพื่อการบริหารจัดการ  ๑๐ เครื่อง 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๑๑ 

 
 

 ๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
แหล่งเรียนรู้ภายใน 

สถิติการใช้จ านวนคร้ัง/ป ี
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     จ านวน  ๓  ห้อง 
ห้องเตรียมการทดลองวิทยาศาสตร์ จ านวน 1  ห้อง 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     จ านวน  ๑  ห้อง 
ห้องเรียนอัจฉริยะ  จ านวน  ๒  ห้อง 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา        จ านวน  ๑  ห้อง 
ห้องศูนย์ภาษาไทย  จ านวน  ๑  ห้อง 
ห้องศูนย์คณิตศาสตร์     จ านวน  ๑  ห้อง 
ห้องศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น     จ านวน  ๑  ห้อง 
ห้องพยาบาล           จ านวน  ๑  ห้อง 
ห้องศิลปะ   จ านวน  ๑  ห้อง 
ห้องเกษตร   จ านวน  ๑  ห้อง 
ห้องอุตสาหกรรม  จ านวน  ๑  ห้อง 
ห้องดนตรี   จ านวน  ๑  ห้อง 
ห้องพละศึกษา  จ านวน  ๑  ห้อง 
ห้องสวนพฤกษศาสตร์  จ านวน  ๑  ห้อง 
ห้องแนะแนว   จ านวน  ๑  ห้อง 
ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
                           จ านวน  ๑  ห้อง 
ห้องโรงเรียนธนาคาร  จ านวน  ๑  ห้อง 
ห้องร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน จ านวน  ๑  ห้อง 

ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
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  ๕) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   
แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 

จ านวนคร้ัง/ป ีชื่อแหล่งเรียนรู้ 
๑. วัดบุพพาราม 
๒. วัดเด่นกระต่าย 
๓. สถานีต ารวจภูธรพญาแมน 
๔. สถานีรถไฟบ้านโคน 
๕. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโคน 
๖. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโคน 
๗. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนต าบลบ้านโคน 
๘. สวนยางพารา หมู่ ๔ 
๙. สวนมะม่วงนอกฤดู 
๑๐. บ่อเล้ียงปลา 
๑๑. บึงเบิก 
๑๒. บ้านเกิดท่านพ่อพระยาพิชัย 

ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

 
  ๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน 
ในปีการศึกษาท่ีรายงาน 
   ๖.๑ พ.ต.ท.ชฎิล กาญจนจ ารูญศรี   ให้ความรู้เรื่อง  โรงพักจ าลองโรงเรียนบ้านโคนพิทยา 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  2  ครั้ง/ปี 
   ๖.๒ ร.ต.ท.วิเชียร  บางศรี   ให้ความรู้เรื่อง โรงพักจ าลองโรงเรียนบ้านโคนพิทยา 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๕  ครั้ง/ปี 
   ๖.๓ ร.ต.ต.โนรี  นากัน ให้ความรู้เรื่อง  โรงพักจ าลองโรงเรียนบ้านโคนพิทยา 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๒๐  ครั้ง/ปี 
   ๖.๔ นางสาววริศรา  น้อยกลัด   ให้ความรู้เรื่อง ช่างเสริมสวย 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๑๐  ครั้ง/ปี 
   ๖.๕ นางกนกวรรณ  มั่นเหมาะ   ให้ความรู้เรื่อง ช่างอาหารไทย 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๑๐  ครั้ง/ปี 
   ๖.๖ นางกนกวรรณ  มั่นเหมาะ   ให้ความรู้เรื่อง ช่างขนมไทย 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๑๐  ครั้ง/ปี 
   ๖.๗ นายบก  นวลแหยม   ให้ความรู้เรื่อง ช่างจักสานด้วยไม้ไผ่ 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๑๐  ครั้ง/ปี 
   ๖.๘ นางสายัน  มิ่งขวัญ   ให้ความรู้เรื่อง ช่างนวดแผนโบราณ 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๑๐  ครั้ง/ปี 
   ๖.๙ นางสายัน  มิ่งขวัญ   ให้ความรู้เรื่อง ช่างนวดกดจุดจับเส้น 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๑๐  ครั้ง/ปี 
   ๖.๑๐ นายกฤตชาติ  สุวรรณโณ  ให้ความรู้เรื่อง ช่างงานใบตอง 
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สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๑๐  ครั้ง/ปี 
   ๖.๑๑ นางกาญจนา  กลัดบุญ   ให้ความรู้เรื่อง ช่างสานเส้นพลาสติก   
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๑๐  ครั้ง/ปี 
   ๖.๑2 ด.ต.รังสรรค์    บุญอิ่ม   ให้ความรู้เรื่อง กฎหมายจราจร  
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน 15๐  ครั้ง/ปี 
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๑๐. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 ๑๐.๑ ผลงานดีเด่น  ปี ๒๕๕8 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา การแข่งขันโครงการสร้างส านึกพลเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ของ

สถาบันพระปกเกล้า   
๑. โล่ห์รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๒. โล่ห์รางวัลรองชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สถาบันพระปกเกล้า 

ครู 
 

รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” 
๑. ว่าท่ี ร.ท.พงษ์เทพ  นาคมี 
๒. นางปวีณา  วังเย็น 
๓. นางสาววิมลรัตน์  หงษ์ห้า 

คุรุสภา 

นักเรียน 
ล า
ดับ 

หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ นักเรียน 

1 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.
4-ม.6 

91.67 ทอง 
ชนะเลิศ 

1. นางสาวกมลทิพย์  เกลียวกลม 
2. นางสาวณัฐพร  ทับทิมพันธ์ 
3. นางสาวพรรณวิภา  คุ้มช้าง  

2 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้
จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น 
ม.4-ม.6 

88 ทอง 
ชนะเลิศ 

1. นายนนทชัย  พันป ี
2. นายวีรฉัตร  บุญนาค 
3. นายอภิชาติ  แก้วเข้ม  

3 เรียนร่วม - 
ศิลปะ 

การแข่งขันการวาดภาพ
ระบายสี ประเภทบกพร่อง
ทางสติปัญญา ม.1-ม.3 

85 ทอง 
ชนะเลิศ 

1. เด็กหญิงรักชนก  ใจงามเลิศ 
  

4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-
ม.3 

93 ทอง 1. เด็กชายกิตติภพ  ทรัพย์ทอง 
2. เด็กหญิงชลิตา  ทุนประดิษฐ์ 
  

5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง 
Webpage ประเภท CMS ม.
1-ม.3 

92 ทอง  1. เด็กชายศุภกิจ  จันทร์สา 
2. เด็กชายโกวิท  จงศรี 
  

6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูก
กรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

92 ทอง  1. นางสาวขนิษฐา  สดนามอญ 
  

7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 

87 ทอง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วเพ็ชร 
  

8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 

87 ทอง 1. นายมนัสวี  อินดี 
  

9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

86 ทอง 1. นางสาวขนิษฐา  สดนามอญ 
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ล า
ดับ 

หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ นักเรียน 

10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูก
กรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 

86 ทอง 1. นายจิตรกร  แสงงาม 
  

11 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ม.
4-ม.6 

86 ทอง 1. นางสาวขติยาภรณ์  แสงแดง 
2. นายสิทธิโชค  ภักดีณรงค์ 
  

12 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.
4-ม.6 

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

13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลง     
พระราชนิพนธ์ ประเภทชาย 
ม.4-ม.6 

85 ทอง  1. นายอณัฐชัย  สายบัวต่อ 
  

14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อ
ภาพยนตร์ ม.4-ม.6 

85 ทอง  1. นางสาวธีราพรรณ  จันทร์เพ็ง 
2. นายวรวิทย์  สายบัวต่อ  

15 การงาน
อาชีพ 

การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-
ม.3 

85 ทอง  1. เด็กหญิงธันย์ชนก  ยิ้มนึก 
2. เด็กหญิงรัตนาวดี  ดาดี 
3. เด็กหญิงสโรชา  ลมัยวงค์  

16 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ภาพยนตร์ส้ัน ม.4-ม.6 83.75 ทอง  1. นางสาวธิติยา  บัวสี 
2. นางสาวอทิตยา  จ าปาขาว 
3. นางสาวอรอริญา  วงศ์ชมภู  

17 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดมารยาทไทย     
ม.1-ม.3 

82.6 ทอง 1. เด็กหญิงกุสุมา  นากัน 
2. เด็กชายเพชรกล้า  ภู่ทอง 
  

18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

82.5 ทอง  1. นางสาวสุพิชชา  ร่วมวงศ์ 
  

19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง 
Webpage ประเภท Text 
Editor ม.4-ม.6 

80 ทอง 1. นางสาวธีราพร  จันทร์เพ็ง 
2. นางสาวพัชรพร  ศรชัย 
  

20 ศิลปะ-
ทัศนศิลป์ 

การแข่งขันเขียนภาพไทย             
สีเอกรงค์ ม.1-ม.3 

80 ทอง 1. เด็กหญิงศิลาวัลย์  พันธุ์โท 
  

21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้อง                      
เพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง 
ม.1-ม.3 

79 เงิน 1. เด็กหญิงศศิกานต์  เท่ียงทัน 
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ล า
ดับ 

หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ นักเรียน 

22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง 
Webpage ประเภท Web 
Editor ม.4-ม.6 

75 เงิน 1. นางสาวกรรณิการ์  กิ่งเฟื่อง 
2. นายชลนธี  กิจสวน 

23 ศิลปะ-
ทัศนศิลป์ 

การแข่งขันเขียนภาพ                 
ไทยประเพณี ม.4-ม.6 

74 เงิน 1. นายธนกฤติ  กิ่งจ้อ 

24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลง           
พระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง 
ม.1-ม.3 

73.66 เงิน 1. เด็กหญิงพรธิชา  ฮวบสมบูรณ์ 

25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลง           
พระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง 
ม.4-ม.6 

73 เงิน 1. นางสาวสุภาพร  จุ้ยมาก 
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 ๑๐.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลส าเร็จ 
 

ชื่อ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

๑. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
๒. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้  และพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๓. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ  

แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล 
๔. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 
๕. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  

และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
๖. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพละมีประสิทธิผล 
๗. โครงการพัฒนาเพื่อให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 
๘. โครงการพัฒนาเพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษา  และผู้ปกครองชุมชนปฏิบัติงานตาม

บทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๙. โครงการพัฒนาสถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง 
๑๐. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
๑๑. โครงการพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
๑๒. โครงการพัฒนาสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม และการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา

เต็มศักยภาพ 
๑๓. โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้มีการสร้างส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ

เรียนรู ้
๑๔. โครงการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้นแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม

สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
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๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมาปีการศึกษา ๒๕๕8 
 ๑๑.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย       
 ๑๑.๒ ระดับการศกึษาข้ันพืน้ฐาน    

มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ  

ดี
เยี่ยม 

ดีมาก ดี พอใช ้
ปรับ 
ปรุง 

ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ      

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์      
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้ และ

พัฒนาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
  

   

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล           

  
   

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลกัสูตร      
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับ

ผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
  

   

ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 
  

   

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

  
   

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองชุมชน ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

  
   

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู ้และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเ้รียนอย่างรอบด้าน 

  
   

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

  
   

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
   

ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม

แห่งการเรียนรู้ 
  

   

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ปรัชญาและ

จุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 
  

   

ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา

เพื่อพฒันาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสงูขึ้น 
  

   

สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษาคะแนนท่ีได้   ๙๔.๑๗      
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๑๑.๓  การเปรียบเทียบผลการประเมินตนเองกับการติดตามตรวจสอบ โดยหน่วยงานต้นสังกัด 
         ระดับการศึกษาปฐมวัย      -- ไม่มี -- 
๑๑.๓  การเปรียบเทียบผลการประเมินตนเองกับการติดตามตรวจสอบ โดยหน่วยงานต้นสังกัด 
         ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน       

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม ตรวจสอบ
โดยหน่วยงานต้นสังกัด * 

ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน   
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการ

เรียนรู ้และพัฒนาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิด
สร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล           

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลกัสูตร ดีมาก ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถ

ท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อยา่งมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล 
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อยา่งมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองชุมชน ปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
ดีเยี่ยม 

 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู ้และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

ดีมาก ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์

ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม   
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้น แนวทางการปฏิรูป

การศึกษาเพื่อพฒันาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
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๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(มัธยมศึกษา) 
น้ าหนกั 

(คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได ้
ระดับ 

คุณภาพ 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ๑๐.๐๐ ๙.๖๘ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๕๕ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๓๗ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น  ๑๐.๐๐ ๙.๑๑ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๖.๓๖ ต้องปรับปรุง 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ

ต้นสังกัด 
๕.๐๐ ๔.๘๒ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ

และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพือ่ส่งเสริมบทบาทของ 

สถานศึกษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับ แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๐.๖๙ ดี 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ต้ังแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป       ใช่    ไม่ใช ่

 มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้       ใช ่   ไม่ใช ่

 ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน       ใช ่   ไม่ใช ่
 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ  ดี  โดยมีค่าเฉล่ีย  ๘๐.๖๙   
 ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 

กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก มีตัวบ่งช้ีท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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๑๓. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด 
 --- 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

จุดเด่น  
๑. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ปลอดจากยาเสพติด  มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี 

กีฬา  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์  เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นนักเรียนท่ีดีของ
โรงเรียน  บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  สถานศึกษามีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจ  และ
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา  มีผลการพัฒนาจุดเน้นจุดเด่น “โครงการส่งเสริมส่ิงแวดล้อม” ท่ีส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  มีผลการด าเนินงาน “โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม” เป็นโครงการ
พิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

๒. ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษา
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพยั่งยืนและต่อเนื่อง สามารถจัดระบบบริหารให้มีความ
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาท้ังในด้านงานวิชาการ งบประมาณ งานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป  จัด
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาด  ถูกสุขลักษณะ  และสวยงาม  มีการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา
เพื่อรักษาระดับมาตรฐานท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๓. สถานศึกษาบริหารการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิผล  ครูจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและ
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยก าหนดเป้าหมายท่ีต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน วิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายบุคคล ออกแบบ
การเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ จัดเตรียมและใช้ส่ือให้เหมาะสมกับ
กิจกรรม ประเมนิความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธท่ีีหลากหลาย 

๔. สถานศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน  มีการตรวจสอบและประเมินการประกัน
คุณภาพภายในจากต้นสังกัด  การด าเนินงานเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา 
๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  และสุขศึกษาและพลศึกษา อยู่

ในระดับคุณภาพพอใช้  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และ
ภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับคุณภาพต้องปรับปรุง  และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  อยู่
ในระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน   

๒. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีการประชุมภาคเรียนละ ๒ ครั้ง แต่ผู้บริหาร
สถานศึกษารายงานผลการประชุมต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปช้ันหนึ่งเกินกว่า ๑๕ วัน นับแต่วันท่ีมีการประชุม 

๓. ครู ๓ คน  ไม่มีการออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสมองเพื่อน าผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย  และครู ๒ คนไม่มีการศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนา
ส่ือและกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  

๑.  ด้านผลการจัดการศึกษา 
ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีระดับคุณภาพต่ ากว่า

ระดับดี  คือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  และสุขศึกษาและพลศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับ
คุณภาพต้องปรับปรุง  และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  อยู่ในระดับคุณภาพต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน  ควรจัดให้มีการใช้ส่ือและวิธีการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนฝึกคิด  ฝึกปฏิบัติ  ฝึกแก้ปัญหา และเรียนรู้
ด้วยตนเองให้มากยิ่งขึ้น  เช่น  แบบฝึกทักษะการคิด  การจัดท าโครงงาน  ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้และส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น  และควรปรับกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ O-NET ให้ครอบคลุม
ความสามารถท้ังในด้านความรู้ความจ า ความเข้าใจ การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และประเมิ นค่า เป็นการ
ทบทวนให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น 

๒.  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการประชุมภาคเรียนละ  ๒ ครั้ง และให้ผู้บริหาร

สถานศึกษาควรรายงานผลการประชุมต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปช้ันหนึ่งภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันท่ีมีการ
ประชุม 

๓.  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ครู ๓ คน  ควรมีการออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล

และพัฒนาการทางสมองเพื่อน าผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย  และครู ๒ คนควรมีการศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาส่ือ
และกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๔.  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
(ไม่มี) 

 
๑๔. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 สภาพปัญหา  
 โรงเรียนบ้านโคนพิทยาเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีครูไม่เพียงต่อการจัดกิจกรรมการเรียนท่ีตอบสนอง
ต่อความต้องการเฉพาะด้านของนักเรียน โดยเฉพาะวิชาเอกเฉพาะทาง เช่น คอมพิวเตอร์ ครูสอน
ภาษาต่างประเทศท่ีเป็นเจ้าของภาษา และโรงเรียนมีงบประมาณท่ีจ ากัดในการบริหารจัดการศึกษา 

 จุดเด่น  
 โรงเรียนบ้านโคนพิทยาเป็นโรงเรียนท่ีผู้ปกครองให้ความใส่ใจในการดูแลบุตรหลาน และมีสถานท่ี
ท่ีเป็นธรรมชาติ มีพื้นท่ีร่มรื่นสวยงาม ต้ังอยู่ในพื้นท่ีท่ีประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

 จุดที่ควรพฒันา 
 การบริการนักเรียนโดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยี โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการที่ไม่
เพียงพอ เพราะเครื่องท่ีมีจะมีไว้เพื่อการจัดการเรยีนการสอนเป็นหลัก ซึ่งถ้านักเรียนจะใช้งานนอกเวลาเรียน
หรือเวลาว่างจะไม่สามารถใช้งานได้เต็มท่ี บางครั้งต้องเปิดเครื่องบริการนักเรียนท้ังวัน ท าให้มีปัญหาในการดูแล
รักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ 
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ตอนที่ ๒  
แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 

๑. การบริหารจัดการศึกษา  
  โรงเรียนบ้านโคนพิทยา แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  ๕  กลุ่มงาน  ได้แก่ กลุ่มงานบริหาร
วิชาการ  กลุ่มงานบริหารงบประมาณ  กลุ่มงานบริหารงานบุคคล  กลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรยีน และ
กลุ่มบริหารทั่วไป  ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบการมีส่วนร่วมของทุกคน ยึดหลักการ
กระจายอ านาจตามระบอบประชาธิปไตย มีการประชาสัมพันธ์ผลงานของครู นักเรียน โรงเรียนต่อสาธารณชน 
บริหารจัดการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโนบายของการจัดการศึกษา ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน
กับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ 
    

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านโคนพิทยา 
      

 
             
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔   โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
 
 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

กลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียน 

กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

นายบุญเกลื้อ  บุญเสือ นายอรรถกร  จีราคม นายสมศักดิ์  ทาศร ี

นายประสพโชค  บัววังโป่ง ว่าที่ ร.ท.พงษ์เทพ  นาคม ี

นายบรรชา  บุญเสือ 
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ยุทธศาสตร์ที ่๑ 
พฒันาผูเ้รียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที ่๒ 

พฒันาครูและบุคลากร
เพ่ือการปฏิบติังานอยา่ง
มืออาชีพ 

 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ 

พฒันาโรงเรียนให้มี
บรรยากาศทางกายภาพ 
และบรรยากาศดา้น
วิชาการ เพื่อเป็นศูนย์การ
เรียนรู้และองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 

 
๑.  โครงการพฒันาให้
ผูเ้รียนมีสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ  

๒.  โครงการพฒันาให้
ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค ์

๓.  โครงการพฒันาให้
ผูเ้รียนมีทกัษะในการ
แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง    
รักการเรียนรู้ และพฒันา
ตนเองอย่างต่อเน่ือง 
๔.  โครงการพฒันาให้ 
ผูเ้รียนมีความสามารถใน 

การคิดอย่างเป็นระบบ คิด 

สร้างสรรคต์ดัสินใจ  
แกปั้ญหาไดอ้ย่างมีสติ สม 
เหตุผล 
๕.  โครงการพฒันาให้
ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะที่
จ  าเป็นตามหลกัสูตร 

๖.  โครงการพฒันาให้
ผูเ้รียนมีทกัษะในการ
ท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่น
ได ้และมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต 
 

๑.  โครงการพฒันา
ผูเ้รียนให้ครูปฏิบติังาน
ตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่ง
มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

๒.  โครงการพฒันา
ผูเ้รียนให้ผูบ้ริหาร
ปฏิบติังานตามบทบาท
หนา้ท่ีอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

 

 

 

๑.  โครงการพฒันาให ้
สถานศึกษามีการจดั 
หลกัสูตร กระบวนการ 
เรียนรู้ และกิจกรรมพฒันา 
คุณภาพผูเ้รียนอย่างรอบดา้น 
๒.  โครงการพฒันาให้
สถานศึกษามีการจดั
สภาพแวดลอ้มและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนพฒันาเตม็
ศกัยภาพ 

๓. โครงการพฒันาให้
สถานศึกษามีการประกนั
คุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

๔.  โครงการพฒันาให้
สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

๕.  โครงการพฒันาให้การ
พฒันาสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามวสัิยทศัน์ ปรัชญา 

และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

๖.  โครงการพฒันาให้การจดั
กิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน้  
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
พฒันาและส่งเสริมสถานศึกษา
ให้ยกระดบัคุณภาพสูงขึ้น     
 
 
 

แผนทียุ่ทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจดัการศึกษาของโรงเรียนบ้านโคนพทิยา 

จัดการศึกษาได้มาตรฐาน เป็นโรงเรียนคุณภาพช้ันน า
วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที ่๔ 

ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วม และการสร้าง
ภาคีเครือข่ายการ
พฒันาโรงเรียน 

 

๑.โครงการพฒันาให้
คณะกรรมการ
สถานศึกษา และ
ผูป้กครอง ชุมชน
ปฏิบติังานตาม 
บทบาทหนา้ท่ีอยา่ง
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

 



รายงานประจ าปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๒๕ 

๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน ์
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา เป็นโรงเรียนท่ีดี นักเรียนมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา 
ปลอดยาเสพติด   และมีจิตสาธารณะ 

พันธกิจ 
๑. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
๒. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
๓. พัฒนาโรงเรียนให้มีความพร้อมด้านปัจจัยพื้นฐานและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๔. สร้างและส่งเสริมภาคีเครือข่ายให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
๕. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียน “ท ามาหากิน” และ “โรงเรียนชุมชน” 
๖. ปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์  วิถีชีวิต  ประชาธิปไตย มี

ความสามารถด้านการคิด วิเคราะห์  ปลอดสารเสพติด มีสุนทรียภาพและสุขภาพพลานามัยดี 
 

เป้าหมาย 
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกคน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในระดับสูง ไม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย

ของประเทศ 
๒. นักเรียนมีความรู้ความสามารถ ทักษะด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับดีข้ึนไป ร้อยละ ๘๐ 
๓. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเต็ม

ศักยภาพ ระดับดี 
๔. โรงเรียนมีความพร้อมด้านปัจจัยพื้นฐานสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ไม่ต่ ากว่าระดับดี 
๕. โรงเรียนมีความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับดี 
๖. โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สู่อาชีพและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
๗. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิถีชีวิตประชาธิปไตย มีความสามารถด้าน

การคิดวิเคราะห์ ปลอดสารเสพติด มีสุนทรียภาพและสุขภาพพลานามัยดี 
 

อัตลกัษณ์ของสถานศกึษา 
 

นักเรียนโรงเรียนบ้านโคนพิทยาเป็นผู้มีทักษะด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา 
 

เอกลักษณ์ของสถานศกึษา 
 

โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม 
 
๓.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

๑) พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และความเท่าเทียมกันทางการศึกษาของนักเรียน 
๒) จัดให้มีและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็คทรอนิคส์ ( E-Learning ) 
๓) พัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศจนพูดภาษาอังกฤษได้เป็นภาษาท่ีสอง และให้

นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านศิลปะ การกีฬา และนันทนาการทุกประเภท 
๔) สนับสนุนและส่งเสริมความก้าวหน้าแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๕) พัฒนาอาคารสถานท่ี และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
๖) ส่งเสริมประชาชน องค์กรท้ังภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
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๔. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา  ได้ก าหนดกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจมี ๙ ประการ ดังนี ้

๑. ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
๒. ส่งเสริมการส่ือสารสองภาษา 
๓. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
๔. พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร 
๕. เร่งรัดพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน 
๖. สร้างภาคีเครือข่ายการเรียนรู้ 
๗. ส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพ 
๘. คุณธรรมน าชีวิต และวิถีชีวิตประชาธิปไตย  
๙. กายสดใส ใจเบิกบาน 

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจมี ๔ ประการ ดังนี้ 
๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
๒. พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 
๓. พัฒนาโรงเรียนให้มีบรรยากาศทางกายภาพ และบรรยากาศด้านวิชาการ เพื่อเป็นศูนย์

การเรียนรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการสร้างภาคีเครือข่ายการพัฒนาโรงเรียน 
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ตอนที่ ๓ 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

๑.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคณุภาพ) 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคณุภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศกึษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการพัฒนาผู้เรียนมีสุขภาวะทีด่ีและ
มีสุนทรียภาพ 
- กิจกรรมสุขภาพอนามัยบุคลากรใน

โรงเรียน 
- กิจกรรมงานอนามัย 
- กิจกรรม อ.ย น้อย 
- กิจกรรมเพื่อนใจวัยรุ่น 
- กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมชั่งน  าหนัก วัดส่วนสูง ภาค

เรียนละ ๑ ครั ง เทียบตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข 
- กิจกรรมตรวจสุขภาพและทดสอบ 

เก่ียวกับการเห็นและการได้ยิน 
- กิจกรรมงานโภชนาการ     
- กิจกรรมศูนย์กีฬาดนตรี 
- กิจกรรมกีฬาภายในและภายนอก

โรงเรียน 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพ

ด้านนาฏศิลป์ 
- กิจกรรมการประกวดโฟล์คซองต่อต้าน

ยาเสพติดครั งที่๒ 
- จัดซื อยาและเวชภัณฑ์ 
- กิจกรรมวันเอดส์โลก 
- กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงห้องนาฏศิลป ์
- จัดซื ออุปกรณ์กีฬา 
- กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในและ

ภายนอกโรงเรียน 
- กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน 

ด้านปริมาณ 
๑. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแล

สุขภาพ และออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ ร้อยละ ๙๐ 

๒. ผู้เรียนมีน  าหนัก 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
ก าลังกายสม่ าเสมอ มีน  าหนัก 
ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางายตาม
เกณฑ์ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด
ให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยง
ต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ  
และปัญหาทางเพศ  มีความมั่นใจ 
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และ
ให้เกียรติผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อ
เพื่อน ครู และผู้อื่น 

ด้านปริมาณ 
๑. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแล

สุขภาพ และออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ ร้อยละ ๙๐ 

๒. ผู้เรียนมีน  าหนัก 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
ก าลังกายสม่ าเสมอ มีน  าหนัก 
ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางายตาม
เกณฑ์ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด
ให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยง
ต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ  
และปัญหาทางเพศ  มีความมั่นใจ 
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และ
ให้เกียรติผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อ
เพื่อน ครู และผู้อื่น 

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี
และมีสุนทรียภาพ 
ตัวบ่งชี ที ่๑.๑, ๑.๒, ๑.๓, ๑.๔, ๑.๕, 
๑.๖ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๒๘ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคณุภาพ) 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคณุภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศกึษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการพัฒนาผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
- กิจกรรมสานสัมพันธ์และสายใย

ชาว บ.พ 
- กิจกรรมปกครองนักเรียน 
- กิจกรรมระเบียบวินัย 
- กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 
- กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด 
- กิจกรรมปรับสภาพนักเรียน 
- กิจกรรมค่ายคุณธรรม ลูกเสือ   

ยุวกาชาด 
- กิจกรรมค่ายต่างๆ 
- กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 
- กิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยใน

โรงเรียน 
- กิจกรรมบ้านโคนสวยด้วยสองมือเรา 

ด้านปริมาณ 
๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ เป็นผู้มี

ความรับผิดชอบ และปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมเบื องต้นของ
ศาสนาที่ตนนับถือ 

๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ เป็นผู้มี
ความซื่อสัตย์สุจริต  

๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ เป็นผู้มี
ความกตัญญูกตเวที 

๔. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ เป็นผู้มี
ความเมตตากรุณา 
เอื อเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละ
เพ่ือส่วนรวม 

๕. ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ - ๘๙ เป็น
ผู้มีความประหยัด รู้จักใช้
ทรัพย์สิ่งของส่วนตน และ
ส่วนรวมอย่างคุ้มค่า  

๖. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ เป็นผู้มี
ความภูมิใจในความเป็นไทย 
เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย   
นิยมไทย  และด ารงไว้ซึ่งความ
เป็นไทย  

ด้านคุณภาพ 
ผู้เรียนโรงเรียนบ้านโคน

พิทยา ทุกคนได้รับการพัฒนา
ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์ ในทุก
กิจกรรมตามท่ีโครงการก าหนด 

ด้านปริมาณ 
๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ เป็นผู้มี

ความรับผิดชอบ  และปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมเบื องต้นของ
ศาสนาที่ตนนับถือ 

๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ เป็นผู้มี
ความซื่อสัตย์สุจริต  

๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ เป็นผู้มี
ความกตัญญูกตเวที 

๔. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ เป็นผู้มี
ความเมตตากรุณา 
เอื อเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละ
เพ่ือส่วนรวม 

๕. ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ - ๘๙ เป็น
ผู้มีความประหยัด รู้จักใช้
ทรัพย์สิ่งของส่วนตน และ
ส่วนรวมอย่างคุ้มค่า  

๖. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ เป็นผู้มี
ความภูมิใจในความเป็นไทย 
เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย  
นิยมไทย  และด ารงไว้ซึ่งความ
เป็นไทย  

ด้านคุณภาพ 
ผู้เรียนโรงเรียนบ้านโคน

พิทยา ทุกคนได้รับการพัฒนา
ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์ ในทุก
กิจกรรมตามท่ีโครงการก าหนด 

สนองยุทธศาสตร์ที่  ๑ 
พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 

สอดคล้องมฐ. สพฐ./
โรงเรียนมาตรฐานท่ี  ๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๒๙ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคณุภาพ) 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคณุภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศกึษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการพัฒนาผู้เรียนมีทักษะใน
การแสวงหา 
- กิจกรรมสัปดาห์รักการอ่าน 
- กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที ่
- กิจกรรมห้องสมุดชุมชน 
- กิจกรรมหยุดเพ่ืออ่าน 
- สารสนเทศงานแนะแนว 
- จัดนิทรรศการทางวิชาการ 
- กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคนอ่าน

ออก  เขียนได้วิชาภาษาอังกฤษ 
- กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ

โครงงานและการประกวด
โครงงาน 
- กิจกรรมการให้บริการด้าน ICT  
- กิจกรรมการจัดนิทรรศการทางวิชาการ 

ด้านปริมาณ 
๑. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 

การเขียน  และการฟัง  
รู้จักตั งค าถามเพ่ือหา
เหตุผล ร้อยละ  ๙๐ 

๒. ผู้เรียนสนใจแสวงหา
ความรู้จากแหล่งต่างๆ 
รอบตัว ใช้ห้องสมุด 
แหล่งความรู้และสื่อต่าง 
ๆได้ ทั งในและนอก
สถานศึกษา ร้อยละ  ๗๕ 

๓. ผู้เรียนมีวิธีการเรียนรู้ของ
ตนเอง เรียนรู้ร่วมกับ
ผู้อื่นได้ สนุกกับการ
เรียนรู้และชอบมา
โรงเรียน  ร้อยละ  ๙๐ 

ด้านคุณภาพ 
ผู้เรียนโรงเรียนบ้านโคน

พิทยา  มีนิสัยรักการอ่าน การ
เขียน  และการฟัง  รู้จักตั ง
ค าถามเพ่ือหาเหตุผล  สนใจ
แสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ 
รอบตัว ใช้ห้องสมุด แหล่ง
ความรู้และสื่อต่าง ๆได้ ทั งใน
และนอกสถานศึกษา มีวิธีการ
เรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกับ
ผู้อื่นได้ สนุกกับการเรียนรู้และ
ชอบมาโรงเรียน 

ด้านปริมาณ 
๑. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 

การเขียน  และการฟัง  
รู้จักตั งค าถามเพ่ือหา
เหตุผล ร้อยละ  ๙๐ 

๒. ผู้เรียนสนใจแสวงหา
ความรู้จากแหล่งต่างๆ 
รอบตัว ใช้ห้องสมุด 
แหล่งความรู้และสื่อต่าง 
ๆได้ ทั งในและนอก
สถานศึกษา ร้อยละ  ๗๕ 

๓. ผู้เรียนมีวิธีการเรียนรู้ของ
ตนเอง เรียนรู้ร่วมกับ
ผู้อื่นได้ สนุกกับการ
เรียนรู้และชอบมา
โรงเรียน  ร้อยละ  ๙๐ 

ด้านคุณภาพ 
ผู้เรียนโรงเรียนบ้านโคน

พิทยา  มีนิสัยรักการอ่าน การ
เขียน  และการฟัง  รู้จักตั ง
ค าถามเพ่ือหาเหตุผล  สนใจ
แสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ 
รอบตัว ใช้ห้องสมุด แหล่ง
ความรู้และสื่อต่าง ๆได้ ทั งใน
และนอกสถานศึกษา มีวิธีการ
เรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกับ
ผู้อื่นได้ สนุกกับการเรียนรู้และ
ชอบมาโรงเรียน 

สนองยุทธศาสตร์ที่  ๑ 
พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 

สอดคล้องมฐ. สพฐ./
โรงเรียนมาตรฐานท่ี  ๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๓๐ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคณุภาพ) 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคณุภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศกึษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการคิด อย่างเป็น
ระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 
- กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ

การวิเคราะห์สังเคราะห์ประเมิน
ค่าและสรุปความคิดรวบยอด 
- กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้

ความคิด สร้างสรรค์ออกแบบใน
การท างานอย่างมีระบบ 
- แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ 

ด้านปริมาณ 
๑. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์  

สงัเคราะห์ สรุปความคิด
รวบยอด  คิดอย่างเป็น
ระบบ และมีการคิดแบบ
องค์รวม  ร้อยละ  ๗๕ 

๒. ผู้เรียนสามารถคาดการณ์  
ก าหนดเป้าหมาย 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  
สามารถคาดการณ์ก าหนด
เป้าหมาย และแนวทางการ
ตัดสินใจได้ ประเมินและเลือก
แนวทางการตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาอย่างมีสติ  มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี
และมีจินตนาการ  มีความรู้สึก
ที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหา
ความรู้เก่ียวกับอาชีพที่ตนสนใจ 

ด้านปริมาณ 
๑. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์  

สังเคราะห์ สรุปความคิด
รวบยอด  คิดอย่างเป็น
ระบบ และมีการคิดแบบ
องค์รวม  ร้อยละ  ๗๕ 

๒. ผู้เรียนสามารถคาดการณ์  
ก าหนดเป้าหมาย 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  
สามารถคาดการณ์ก าหนด
เป้าหมาย และแนวทางการ
ตัดสินใจได้ ประเมินและเลือก
แนวทางการตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาอย่างมีสติ  มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี
และมีจินตนาการ  มีความรู้สึก
ที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหา
ความรู้เก่ียวกับอาชีพที่ตนสนใจ 

สนองยุทธศาสตร์ที่  ๑ 
พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 

สอดคล้องมฐ. สพฐ./
โรงเรียนมาตรฐานท่ี  ๔ 

 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๓๑ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคณุภาพ) 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคณุภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศกึษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
- กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน

กลุ่มสาระสงัคม 
- กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน

กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์
- กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน

กลุ่มสาระภาษาไทย 
- กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์
- กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
- กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน

กลุ่มสาระสุข พลศึกษา 
- กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะการ

อ่านออกเขียนได้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 
- กิจกรรมพัฒนาการสอนวิชา

คอมพิวเตอร์ 
- กิจกรรมเฝ้าระวัง  ๐  ร  มส  มผ 
- กิจกรรมค่ายทางวิชาการ 
- กิจกรรมบริการICT 
- กิจกรรมพัฒนาปรับปรงุการเรียน

การสอนกลุ่มสาระ ศิลปะดนตรี 
- ส่งเสริมความเป็นเลิศทางสังคม

ศึกษา 
- กิจกรรมคริสต์มาส 
- กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
- กิจกรรมการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศกับเจ้าของ
ภาษา 

ด้านปริมาณ 
๑. ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนเฉลี่ยตาม
เกณฑ์  ร้อยละ  ๖๕ 

๒. ผู้เรียนมีผลการทดสอบ
รวบยอดระดับชาติเฉลี่ย
ตามเกณฑ์ ร้อยละ  ๔๐ 

๓. ผู้เรียนสามารถสื่อ
ความคิดผ่านการพูด 
เขียน หรือน าเสนอด้วย
วิธีต่างๆ ร้อยละ  ๗๕ 

๔. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษา
เพ่ือการสื่อสารได้ทั ง
ภาษาไทยและภาษา 
ต่างประเทศร้อยละ  ๗๕ 

๕. ผู้เรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
ร้อยละ  ๗๕ 

ด้านคุณภาพ 
ผู้เรียนโรงเรียนบ้านโคน

พิทยา  มีระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์     
มีผลการทดสอบรวบยอด
ระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์  
สามารถสื่อความคิดผ่านการพูด 
เขียน หรือน าเสนอด้วยวิธีต่างๆ 
สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
ได้ทั งภาษาไทยและภาษาต่าง 
ประเทศ สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ 

ด้านปริมาณ 
๑. ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนเฉลี่ยตาม
เกณฑ์  ร้อยละ  ๖๕ 

๒. ผู้เรียนมีผลการทดสอบ
รวบยอดระดับชาติเฉลี่ย
ตามเกณฑ์ ร้อยละ  ๔๐ 

๓. ผู้เรียนสามารถสื่อ
ความคิดผ่านการพูด 
เขียน หรือน าเสนอด้วย
วิธีต่างๆ ร้อยละ  ๗๕ 

๔. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษา
เพ่ือการสื่อสารได้ทั ง
ภาษาไทยและภาษา 
ต่างประเทศร้อยละ  ๗๕ 

๕. ผู้เรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
ร้อยละ  ๗๕ 

ด้านคุณภาพ 
ผู้เรียนโรงเรียนบ้านโคนพิทยา  
มีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เฉลี่ยตามเกณฑ์     มีผลการ
ทดสอบรวบยอดระดับชาติ
เฉลี่ยตามเกณฑ์  สามารถสื่อ
ความคิดผ่านการพูด เขียน หรือ
น าเสนอด้วยวิธีต่างๆ สามารถ
ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้ทั ง
ภาษาไทยและภาษาต่าง 
ประเทศ สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ 

สนองยุทธศาสตร์ที่  ๑ 
พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 

สอดคล้องมฐ. สพฐ./
โรงเรียนมาตรฐานท่ี  ๕ 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๓๒ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคณุภาพ) 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคณุภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศกึษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการพัฒนาให้ผูเ้รียนมีทักษะ
ในการท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานรว่มกับผู้อื่นได้ และ
มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
- จัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ

โครงงาน 
- กิจกรรมการประกวดโครงงาน 
- จัดการสอนวิชาชีพโดยลงมือ 

ปฏิบัติจริง 
- จัดการสอนวิชาชีพโดยภูมิปัญญา 

ท้องถ่ิน 

ด้านปริมาณ 
๑. ผู้เรียนมีทักษะในการ

จัดการและท างานให้
ส าเร็จ ร้อยละ  ๙๐ 

๒. ผู้เรียนมีความเพียร
พยายาม ขยัน อดทน 
ละเอียดรอบคอบในการ
ท างาน ร้อยละ  ๘๐ 

๓. ผู้เรียนท างานอย่างมี
ความสุข พัฒนางานและ
ภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง ร้อยละ  ๙๐ 

๔. ผู้เรียนท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้  ร้อยละ  ๙๐ 

๕. ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่อ
อาชีพสุจริตและหา
ความรู้เก่ียวกับอาชีพ 
ร้อยละ  ๙๐ 

ด้านคุณภาพ 
ผู้เรียนโรงเรียนบ้านโคน

พิทยา  มีทักษะในการจัดการ
และท างานให้ส าเร็จ มีความ
เพียรพยายาม ขยัน อดทน 
ละเอียดรอบคอบในการท างาน 
ท างานอย่างมีความสุข พัฒนา
งานและภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง  ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต
และหาความรู้เก่ียวกับอาชีพที่
ตนสนใจ 

ด้านปริมาณ 
๑. ผู้เรียนมีทักษะในการ

จัดการและท างานให้
ส าเร็จ ร้อยละ  ๙๐ 

๒. ผู้เรียนมีความเพียร
พยายาม ขยัน อดทน 
ละเอียดรอบคอบในการ
ท างาน ร้อยละ  ๘๐ 

๓. ผู้เรียนท างานอย่างมี
ความสุข พัฒนางานและ
ภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง ร้อยละ  ๙๐ 

๔. ผู้เรียนท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้  ร้อยละ  ๙๐ 

๕. ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่อ
อาชีพสุจริตและหา
ความรู้เก่ียวกับอาชีพ 
ร้อยละ  ๙๐ 

ด้านคุณภาพ 
ผู้เรียนโรงเรียนบ้านโคน

พิทยา  มีทักษะในการจัดการ
และท างานให้ส าเร็จ มีความ
เพียรพยายาม ขยัน อดทน 
ละเอียดรอบคอบในการท างาน 
ท างานอย่างมีความสุข พัฒนา
งานและภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง  ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต
และหาความรู้เก่ียวกับอาชีพที่
ตนสนใจ 

สนองยุทธศาสตร์ที่  ๑ 
พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 

สอดคล้องมฐ. สพฐ./
โรงเรียนมาตรฐานท่ี  ๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๓๓ 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคณุภาพ) 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคณุภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศกึษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการพัฒนาครูปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อยา่งมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
- กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้ครู 

เข้ารับการอบรม สัมมนา / ศึกษา
ดูงาน 
- กิจกรรมสังเคราะห์งานวิจัย

บุคลากรในโรงเรียน 
- กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้ครู

จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่อิง
มาตรฐาน 
- กิจกรรมส่งเสริมการเข้ารับการ

อบรมเพ่ือพัฒนาตนเองของคณะ
ครูทั งใน และนอกหน่วยงาน 
- กิจกรรมส ารวจการสอนของครู  

เพ่ือส่งเสริมให้ครูได้สอนตรงตาม 
วิชาเอก-โท หรือ ตรงตามความ
ถนัด 
- กิจกรรมจัดท าข้อมูลครู  เพ่ือให้

สถานศึกษามีสัดส่วนครูต่อ
นักเรียนตามท่ีตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด 
- กิจกรรมงานตามระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 
- กิจกรรมส่งเสริมการวิจัยในชั นเรียน 
- กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ 
- กิจกรรมการประกวดสื่อการสอน 

ด้านปริมาณ 
๑. ครูมีความรูค้วามเข้าใจ

เป้าหมายการจัด
การศึกษาและหลักสูตร
การศึกษาขั นพื นฐาน 
ร้อยละ  ๙๐ 

๒. ครูมีการวิเคราะห์
ศักยภาพของผู้เรียนและ
เข้าใจผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ร้อยละ  ๙๐ 

๓. ครูมีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ร้อยละ  ๙๐ 

๔. ครูมีความสามารถใช้
เทคโนโลยีในการพัฒนา 
การเรียนรู้ของตนเอง
และผู้เรียน  ร้อยละ  ๙๐ 

๕. ครูมีการประเมินผลการ
เรยีนการสอนที่สอด- 
คล้องกับสภาพการเรียนรู้
ที่จัดให้ผู้เรียนและอิง
พัฒนาการของผู้เรียน  
ร้อยละ  ๙๐ 

๖. ครูมีการน าผลการ
ประเมินมาปรับเปลี่ยน
การเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ  ร้อยละ ๙๐ 

๗. ครูมีการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและน าผลไปใช้
พัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 
๙๐ 

ด้านคุณภาพ 
ครูโรงเรียนมีความรูค้วาม

เข้าใจเป้าหมายการจัด
การศึกษาและหลักสูตร
การศึกษาขั นพื นฐาน มีการ

ด้านปริมาณ 
๑. ครูมีความรูค้วามเข้าใจ

เป้าหมายการจัด
การศึกษาและหลักสูตร
การศึกษาขั นพื นฐาน 
ร้อยละ  ๙๐ 

๒. ครูมีการวิเคราะห์
ศักยภาพของผู้เรียนและ
เข้าใจผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ร้อยละ  ๙๐ 

๓. ครูมีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ร้อยละ  ๙๐ 

๔. ครูมีความสามารถใช้
เทคโนโลยีในการพัฒนา 
การเรียนรู้ของตนเอง
และผู้เรียน  ร้อยละ  ๙๐ 

๕. ครูมีการประเมินผลการ
เรียนการสอนที่สอด- 
คล้องกับสภาพการเรียนรู้
ที่จัดให้ผู้เรียนและอิง
พัฒนาการของผู้เรียน  
ร้อยละ  ๙๐ 

๖. ครูมีการน าผลการ
ประเมินมาปรับเปลี่ยน
การเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ  ร้อยละ ๙๐ 

๗. ครูมีการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและน าผลไปใช้
พัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 
๙๐ 

ด้านคุณภาพ 
ครูโรงเรียนมีความรูค้วาม

เข้าใจเป้าหมายการจัด
การศึกษาและหลักสูตร
การศึกษาขั นพื นฐาน มีการ

สนองยุทธศาสตร์ที่  ๒ 
พัฒนาครูและบุคลากร
เพื่อการปฏิบัติงานอย่าง
มืออาชีพ 

สอดคล้องมฐ. สพฐ./
โรงเรียนมาตรฐานท่ี  ๗ 



รายงานประจ าปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๓๔ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคณุภาพ) 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคณุภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศกึษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

วิเคราะห์บ้านโคนพิทยา 
ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มี
ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ มีความสามารถใช้
เทคโนโลยีในการพัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน มี
การประเมินผลการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับสภาพการ
เรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิง
พัฒนาการของผู้เรียน มีการน า
ผลการประเมินมาปรับเปลี่ยน
การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ มี
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนและน าผลไปใช้
พัฒนาผู้เรียน 

วิเคราะห์บ้านโคนพิทยา 
ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มี
ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ มีความสามารถใช้
เทคโนโลยีในการพัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน มี
การประเมินผลการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับสภาพการ
เรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิง
พัฒนาการของผู้เรียน มีการน า
ผลการประเมินมาปรับเปลี่ยน
การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ มี
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนและน าผลไปใช้
พัฒนาผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๓๕ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคณุภาพ) 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคณุภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศกึษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการพัฒนาให้ผู้บรหิาร
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
- กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้บริหารเข้ารับ

การอบรม ประชุม  สัมมนา 
- กิจกรรมท าแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
- กิจกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติงาน

ประจ าป ี
- กิจกรรมการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 
- กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 
- กิจกรรมพัฒนาสาระการเรียนรู้

ท้องถ่ิน 
- กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาและ

ประเมินครูให้เป็นวิชาชีพชั นสูง 
- กิจกรรมจัดท ามาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 
- กิจกรรมจัดท ามาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน 
- กิจกรรมสัมมนา  สรุปผลการ

ปฏิบัติงาน 
- กิจกรรมการรักษาความปลอดภัย

ในสถานที่ราชการ 
- แก้ปัญหาขาดแคลนครู 
- กิจกรรมงานการเงินและบัญชี 
- กิจกรรมงานสารบรรณ 
- งานพัฒนาสารสนเทศ 
- งานพัสดุ 
- กิจกรรมบริหารงานวิชาการ 

ด้านปริมาณ 
๑. ผู้บริหารมคีุณธรรม 

จริยธรรม และปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

๒. ผู้บริหารมคีวามคิดริเริ่ม  
มีวิสัยทัศน์  และเป็นผู้น า
ทางวิชาการ 

๓. ผู้บริหารมคีวามสามารถ
ในการบริหารงาน
วิชาการและการจัดการ 

๔. ผู้บริหารมีการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  ผู้เก่ียวข้อง
พึงพอใจ 

ด้านคุณภาพ 
ผู้บริหารโรงเรียนบ้านโคน

พิทยา มีคุณธรรม จริยธรรม 
และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ  มีความคิดริเริ่ม  มี
วิสัยทัศน์  และเป็นผู้น าทาง
วิชาการ  มีความสามารถ          
ในการบริหารงานวิชาการและ
การจัดการ  มีการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ผู้เก่ียวข้องพึงพอใจในระดับ
มาก 

ด้านปริมาณ 
๑. ผู้บริหารมคีุณธรรม 

จริยธรรม และปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

๒. ผู้บริหารมคีวามคิดริเริ่ม  
มีวิสัยทัศน์  และเป็นผู้น า
ทางวิชาการ 

๓. ผู้บริหารมคีวามสามารถ
ในการบริหารงาน
วิชาการและการจัดการ 

๔. ผู้บริหารมีการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  ผู้เก่ียวข้อง
พึงพอใจ 

ด้านคุณภาพ 
ผู้บริหารโรงเรียนบ้านโคน

พิทยา มีคุณธรรม จริยธรรม 
และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ  มีความคิดริเริ่ม  มี
วิสัยทัศน์  และเป็นผู้น าทาง
วิชาการ  มีความสามารถ          
ในการบริหารงานวิชาการและ
การจัดการ  มีการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ผู้เก่ียวข้องพึงพอใจในระดับ
มาก 

สนองยุทธศาสตร์ที่  ๒ 
พัฒนาครูและบุคลากร
เพื่อการปฏิบัติงานอย่าง
มืออาชีพ 

สอดคล้องมฐ. สพฐ./
โรงเรียนมาตรฐานท่ี  ๘ 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๓๖ 

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาโรงเรียนให้มีบรรยากาศทางกายภาพ และบรรยากาศด้านวิชาการ  
              เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคณุภาพ) 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคณุภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศกึษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการพัฒนาให้สถานศึกษามีการ
จัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ 
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน 
- กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน 
๒๕๕๑ 
- กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- ผลิตสื่อการเรียนการสอน 
- กิจกรรมส่งเสริมทักษะ

ความสามารถนักเรียน 
- กิจกรรมพัฒนาการสอนวิชา

คอมพิวเตอร์ 
- กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร ์
- กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมทศันศึกษา 
- กิจกรรมค่ายวิชาการ 
- กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมการใช้แหลง่

เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ด้านปริมาณ 
๑. สถานศึกษามีหลักสูตรที่

เหมาะสมกับผู้เรียนและ
ท้องถ่ิน ๘ กลุ่มสาระ 

๒. สถานศึกษามีรายวิชา/
กิจกรรมที่หลากหลายให้
ผู้เรียนเลือกเรียนตาม
ความสนใจ 

๓. สถานศึกษามีการส่งเสริม
ให้ครูจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความถนัดและ
ความสามารถของผู้เรียน 

๔. สถานศึกษามีการส่งเสริม
และพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้และสื่อ
อุปกรณ์การเรียนที่เอื อ
ต่อการเรียนรู้ 

๕. สถานศึกษามีการ
จัดระบบการบันทึก การ
รายงานผล และการสง่
ต่อข้อมูลของผู้เรียน 

๖. สถานศึกษามีระบบการ
นิเทศการสอนและน าผล
ไปปรับปรุงการสอนอย่าง
สม่ าเสมอ 

๗. สถานศึกษามีการน า
แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินมาใช้ใน
การเรียนการสอน 

ด้านคุณภาพ 
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา    

มีการปรับปรงุและพัฒนา
หลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียน
และท้องถ่ิน มีรายวิชา/กิจกรรม
ที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือก
เรียนตามความสนใจ มีการ
ส่งเสริมให้ครจูัดท าแผนการ

ด้านปริมาณ 
๑. สถานศึกษามีหลักสูตรที่

เหมาะสมกับผู้เรียนและ
ท้องถ่ิน  ๘  กลุ่มสาระ 

๒. สถานศึกษามีรายวิชา/
กิจกรรมที่หลากหลายให้
ผู้เรียนเลือกเรียนตาม
ความสนใจ 

๓. สถานศึกษามีการส่งเสริม
ให้ครูจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความถนัดและ
ความสามารถของผู้เรียน 

๔. สถานศึกษามีการส่งเสริม
และพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้และสื่อ
อุปกรณ์การเรียนที่เอื อ
ต่อการเรียนรู้ 

๕. สถานศึกษามีการ
จัดระบบการบันทึก การ
รายงานผล และการสง่
ต่อข้อมูลของผู้เรียน 

๖. สถานศึกษามีระบบการ
นิเทศการสอนและน าผล
ไปปรับปรุงการสอนอย่าง
สม่ าเสมอ 

๗. สถานศึกษามีการน า
แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินมาใช้ใน
การเรียนการสอน 

ด้านคุณภาพ 
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา    

มีการปรับปรงุและพัฒนา
หลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียน
และท้องถ่ิน มีรายวิชา/กิจกรรม
ที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือก
เรียนตามความสนใจ มีการ
ส่งเสริมให้ครจูัดท าแผนการ

สนองยุทธศาสตร์ที่  ๑ 
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา 

สอดคล้องมฐ. สพฐ./
โรงเรียนมาตรฐานท่ี ๑๐ 



รายงานประจ าปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๓๗ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคณุภาพ) 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคณุภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศกึษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
ถนัดและความสามารถของ
ผู้เรียน มีการส่งเสริมและพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
และสื่ออุปกรณ์การเรียนที่เอื อ
ต่อการเรียนรู้ มีการจัดระบบ
การบันทึก การรายงานผล และ
การส่งต่อข้อมูลของผู้เรียน 
ระบบการนิเทศการสอนและน า
ผลไปปรับปรุงการสอน อย่าง 
สม่ าเสมอ มีการน าแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ใน
การเรียนการสอน 

จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
ถนัดและความสามารถของ
ผู้เรียน มีการส่งเสริมและพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
และสื่ออุปกรณ์การเรียนที่เอื อ
ต่อการเรียนรู้ มีการจัดระบบ
การบันทึก การรายงานผล และ
การส่งต่อข้อมูลของผู้เรียน 
ระบบการนิเทศการสอนและน า
ผลไปปรับปรุงการสอน อย่าง 
สม่ าเสมอ มีการน าแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ใน
การเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๓๘ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคณุภาพ) 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคณุภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศกึษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการพัฒนาให้สถานศึกษามี
การจัดสภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพฒันา
เต็มศักยภาพ 
- กิจกรรมส่งเสริมทักษะ

ความสามารถของนักเรียน 
- กิจกรรมรณรงค์นักเรียนเข้าศึกษา

ต่อระดับมัธยมศึกษา 
- กิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลน 
- กิจกรรมการจัดสารสนเทศงาน

แนะแนว 
- กิจกรรมการการแนะแนวศึกษา

ต่ออาชีพ 
- กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยใน

โรงเรียน 
- กิจกรรมปรับปรงุห้องพยาบาล 
- กิจกรรมปรับปรงุห้อง

ประชาสัมพันธ์ 
- กิจกรรมปรับปรงุห้องประกัน

คุณภาพสถานศึกษา 
- กิจกรรมปรับปรงุห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ 
- กิจกรรมปรับปรุงห้องศูนย์สุขศึกษา 
- กิจกรรมปรับปรงุห้องศูนย์

กิจกรรมนักเรียน 
- กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียนชีววิทยา 
- กิจกรรมพัฒนาห้องศูนย์

คณิตศาสตร ์
- กิจกรรมปรับปรงุห้องสหกรณ ์
- กิจกรรมปรับปรงุซ่อมแซม

ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
- กิจกรรมปรับปรงุพัฒนาห้องเรียน

ฟิสิกส์ 
- กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนเคมี 
- กิจกรรมพัฒนาหัองศูนย์ภาษาไทย 
- กิจกรรมปรับปรงุพัฒนาบริการ

ห้องแนะแนว 
- กิจกรรมปรับซ่อมและบ ารงุรักษา

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 มีการจัดกิจกรรมสง่เสริม
และตอบสนองความสามารถ
ทางวิชาการและความคิด
สร้างสรรค์ของผู้เรียน มีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมและตอบสนอง

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 มีการจัดกิจกรรมสง่เสริม
และตอบสนองความสามารถ
ทางวิชาการและความคิด
สร้างสรรค์ของผู้เรียน มีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมและตอบสนอง

สนองยุทธศาสตร์ที่  ๓  
สอดคล้องมฐ. สพฐ./

โรงเรียนมาตรฐานท่ี ๑๑ 



รายงานประจ าปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๓๙ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคณุภาพ) 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคณุภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศกึษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

- กิจกรรมปรับปรงุทาสีอาคารเรียน 
- กิจกรรมปรับปรงุห้องน  านักเรียน 
- กิจกรรมจัดซื อม้าหินอ่อน ๑๐ ชุด 
- กิจกรรมสวนสวยโรงเรียนงาม 
- กิจกรรมปรับปรงุห้อง

อุตสาหกรรม 
- กิจกรรมปรับปรงุห้องดนตรี 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานสาธารณูปโภค 
- งานจัดซื อ/ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ 
- กิจกรรมปรับปรงุห้องศูนย์เกษตร 
- กิจกรรมพัฒนางานพัสดุ 
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ิน 
- กิจกรรมพัฒนาส านักงาน 
- กิจกรรมโสตทัศนศึกษาและไฟฟ้า 
- กิจกรรมพัฒนางานสารบรรณ 
- กิจกรรมพัฒนางานการเงิน 
- กิจกรรมปรับปรงุพัฒนาห้องเรียน

ภาษาอังกฤษ 
- พัฒนาห้องสมุด 
- กิจกรรมปรับปรงุห้อง/ซื อครุภัณฑ์

ส านักงาน 
- งานบริการโรเนียวเอกสาร 
- ปรับปรุงห้องเรียนพิเศษ ๕ ห้อง 
- กิจกรรมดูแลระบบคอมพิวเตอร์

และซ่อมบ ารุงงานเทคโนโลยี 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๔๐ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคณุภาพ) 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคณุภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศกึษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการพัฒนาให้สถานศึกษามี
การประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
- กิจกรรมนิเทศการสอน 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ด้านปริมาณ 
๑. สถานศึกษามีการ

กระจายอ านาจการ
บริหาร และการจัด
การศึกษา 

๒. สถานศึกษามีการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ และใช้
หลักการมีส่วนร่วม 

๓. สถานศึกษามี
คณะกรรมการ
สถานศึกษาร่วมพัฒนา
สถานศึกษา 

๔. สถานศึกษามีรูปแบบการ
บริหารที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิ
ของงาน 

๕. สถานศึกษามีการ
ตรวจสอบและถ่วงดุล 

ด้านคุณภาพ 
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา มี

การกระจายอ านาจการบริหาร 
และการจัดการศึกษา มีการ
บริหารเชงิกลยุทธ์ และใช้
หลักการมีส่วนร่วม มี
คณะกรรมการสถานศึกษาร่วม
พัฒนาสถานศึกษามีรูปแบบการ
บริหารที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
มีการตรวจสอบถ่วงดุล อย่าง
เป็นระบบต่อเน่ืองและมี
ประสิทธิภาพ 

ด้านปริมาณ 
๑. สถานศึกษามีการ

กระจายอ านาจการ
บริหาร และการจัด
การศึกษา 

๒. สถานศึกษามีการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ และใช้
หลักการมีส่วนร่วม 

๓. สถานศึกษามี
คณะกรรมการ
สถานศึกษาร่วมพัฒนา
สถานศึกษา 

๔. สถานศึกษามีรูปแบบการ
บริหารที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิ
ของงาน 

๕. สถานศึกษามีการ
ตรวจสอบและถ่วงดุล 

ด้านคุณภาพ 
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา มี

การกระจายอ านาจการบริหาร 
และการจัดการศึกษา มีการ
บริหารเชงิกลยุทธ์ และใช้
หลักการมีส่วนร่วม มี
คณะกรรมการสถานศึกษาร่วม
พัฒนาสถานศึกษามีรูปแบบการ
บริหารที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
มีการตรวจสอบถ่วงดุล อย่าง
เป็นระบบต่อเน่ืองและมี
ประสิทธิภาพ 

สนองยุทธศาสตร์ที่  ๓  
สอดคล้องมฐ. สพฐ./

โรงเรียนมาตรฐานท่ี ๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๔๑ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคณุภาพ) 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคณุภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศกึษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการพัฒนาให้สถานศึกษามี
การสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
- กิจกรรมจัดหาแหล่งเรียนรู้และ

ภูมิปัญญาในท้องถ่ิน 
- กิจกรรมการจัดท าหลักสูตร

ท้องถ่ิน 
- กิจกรรมระดมทรัพยากรและการ

ลงทุนเพ่ือการศึกษา 
- กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 
- กิจกรรม KM 
- กิจกรรมบริการ  ICT  และ

เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- กิจกรรมรณรงค์นักเรียนศึกษาต่อ

ในระดับมัธยมศึกษา 
 

ด้านปริมาณ 
๑. สถานศึกษามีการ

เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญา ในท้องถ่ิน 

๒. สถานศึกษาสนับสนุนให้
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา 
และชุมชน เข้ามา มีส่วน
ร่วม ในการจัดท า
หลักสูตรระดับ
สถานศึกษา 

ด้านคุณภาพ 
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา มี

การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาในท้องถ่ินและสนับสนุน
ให้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา และ
ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม ในการ
จัดท าหลักสูตรระดับ
สถานศึกษา 

ด้านปริมาณ 
๑. สถานศึกษามีการ

เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญา ในท้องถ่ิน 

๒. สถานศึกษาสนับสนุนให้
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา 
และชุมชน เข้ามา มีส่วน
ร่วม ในการจัดท า
หลักสูตรระดับ
สถานศึกษา 

ด้านคุณภาพ 
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา มี

การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาในท้องถ่ินและสนับสนุน
ให้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา และ
ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม ในการ
จัดท าหลักสูตรระดับ
สถานศึกษา 

สนองยุทธศาสตร์ที่  ๔ 
สอดคล้องมฐ. สพฐ./

โรงเรียนมาตรฐานท่ี ๑๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๔๒ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคณุภาพ) 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคณุภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศกึษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการพัฒนาให้การพัฒนา
สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่
ก าหนดขึ้น 
- กิจกรรมศูนย์กีฬาดนตรี 
- กิจกรรมกีฬาภายในและภายนอก

โรงเรียน 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มี

สุนทรียภาพด้านนาฏศิลป ์
- กิจกรรมการประกวดโฟล์คซอง

ต่อต้านยาเสพติดครั งที ่๒ 
- กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 
- กิจกรรมยิ มไหว้ทักทาย 
- กิจกรรมส านึกรักบ้านโคน 

ด้านปริมาณ 
๑) สถานศึกษามีการจัดองค์กร 

โครงสร้างและระบบการ
บริหารงานที่มคีวาม
คล่องตัวสูงและปรับเปลี่ยน
ได้เหมาะสมตาม
สถานการณ์   

๒) สถานศึกษามีการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบครอบคลุมและทันต่อ
การใช้งาน   

๓) สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่
ด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง  

๔) สถานศึกษามีการพัฒนา
บุคลากรอย่างเป็นระบบ
และต่อเน่ือง    

๕) สถานศึกษามีผู้รบับริการ
และผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจผล
การบริหารงานและผู้เรียน 

ด้านคุณภาพ 
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา  มี

การจัดองค์กร โครงสร้างและ
ระบบการบริหารงานที่มีความ
คล่องตัวสูงและปรับเปลี่ยนได้
เหมาะสมตามสถานการณ์  มีการ
จัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบครอบคลุมและทันต่อ การ
ใช้งาน  มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่ด าเนินงานอย่าง
ต่อเน่ือง  มีการพัฒนาบุคลากร
อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง   มี
ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ
ผลการบริหารงานในระดับมาก 

ด้านปริมาณ 
๑) สถานศึกษามีการจัดองค์กร 

โครงสร้างและระบบการ
บริหารงานที่มคีวาม
คล่องตัวสูงและปรับเปลี่ยน
ได้เหมาะสมตาม
สถานการณ์   

๒) สถานศึกษามีการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบครอบคลุมและทันต่อ
การใช้งาน   

๓) สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่
ด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง  

๔) สถานศึกษามีการพัฒนา
บุคลากรอย่างเป็นระบบ
และต่อเน่ือง    

๕) สถานศึกษามีผู้รบับริการ
และผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจผล
การบริหารงานและผู้เรียน 

ด้านคุณภาพ 
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา  มี

การจัดองค์กร โครงสร้างและ
ระบบการบริหารงานที่มีความ
คล่องตัวสูงและปรับเปลี่ยนได้
เหมาะสมตามสถานการณ์  มีการ
จัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบครอบคลุมและทันต่อ การ
ใช้งาน  มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่ด าเนินงานอย่าง
ต่อเน่ือง  มีการพัฒนาบุคลากร
อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง   มี
ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ
ผลการบริหารงานในระดับมาก 

สนองยุทธศาสตร์ที่  ๔ 
สอดคล้องมฐ. สพฐ./

โรงเรียนมาตรฐานท่ี ๑๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๔๓ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคณุภาพ) 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคณุภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศกึษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการพัฒนาให้การจัดกิจกรรม
ตามนโยบาย จุดเน้น  แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงข้ึน     
- กิจกรรมโรงเรียนดีประจ าต าบล 
- กิจกรรมเปิดโลกวิชาการและงาน

อาชีพสู้ประชาคมอาเซียน 
- กิจกรรมการเรียนรู้ศูนย์เศรษฐกิจ

พอเพียงและศูนย์ฝึกอาชีพ 

ด้านปริมาณ 
๑) สถานศึกษามีการจัดองค์กร 

โครงสร้างและระบบการ
บริหารงานที่มคีวาม
คล่องตัวสูงและปรับเปลี่ยน
ได้เหมาะสมตาม
สถานการณ์   

๒) สถานศึกษามีการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบครอบคลุมและทันต่อ
การใช้งาน   

๓) สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่
ด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง  

๔) สถานศึกษามีการพัฒนา
บุคลากรอย่างเป็นระบบ
และต่อเน่ือง    

๕) สถานศึกษามีผู้รบับริการ
และผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจผล
การบริหารงานและผู้เรียน 

ด้านคุณภาพ 
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา  มี

การจัดองค์กร โครงสร้างและ
ระบบการบริหารงานที่มีความ
คล่องตัวสูงและปรับเปลี่ยนได้
เหมาะสมตามสถานการณ์  มีการ
จัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบครอบคลุมและทันต่อ การ
ใช้งาน  มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่ด าเนินงานอย่าง
ต่อเน่ือง  มีการพัฒนาบุคลากร
อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง   มี
ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ
ผลการบริหารงานในระดับมาก 

ด้านปริมาณ 
๑) สถานศึกษามีการจัดองค์กร 

โครงสร้างและระบบการ
บริหารงานที่มคีวาม
คล่องตัวสูงและปรับเปลี่ยน
ได้เหมาะสมตาม
สถานการณ์   

๒) สถานศึกษามีการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบครอบคลุมและทันต่อ
การใช้งาน   

๓) สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่
ด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง  

๔) สถานศึกษามีการพัฒนา
บุคลากรอย่างเป็นระบบ
และต่อเน่ือง    

๕) สถานศึกษามีผู้รบับริการ
และผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจผล
การบริหารงานและผู้เรียน 

ด้านคุณภาพ 
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา  มี

การจัดองค์กร โครงสร้างและ
ระบบการบริหารงานที่มีความ
คล่องตัวสูงและปรับเปลี่ยนได้
เหมาะสมตามสถานการณ์  มีการ
จัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบครอบคลุมและทันต่อ การ
ใช้งาน  มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่ด าเนินงานอย่าง
ต่อเน่ือง  มีการพัฒนาบุคลากร
อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง   มี
ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ
ผลการบริหารงานในระดับมาก 

สนองยุทธศาสตร์ที่  ๔ 
สอดคล้องมฐ. สพฐ./

โรงเรียนมาตรฐานท่ี ๑๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๔๔ 

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการสร้างภาคีเครือข่ายการพัฒนาโรงเรียน 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคณุภาพ) 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคณุภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศกึษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการพัฒนาให้คณะกรรมการ
สถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่าง
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
- กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
- กิจกรรมประชุมกรรมการสถานศึกษา 
- กิจกรรมการประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษา 
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั นเรียน 
- กิจกรรมสัมพันธ์กับชุมชน 
- กิจกรรมศึกษาดูงาน/ประชุม 

อบรม สัมมนา 
- กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 
- กิจกรรมชมรมผู้ปกครองและคร ู
- กิจกรรมชมรมศิษย์เก่า 

ด้านปริมาณ 
๑) สถานศึกษามีการกระจาย

อ านาจการบริหาร และการ
จัดการศึกษา   

๒) สถานศึกษามีการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ และใช้หลักการ
มีส่วนร่วม   

๓) สถานศึกษามี
คณะกรรมการสถานศึกษา
ร่วมพัฒนาสถานศึกษา   

๔) สถานศึกษามีรูปแบบการ
บริหารที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิของ
งาน   

๕) สถานศึกษามีการ
ตรวจสอบและถ่วงดุล 

ด้านคุณภาพ 
 โรงเรียนบ้านโคนพิทยา  มี

การกระจายอ านาจการบริหาร 
และการจัดการศึกษา มีการ
บริหารเชงิกลยุทธ์ และใช้
หลักการมีส่วนร่วม มี
คณะกรรมการสถานศึกษาร่วม
พัฒนาสถานศึกษามีรูปแบบการ
บริหารที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
มีการตรวจสอบถ่วงดุล อย่าง
เป็นระบบต่อเน่ืองและมี
ประสิทธิภาพ 

ด้านปริมาณ 
๑) สถานศึกษามีการกระจาย

อ านาจการบริหาร และการ
จัดการศึกษา   

๒) สถานศึกษามีการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ และใช้หลักการ
มีส่วนร่วม   

๓) สถานศึกษามี
คณะกรรมการสถานศึกษา
ร่วมพัฒนาสถานศึกษา   

๔) สถานศึกษามีรูปแบบการ
บริหารที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิของ
งาน   

๕) สถานศึกษามีการ
ตรวจสอบและถ่วงดุล 

ด้านคุณภาพ 
 โรงเรียนบ้านโคนพิทยา  มี

การกระจายอ านาจการบริหาร 
และการจัดการศึกษา มีการ
บริหารเชงิกลยุทธ์ และใช้
หลักการมีส่วนร่วม มี
คณะกรรมการสถานศึกษาร่วม
พัฒนาสถานศึกษามีรูปแบบการ
บริหารที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
มีการตรวจสอบถ่วงดุล อย่าง
เป็นระบบต่อเน่ืองและมี
ประสิทธิภาพ 

สนองยุทธศาสตร์ที่  ๔ 
สอดคล้องมฐ. สพฐ./

โรงเรียนมาตรฐานท่ี ๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๔๕ 

๒. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน   
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวนนักเรียน/ครู ที่อยู่ในระดับคุณภาพ จ านวนนักเรียน/ 

ครู ที่อยู่ในระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียน/ 
ครูทั้งหมด ปรับปรุง 

(1) 
พอใช ้
(2) 

ดี 
(3) 

ดีมาก 
(4) 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ด้านที่ 1  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาพที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ              
ออกก าลังกายสม่ าเสมอ 

    ๔๕ ๘๔ ๑๑๔ 243 243 

1.2 มีน  าหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

    ๕๕ ๗๓ ๑๑๕ 243 243 

1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

๐ ๑๓ ๓๑ ๙๘ ๑๐๑ 230 243 

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ            
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

    ๓๑ ๘๗ ๑๒๕ 243 243 

1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น     ๔๖ ๗๔ ๑๒๓ 243 243 
1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/
นันทนาการตามจินตนาการ 

    ๔๓ ๕๒ ๑๔๘ 243 243 

 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
๑) โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ (กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ) 
๒) โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ (กิจกรรม อย.น้อย) 
๓) โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ (กิจกรรมโภชนาการ) 
๔) โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา  
๕) กิจกรรมการประกวดโฟล์คซองต่อต้านยาเพติด 
๖) กิจกรรมศูนย์กีฬา ดนตรี ศิลปะ 
๗) กิจกรรมกีฬาสี 
๘) กิจกรรมวันเอดส์โลก 
๙) กิจกรรมตรวจสุขภาพและทดสอบเกี่ยวกับการเห็นและการได้ยิน 
๑๐) กิจกรรมช่ังน  าหนัก วัดส่วนสูง 
๑๑) กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน ครบรอบ 40 ปี 

 ๑. วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ มีน  าหนัก 

ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางการตามเกณฑ์ และให้ผู้เรียนป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียง
สภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ อีกทั งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสมและให้เกียรติผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น 



รายงานประจ าปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๔๖ 

 ๒. ผลการพัฒนา 
ผู้เรียนโรงเรียนบ้านโคนพิทยา มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ มีน  าหนัก 

ส่วนสูง และสมรรถภาพทางการตามเกณฑ์ ป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษ และหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อ
ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ อีกทั งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมและให้เกียรติผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธท่ี์ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 

ควรมีการจัดท าการช่ังน  าหนัก และวัดส่วนสูงให้เป็นปัจจุบัน และจัดกิจกรรมส่งเสริมการป้องกัน
ส่ิงเสพติดให้โทษ และให้ความรู้กับผู้เรียนเกี่ยวกับอุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๔๗ 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวนนักเรียน/ครู ที่อยู่ในระดับคุณภาพ จ านวนนักเรียน/ 

ครู ที่อยู่ในระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/ 
ครูทั้งหมด 

ปรับปรุง 
(1) 

พอใช ้
(2) 

ดี 
(3) 

ดีมาก 
(4) 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ด้านที่ 1  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร -  -  ๒๗ ๑๑๕ ๑๐๑ 243 243 
2.2 เอื ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ 

 - -  ๒๒ ๑๐๒ ๑๑๙ 243 243 

2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง  - -  ๓๑ ๑๐๙ ๑๐๓ 243 243 
2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

 - -  ๒๕ ๑๐๘ ๑๑๐ 243 243 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 กิจกรรมสานสัมพันธ์และสายใยชาว  บ.พ 
 กิจกรรมงานปกครองนักเรียน 
 กิจกรรมงานระเบียบวินัย 
 กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด 
 กิจกรรมค่ายคุณธรรม  ลูกเสือ  ยุวกาชาด 
 กิจกรรมปรับสภาพนักเรียน 
 กิจกรรมค่ายต่างๆ 
 กิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 กิจกรรมบ้านโคนสวยด้วยสองมือเรา 
 ติดกรอบป้ายความซื่อสัตย์สุจริตทุกห้องเรียน (เน้นระเบียบการสอบ  การไม่ลอกการบ้าน  การ

ไม่ลักขโมย การพูดแต่ความจริง ) 
 ประกวดสมุดบันทึกความดีประจ าวัน 
 ประกวดเรียงความ เรื่อง ความดีท่ีฉันท า  ในวันส าคัญต่างๆ 
 กิจกรรมวันไหว้คร ู
 กิจกรรมวันแม ่
 กิจกรรมวันประกาศเกียรติคุณผู้เรียนท่ีปฏิบัติตนดีมีความกตัญญู กตเวที จากการคัดเลือกโดย

ผู้ปกครองแต่ละหมู่บ้านคัดเลือก 
 กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 
 กิจกรรมวันประกาศเกียรติคุณผู้เรียนท่ีปฏิบัติตนดี ด้านต่างๆ  
 กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์การใช้ทรัพย์สิน และส่ิงของของโรงเรียนอย่างประหยัด 
 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย 



รายงานประจ าปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๔๘ 

 ๑. วิธีการพัฒนา 
ส่งเสริมการด าเนินโครงการต่างๆ ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ ๘ ประการ ตามมาตรฐานการจัดการศึกษา เช่น การจัดกิจกรรมโรงเรียนดีศรีต าบล กิจกรรมวัน
ส าคัญต่างๆ 

 
 ๒. ผลการพัฒนา 

ผลจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ท่ีดีตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ 
ประการ มีความกตัญญูกตเวที มีความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมทางวฒันธรรมประเพณีไทย รู้คุณค่า
ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 

โรงเรียนมีแผนงานในการพัฒนาโครงการท่ีส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนให้สูงขึ น 
เนื่องจากเป็นโรงเรียนคุณธรรมชั นน า เพื่อการพฒันานักเรียนให้มีคุณธรรมสูงยิ่งขึ น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๔๙ 

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวนนักเรียน/ครู ที่อยู่ในระดับคุณภาพ จ านวนนักเรียน/ 

ครู ที่อยู่ในระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/ 
ครูทั้งหมด 

ปรับปรุง 
(1) 

พอใช ้
(2) 

ดี 
(3) 

ดีมาก 
(4) 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ด้านที่ 1  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ 
รอบตัว 

- ๑๐ ๕๙ ๙๗ ๗๗ 233 243 

3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั ง
ค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 

- ๕ ๕5 ๙๘ ๘๕ 238 243 

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพ่ือเป็นการเรียนรู้ระหว่างกัน 

-  - ๖๐ ๑๐๓ ๘๐ 243 243 

3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน - ๑๕ ๖๓ ๑๒๒ ๔๓ 228 243 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

 กิจกรรมสัปดาห์รักการอ่าน  
 กิจกรรมห้องสมุดเคล่ือนท่ี 
 กิจกรรมหยุดเพื่ออ่าน 
 จัดนิทรรศการ 
 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือนอกหลักสูตร 
 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือพิมพ ์
 กิจกรรมการให้บริการด้าน ICT 
 กิจกรรมประกวดความสามารถด้านการอ่าน การเขียน ทั งรายบุคคลและรายกลุ่ม 
 สารสนเทศงานแนะแนว 
 จัดนิทรรศการทางวิชาการ  
 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักเรียนอ่านออก  เขียนได้วิชาภาษาไทย        

 ๑. วิธีการพัฒนา 
ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามโครงการต่างท่ีสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน แสวงหาความรู้ด้วย

ตนเอง มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า ท างานเป็นกระบวนการกลุ่ม
ศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 

๒. ผลการพัฒนา  
ผลจากการด าเนินโครงการท าให้นักเรียนมีทักษะ กระบวนการพฒันา ทักษะการฟงั พูด อ่าน 

เขียน คิดวิเคราะห์เป็นที่น่าพอใจ สามารถใช้ส่ือ IT ได้ความรู้ความสามารถ 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 

โรงเรียนจะจัดหาส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ ให้มีจ านวนมากขึ นขยายจุดศึกษาค้นคว้าทางด้าน 
Internet ให้มากขึ น 

 



รายงานประจ าปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๕๐ 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์   ตัดสินใจแก้ปัญหา 
                  ได้อย่างมีสติสมเหตุผล   

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวนนักเรียน/ครู ที่อยู่ในระดับคุณภาพ จ านวนนักเรียน/ 

ครู ที่อยู่ในระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/ 
ครูทั้งหมด 

ปรับปรุง 
(1) 

พอใช ้
(2) 

ดี 
(3) 

ดีมาก 
(4) 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ด้านที่ 1  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 
4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู 
และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

- ๘ ๕๒ ๑๐๕ ๗๘       235        243  

4.2 น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา
หรือวิธีการของตนเอง 

- ๙ ๖๐ ๑๐๒ ๗๒       234        243  

4.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

- ๕ ๖๕ ๙๙ ๗๔       238        243  

4.4 ความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ 

- -  ๔๕ ๘๗ ๑๑๑       243        243  

 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าและสรุปความคิดรวบยอด 
 กิจกรรมฝึกผู้เรียนตัดสินใจในการปฏิบัติกิจกรรมตามแนวทางท่ีคิดวิเคราะห์ และสรุปความคิดรวบยอด 
 กิจกรรมให้ผู้เรียนเลือกแนวทางการตัดสินใจแก้ไขปัญหาอย่างมีสติและน าเสนอข้อมูลแนะแนว

การศึกษาต่อและอาชีพ   
 กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ออกแบบในการท างานอย่างมีระบบ 
๑. วิธีการพัฒนา 
ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามโครงการต่างท่ีสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน แสวงหาความรู้ด้วย

ตนเอง มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า ท างานเป็นกระบวนการกลุ่ม
ศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ส่งเสริมกิจกรรมการสอนแบบโครงงาน 

 ๒. ผลการพัฒนา 
ผลจากการด าเนินโครงการท าให้นักเรียนมีทักษะ กระบวนการพฒันา ทักษะการฟงั พูด อ่าน เขียน 

คิดวิเคราะห์เป็นที่น่าพอใจ สามารถใช้ส่ือ IT ได้ความรู้ความสามารถ น าเสนอโครงงานของตนเองได้ สืบค้น
ข้อมูลทาง Internet 

 ๓. แนวทางการพัฒนา 
โรงเรียนจะจัดหาส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ ให้มีจ านวนมากขึ นขยายจุดศึกษาค้นคว้าทางด้าน Internet 

ให้มากขึ น 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๕๑ 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวนนักเรียน/ครู ที่อยู่ในระดับคุณภาพ จ านวนนักเรียน/ 

ครู ที่อยู่ในระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/ 
ครูทั้งหมด 

ปรับปรุง 
(1) 

พอใช ้
(2) 

ดี 
(3) 

ดีมาก 
(4) 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ด้านที่ 1  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
5.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่ม
สาระ เป็นไปตามเกณฑ์ 

418 347 197 196 310 703 1,468 

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์ 

 - ๙ ๖๐ ๑๐๒ ๗๒ 234 243 

5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียน เป็นไปตามเกณฑ์ 

 - ๕ ๖๕ ๙๙ ๗๔ 238 243 

5.4 ผลการทดสอบระดับชาติ เป็นไปตามเกณฑ์ -  297 88 -   - 88 385 
 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
กิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๑. วิธีการพัฒนา 
๑) ครูสอนซ่อมเสริมในช่ัวโมงซ่อมเสริมและนอกเวลา 
๒) ครูด าเนินการทบทวนและสอนซ่อมเสริมส าหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๖ 

 ๒. ผลการพัฒนา 
๑)  นักเรียนมีผลการสอบ O-net เพิ่มขึ นในบางรายวิชา 
๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ น 

 ๓. แนวทางการพัฒนา 
๑) จัดครูสอนซ่อมเสริมในคาบเรียนท่ี ๗ - ๘ ของวันจันทร์ – ศุกร์ 
๒) ครูสอนซ่อมเสริมในคาบเรียนซ่อมเสริม 
๓) จัดตารางการทบทวนเนื อหาส าหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๕๒ 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวนนักเรียน/ครู ที่อยู่ในระดับคุณภาพ จ านวนนักเรียน/ 

ครู ที่อยู่ในระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/ 
ครูทั้งหมด 

ปรับปรุง 
(1) 

พอใช ้
(2) 

ดี 
(3) 

ดีมาก 
(4) 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ด้านที่ 1  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชพีสุจริต 
6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจนเสร็จ  - ๙ ๘๖ ๗๗ ๗๑ 234 243 
6.2 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง 

 - - ๓๕ ๘๗ ๑๒๑ 243 243 

6.3 ท างานร่วมกับผู้อื่นได้  - - ๕๑ ๘๙ ๑๐๓ 243 243 
6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้
เก่ียวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

 - - ๕๒ ๕๙ ๑๓๒ 243 243 

 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
     - กิจกรรมโรงเรียนดีศรีต าบล 
     - กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี
     - กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 
     - กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
     - กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
     - กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต 
     - กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๑. วิธีการพัฒนา 

ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ มีสนับสนุนให้ผู้เรียน รู้จักวางแผนการท างาน ท างาน
ร่วมกับผู้อื่น ได้มีภาวะผู้น า ผู้ตาม ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงประมุข มีความ
ภูมิใจในผลท่ีเกิดจากการปฏิบัติ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง 
 ๒. ผลการพัฒนา  

ผู้เรียนสามารถวางแผนในการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีภาวะผู้น า ผู้ตาม ท่ีดี
สามารถเลือกแนวทางการในประกอบอาชีพตามท่ีตนเองสนใจ 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 

จัดให้มีการศึกษาดูงานโรงเรียน สามารถด าเนินโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียนและสามารถจัด
กิจกรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมท่ีสมบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๕๓ 

 

ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวนนักเรียน/ครู ที่อยู่ในระดับคุณภาพ จ านวน
นักเรียน/ครู  
ที่อยู่ในระดับ 

3 ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/ 
ครูทั้งหมด 

ปรับปรุง 
(1) 

พอใช ้
(2) 

ดี 
(3) 

ดีมาก 
(4) 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ด้านที่ 2  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั งด้าน
ความรู้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

-   - ๑ ๙ ๑๐ 20 20 

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้
ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน 

-  -    ๙ ๑๑ 20 20 

7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา 

-   - ๑ ๙ ๑๐ 20 20 

7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับ   
การน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถ่ินมาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรู้ 

 -  - ๒ ๘ ๑๐ 20 20 

7.5 ครูมีการวัดผลและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

 - -    ๙ ๑๑ 20 20 

7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่
ผู้เรียนทั งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอ
ภาค 

 - -  ๒ ๘ ๑๐ 20 20 

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน 

 - -  -  ๑๑ ๙ 20 20 

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็น
สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

 -  -  - ๕ ๑๕ 20 20 

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมาย
เต็มเวลา เต็มความสามารถ 

 -  - -  ๓ ๑๗ 20 20 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
-  แผนการจัดการเรียนรู้ของครู, สื่อการสอนของครู, การท าวิจัยทางการศึกษาของครู, เกียรติบัตรการอบรม พัฒนาตนเอง 

 ๑. วิธีการพัฒนา 

การจัดอบรม พัฒนาครู 
 ๒. ผลการพัฒนา 

-  ครูท าแผนการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
-  ครูสามารถท าวิจัยทางการศึกษา และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
-  ครูสามารถน าเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนการสอนได้ 

 ๓. แนวทางการพัฒนา 

การจัดการอบรมและพัฒนาครูให้เหมาะสมกับความต้องการและเหมาะสมกับงาน 



รายงานประจ าปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๕๔ 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวนนักเรียน/ครู ที่อยู่ในระดับคุณภาพ จ านวน
นักเรียน/ครู 
ที่อยู่ในระดับ 

3 ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/ 
ครูทั้งหมด 

ปรับปรุง 
(1) 

พอใช ้
(2) 

ดี 
(3) 

ดีมาก 
(4) 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ด้านที่ 2  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประภาพและเกิดประสิทธิผล 
8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและความคิดริเริ่ม
ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 

    
 

  

8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้
ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั ง
ด้านวิชาการและการจัดการ 

    
 

  

8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหบ้รรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

    
 

  

8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้
พร้อมรับการกระจายอ านาจ 

    
 

  

8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน พึงพอใจผลการ
บริหารจัดการศึกษา 

    
 

  

8.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและ
เอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

    
 

  

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
๑) แผนปฏิบัติการประจ าปี 
๒) แผนกลยุทธ์ 
๓) รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
๔) หลักสูตรสถานศึกษาขั นพื นฐาน 
๕) การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๖) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๗) การขับเคล่ือนหลักสูตรแกนกลาง 

๘) การพัฒนาบุคลากร 
๙) การนิเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา 
๑๐) การพัฒนางานบริหารจัดการศึกษา 
๑๑) การประชาสัมพันธ์ 
๑๒) โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
๑๓) แบบสรุปโครงการ/การประเมินผล 
๑๔) ภาพถ่ายกิจกรรม 

๑. วิธีการพัฒนา 
ผู้บริหารใช้หลักบริหารในโรงเรียนแบบการมีส่วนรว่มของทุกคน ยึดหลักการกระจายอ านาจตาม

ระบอบประชาธิปไตย มีการประชาสัมพันธ์ผลงานของครู นักเรียน โรงเรียนต่อสาธารณชน บริหารจัดการจัด
การศึกษาให้เป็นไปตามนโนบายของการจัดการศึกษา ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและ
หน่วยงานต่างๆ 

๒. ผลการพัฒนา 
ผู้บริหารมีภาวะผู้น าสูงสามารถบริหารจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุ

เป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีการน าเสนอผลงานของครู นักเรียน โรงเรียน ชุมชน หน่วยงาน 
และผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีความพึงพอใจในผลการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้บริหาร 

๓. แนวทางการพัฒนา 
ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารงานแบบกระจายอ านาจ และจัดการศึกษาโดยใช้หลักการแบบ

มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายทัน  และทันต่อเทคโนโลยี 



รายงานประจ าปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๕๕ 

 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อยา่งมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวนนักเรียน/ครู ที่อยู่ในระดับคุณภาพ จ านวน
นักเรียน/ครู  
ที่อยู่ในระดับ 

3 ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/ 
ครูทั้งหมด 

ปรับปรุง 
(1) 

พอใช ้
(2) 

ดี 
(3) 

ดีมาก 
(4) 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ด้านที่ 2  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อยา่งมีประสิทธภิาพและเกิด
ประสิทธิผล 
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติ
หน้าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด 

    
 

  

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ ติดตาม 
ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

    
 

  

9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสถานศึกษา 

    
 

  

 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑) กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 
๒) บันทึกการประชุมผู้ปกครอง 
๓) บันทึกการประชุมผู้ปกครองเด็กพิเศษ 
๔) บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

๑. วิธีการพัฒนา 
๑) ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง 
๒) จัดท าโครงการร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง 
๓) การด าเนินงานของโรงเรียนให้คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง มีส่วนร่วมใน   

การด าเนินกิจกรรม 
๔) ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน 

๒. ผลการพัฒนา 
๑) โครงการด าเนินงานตามแผนท่ีก าหนดไว้ 
๒) โรงเรียนและชุมชน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
๓) โรงเรียนทีการพฒันาดีขึ้น 

๓. แนวทางการพัฒนา 
คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนดมีการก ากับติดตามดูแล

สถานศึกษาอย่างใกล้ชิด และต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๕๖ 

 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวนนักเรียน/ครู ที่อยู่ในระดับคุณภาพ จ านวน
นักเรียน/ครู  
ที่อยู่ในระดับ 

3 ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/ 
ครูทั้งหมด 

ปรับปรุง 
(1) 

พอใช ้
(2) 

ดี 
(3) 

ดีมาก 
(4) 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ด้านที่ 2  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอยา่งรอบด้าน 
10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้อง
กับท้องถ่ิน 

   
  

  

10.2 จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือก
เรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 

   
  

  

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจของผู้เรียน 

   
  

  

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

   
  

  

10.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน า
ผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

   
  

  

10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

   
  

  

 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑)  หลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๒)  โครงการ/กจิกรรมที่ด าเนินการ 
๓)  แบบสรุปโครงการ 
๔)  ภาพถ่ายกิจกรรม 

 ๑. วิธีการพัฒนา 

๑) สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น 
๒) สถานศึกษามีรายวิชา/กิจกรรมท่ีหลากหลายและให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจ 
๓) สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความถนัดและ

ความสามารถของผู้เรียน 
๔) สถานศึกษามีการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และส่ืออุปกรณ์การเรียนท่ี

เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ๒. ผลการพัฒนา 

สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู ้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนท่ีมีความ
เหมาะสม และมีความสามารถหลากหลายสอดคล้องกับผู้เรียน 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 

สถานศึกษาควรจัดให้มีหลักสูตรที่จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนเลือกเรียนตาม
ความถนัด ความสามารถและความสนใจ 

 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๕๗ 

 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวนนักเรียน/ครู ที่อยู่ในระดับคุณภาพ จ านวน
นักเรียน/ครู  
ที่อยู่ในระดับ 

3 ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/ 
ครูทั้งหมด 

ปรับปรุง 
(1) 

พอใช ้
(2) 

ดี 
(3) 

ดีมาก 
(4) 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ด้านที่ 2  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง 
สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก 
พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อม   
ร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

       

11.2 จัดโครงการ กิจกรรมทีส่่งเสริมสุขอนามัย 
และความปลอดภัยของผู้เรียน 

       

11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

       

 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 โครงการการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
 ๑.  วิธีการพัฒนา 

ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ มีสนับสนุนให้ผู้เรียน รู้จักวางแผนการท างาน ท างาน
ร่วมกับผู้อื่น ได้มีภาวะผู้น า ผู้ตาม ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงประมุข มีความ
ภูมิใจในผลท่ีเกิดจากการปฏิบัติ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง 
 ๒.  ผลการพัฒนา 

ผู้เรียนสามารถวางแผนในการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีภาวะผู้น า ผู้ตาม ท่ีดี
สามารถเลือกแนวทางการในประกอบอาชีพตามท่ีตนเองสนใจ  และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 ๓.  แนวทางการพัฒนา 

จัดให้มีการศึกษาดูงานโรงเรียน สามารถด าเนินโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียนและสามารถจัด
กิจกรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมท่ีสมบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๕๘ 

 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวนนักเรียน/ครู ที่อยู่ในระดับคุณภาพ จ านวน
นักเรียน/ครู  
ที่อยู่ในระดับ 

3 ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/ 
ครูทั้งหมด 

ปรับปรุง 
(1) 

พอใช ้
(2) 

ดี 
(3) 

ดีมาก 
(4) 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ด้านที่ 2  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
12.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา        
12.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

       

12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศใน
การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

       

12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

       

12.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง 

       

12.6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภายใน 

       

 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑) กิจกรรมการนิเทศการสอน นิเทศภายใน 
๒) กิจกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
๓) กิจกรรมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๔) รายงานประจ าป ี
๕) รายงานสรุปโครงการ/กิจกรรม 
๖) งานตรวจสอบภายใน 
๗) งานประกันคุณภาพการศึกษา 

๑. วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนมีการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษา มีการบริหารเชิงกลยุทธิ์และใช้หลักการมี

ส่วนร่วม มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษา จัดให้มีรูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
มีการตรวจสอบและถ่วงดุลและด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

๒. ผลการพัฒนา 
 จากการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งผลให้มีระบบงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

มีการกระจายอ านาจการบริหาร มีการบริหารเชิงกลยุทธ์ ใช้หลักการมีส่วนร่วม มีรูปแบบการบริหารท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน มีการตรวจสอบและถ่วงดุล ตลอดจนมีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน
ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

๓. แนวทางการพัฒนา 
โรงเรียนควรมีการปรับปรุงในด้านงานโครงการ/กจิกรรม โดยเฉพาะควรให้เจ้าของโครงการได้

รับทราบกิจกรรม/โครงการตั้งต้นเพื่อจะได้เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๕๙ 

 

ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนนุ ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวนนักเรียน/ครู ที่อยู่ในระดับคุณภาพ จ านวน
นักเรียน/ครู 
ที่อยู่ในระดับ 

3 ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/ 
ครูทั้งหมด 

ปรับปรุง 
(1) 

พอใช ้
(2) 

ดี 
(3) 

ดีมาก 
(4) 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ด้านที่ 3  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ท้ังภายใน
และภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

       

13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

       

 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑) กิจกรรมระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
๒) กิจกรรมรณรงค์นักเรียนศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา 
๓) กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 
๔) กิจกรรม KM 
๕) กิจกรรมบริการ ICT และเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑. วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนจัดประชุมช้ีแจงโครงการและมอบหมายภาระงาน ให้ด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

ให้ครูมีการเช่ือมโยงและเปรียบเทียบข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น ส่งเสริมให้ครูใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

๒. ผลการพัฒนา 
โรงเรียนมีการพฒันาและสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามท่ีโครงการ

ก าหนด มีการเช่ือมโยงและเปรียบเทียบข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น ส่งเสริมให้มีการใช้ให้
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 

โรงเรียนควรขอความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการสนับสนุนการศึกษา ควรจัด
ให้มีหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียน จัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างเป็นปัจจุบัน 
จัดระบบการใช้บริการ ICT ให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียน ควรสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๖๐ 

 

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวนนักเรียน/ครู ที่อยู่ในระดับคุณภาพ จ านวน
นักเรียน/ครู 
ที่อยู่ในระดับ 

3 ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/ 
ครูทั้งหมด 

ปรับปรุง 
(1) 

พอใช ้
(2) 

ดี 
(3) 

ดีมาก 
(4) 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ด้านที่ 4  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 14  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปา้หมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 
14.1 จัดโครงการ กิจกรรมทีส่่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

       

14.2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

     
(๙7.94) 

  

 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา 
๒) ประกวดดนตรีโฟล์คซองต่อต้านยาเสพติด 

๑. วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมและมีผลงานด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการ 

๒. ผลการพัฒนา 
๑) ผู้เรียนโรงเรียนบ้านโคนพิทยาช่ืนชม ร่วมกิจกรรมและมีผลงานด้านศิลปะ ร้อยละ ๙๐ 
๒) ผู้เรียนโรงเรียนบ้านโคนพิทยาช่ืนชม ร่วมกิจกรรมและมีผลงานด้านดนตรี นาฏศิลป์ ร้อยละ ๙๐ 
๓) ผู้เรียนโรงเรียนบ้านโคนพิทยาช่ืนชม ร่วมกิจกรรมและมีผลงานด้านกีฬาและนันทนาการ  

ร้อยละ ๙๐ 
๓. แนวทางการพัฒนา 

จัดกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 
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ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม  
                   สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จ านวนนักเรียน/ครู ที่อยู่ในระดับคุณภาพ จ านวน
นักเรียน/ครู 
ที่อยู่ในระดับ 

3 ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/ 
ครูทั้งหมด 

ปรับปรุง 
(1) 

พอใช ้
(2) 

ดี 
(3) 

ดีมาก 
(4) 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ด้านที่ 5  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ 15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพฒันาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพ สูงขึ้น 
15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนอง
นโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

       

15.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและ
พัฒนาดีข้ึนกว่าท่ีผ่านมา 

       

 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น 
 - ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนนอกโรงเรียน 
- บันทึกการประชุมผู้ปกครอง 
- บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
- แผนการนิเทศการศึกษา 
- แผนกลยุทธ์ 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
 - การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

 ๑. วิธีการพัฒนา 
สถานศึกษามีการประชุมร่วมกันระหว่างครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้น าท้องถิ่น

เพื่อก าหนดแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบโดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
 ๒. ผลการพัฒนา  

สถานศึกษาจัดกิจกรรมท่ีตอบสนองกับความต้องการและความสามารถพิเศษของผู้เรียนส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเด่นของสถานศึกษาจนได้รับเกียรติบัตร และโล่รางวัล ผลงาน
ดีเด่นต่างๆ 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 

สถานศึกษา จัดศึกษาดูงานโรงเรียนท่ีประสบผลส าเร็จในการบริหารจัดการศึกษา ส่งเสริมการ
พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา และเสนอผลงานต่อ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
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๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕8 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวน นร./
ครูที่อยู่ใน

ระดับ 3 ขึ้นไป 

จ านวน 
นร./ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับ  
ที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

ด้านที่ 1  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 30.00 28.32 5 ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพที่ดีและมี
สุนทรียภาพ 

   
5.00 4.95 5 ดีเย่ียม 

1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ 

243 243 100 0.50 0.50 5 ดีเย่ียม 

1.2 มีน้ าหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกาย      
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

243 243 100 0.50 0.50 5 ดีเย่ียม 

1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง 
โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 

230 243 94.65 1.00 0.95 5 ดีเย่ียม 

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม 

243 243 100 1.00 1.00 5 ดีเย่ียม 

1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 243 243 100 1.00 1.00 5 ดีเย่ียม 
1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม          
ด้าน ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ           
ตามจินตนาการ 

243 243 100 1.00 1.00 5 ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ 

   
5.00 5.00 5 ดีเย่ียม 

2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 243 243 100 2.00 2.00 5 ดีเย่ียม 
2.2 เอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 243 243 100 1.00 1.00 5 ดีเย่ียม 
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 243 243 100 1.00 1.00 5 ดีเย่ียม 
2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

243 243 100 1.00 1.00 5 ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเน่ือง 

   
5.00 4.84 5 ดีเย่ียม 

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ 
รอบตัว 

233 243 95.88 2.00 1.92 5 ดีเย่ียม 

3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และต้ัง
ค าถามเพ่ือค้นคว้า หาความรู้เพ่ิมเติม 

238 243 97.94 1.00 0.98 5 ดีเย่ียม 

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพ่ือเป็นการเรียนรู้ระหว่างกัน 

243 243 100 1.00 1.00 5 ดีเย่ียม 

3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 228 243 93.83 1.00 0.94 5 ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา
ได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

       

4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่านฟังและดู และ 235 243 97 2.00 1.93 5 ดีเย่ียม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวน นร./
ครูที่อยู่ใน

ระดับ 3 ขึ้นไป 

จ านวน 
นร./ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับ  
ที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

สื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 
4.2 น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง 

234 243 96.30 1.00 0.96 5 ดีเย่ียม 

4.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

238 243 97.94 1.00 0.98 5 ดีเย่ียม 

4.4 ความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

243 243 100 1.00 1.00 5 ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ตามหลักสูตร 

   
5.00 3.63 4 ดีมาก 

5.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ย แต่ละกลุ่มสาระ 
เป็นไปตามเกณฑ์ 

  
47.89 1.00 0.48 1 ปรับปรุง 

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร 
เป็นไปตามเกณฑ์ 

  
96 1.00 0.96 5 ดีเย่ียม 

5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
เป็นไปตามเกณฑ์ 

  
98 2.00 1.96 5 ดีเย่ียม 

5.4 ผลการทดสอบระดับชาติ เป็นไปตามเกณฑ์   22.86 1.00 0.23 1 ปรับปรุง 
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รัก
การท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมี
เจตคติ ที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

   
5.00 4.93 5 ดีเย่ียม 

6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจนเสร็จ 234 348 67 2.00 1.93 5 ดีเย่ียม 
6.2 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง 

243 348 70 1.00 1.00 5 ดีเย่ียม 

6.3 ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 243 348 70 1.00 1.00 5 ดีเย่ียม 
6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้
เก่ียวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

243 348 70 1.00 1.00 5 ดีเย่ียม 

ด้านที่ 2  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 50.00 47.70 5 ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

   
10.00 10.00 5 ดีเย่ียม 

7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

20 20 100 1.00 1.00 5 ดีเย่ียม 

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้
ข้อมูลในการ วางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน 

20 20 100 1.00 1.00 5 ดีเย่ียม 

7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา 

20 20 100 2.00 2.00 5 ดีเย่ียม 

7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับ
การน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถ่ิน                
มาบูรณาการ ในการจัดการเรียนรู ้

20 20 100 1.00 1.00 5 ดีเย่ียม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวน นร./
ครูที่อยู่ใน

ระดับ 3 ขึ้นไป 

จ านวน 
นร./ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับ  
ที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

7.5 ครูมีการวัดผลและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

20 20 100 1.00 1.00 5 ดีเย่ียม 

7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วย
ความเสมอภาค 

20 20 100 1.00 1.00 5 ดีเย่ียม 

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับ          
การสอน 

20 20 100 1.00 1.00 5 ดีเย่ียม 

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และ
เป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

20 20 100 1.00 1.00 5 ดีเย่ียม 

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชา ที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 

20 20 100 1.00 1.00 5 ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อยา่งมีประภาพและเกิดประสิทธิผล 

  
 10.00 10.00 5 ดีเย่ียม 

8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและความคิด
ริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 

  
5 1.00 1.00 5 ดีเย่ียม 

8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและ
ใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิด
ทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 

  
5 2.00 2.00 5 ดีเย่ียม 

8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

  
5 2.00 2.00 5 ดีเย่ียม 

8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 

  
5 2.00 2.00 5 ดีเย่ียม 

8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน พึงพอใจผลการ
บริหารจัดการศึกษา 

  
5 1.00 1.00 5 ดีเย่ียม 

8.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ
และเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็ม
เวลา 

  
5 2.00 2.00 5 ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

  
 5.00 5.00 5 ดีเย่ียม 

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าท่ี
ตามท่ีระเบียบก าหนด 

  
5 2.00 2.00 5 ดีเย่ียม 

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ ติดตาม ดูแล 
และขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้
บรรลผุลส าเรจ็ตามเป้าหมาย 

  
5 1.00 1.00 5 ดีเย่ียม 

9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา 

  
5 2.00 2.00 5 ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

  
 10.00 9.20 5 ดีเย่ียม 



รายงานประจ าปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๖๕ 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวน นร./
ครูที่อยู่ใน

ระดับ 3 ขึ้นไป 

จ านวน 
นร./ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับ  
ที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้อง
กับท้องถ่ิน 

  
4 2.00 1.60 4 ดีมาก 

10.2 จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียน
เลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความ
สนใจ 

  
5 2.00 2.00 5 ดีเย่ียม 

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจของผู้เรียน 

  
5 1.00 1.00 5 ดีเย่ียม 

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 

  
5 1.00 1.00 5 ดีเย่ียม 

10.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และ
น าผลไปปรับปรงุการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

  
5 2.00 2.00 5 ดีเย่ียม 

10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

  
4 2.00 1.60 4 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ 

  
 10.00 8.80 5 ดีเย่ียม 

11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง 
สะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอ านวยความสะดวก 
พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่ม
รื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

  

5 4.00 4.00 5 ดีเย่ียม 

11.2 จัดโครงการ กิจกรรมทีส่่งเสริมสุขอนามัยและ
ความปลอดภัยของผู้เรียน 

  
4 3.00 2.40 4 ดีมาก 

11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

  
4 3.00 2.40 4 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนด                
ในกฏกระทรวง 

  
 5.00 4.70 5 ดีเย่ียม 

12.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   5 1.00 1.00 5 ดีเย่ียม 
12.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  
5 1.00 1.00 5 ดีเย่ียม 

12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศ
ในการบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

  
4 1.00 0.80 4 ดีมาก 

12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  
5 0.50 0.50 5 ดีเย่ียม 

12.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ   4 0.50 0.40 4 ดีมาก 



รายงานประจ าปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๖๖ 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวน นร./
ครูที่อยู่ใน

ระดับ 3 ขึ้นไป 

จ านวน 
นร./ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับ  
ที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเน่ือง 
12.6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภายใน 

  
5 1.00 1.00 5 ดีเย่ียม 

ด้านที่ 3  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 10.00 9.00 5 ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  
 10.00 9.00 5 ดีเย่ียม 

13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ท้ัง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา 
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

  

5 5.00 5.00 5 ดีเย่ียม 

13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

  
4 5.00 4.00 4 ดีมาก 

ด้านที่ 4  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 5.00 4.96 5 ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้น          
ที่ก าหนดขึ้น 

  
 5.00 4.96 5 ดีเย่ียม 

14.1 จัดโครงการ กิจกรรมทีส่่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ
ตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา 

  
5 3.00 3.00 5 ดีเย่ียม 

14.2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา 

  
98.56 2.00 1.96 5 ดีเย่ียม 

ด้านที่ 5  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 5.00 4.60 5 ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย 
จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา
และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพ สูงขึ้น 

  
 5.00 4.60 5 ดีเย่ียม 

15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษ เพ่ือตอบสนอง
นโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

  
4 3.00 3.00 5 ดีเย่ียม 

15.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและ
พัฒนาดีข้ึนกว่าท่ีผ่านมา 

  
4 2.00 1.60 4 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 100 94.58 5 ดีเย่ียม 
 
สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา  คะแนนท่ีได้ 94.58 
 
ระดับคุณภาพ  ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  ระดับ 4  ระดับ 5 
       (ปรับปรุง)      (พอใช้)      (ดี)       (ดีมาก)      (ดีเย่ียม) 



รายงานประจ าปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๖๗ 

 

๔. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๔.๑ ระดบัการศกึษาปฐมวัย 
 ๔.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับช้ัน (ม.๑ - ม.6) ปีการศึกษา ๒๕๕8 
 

 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
จ านวน 

นร.ที่ได้ระดับ 
๓ ข้ึนไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ ๓

ข้ึนไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 37 16 7 1 1 2 0 7 3 10 27.03 
คณิตศาสตร ์ 37 0 11 7 6 2 1 3 7 11 29.73 
วิทยาศาสตร์ 37 0 9 10 2 4 5 5 2 12 32.43 
สังคมศึกษา ฯ 74 9 16 11 6 13 6 6 7 19 25.68 
สุขศึกษา พลศึกษา 74 0 0 2 14 12 12 14 20 46 62.16 
ศิลปะ 74 18 0 5 14 12 13 10 2 25 33.78 
การงานอาชีพฯ 37 0 4 6 3 2 5 3 14 22 59.46 
ภาษาต่างประเทศ 37 24 2 1 2 4 2 2 0 4 10.81 

 
 
 
 

 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
จ านวน 

นร.ที่ได้ระดับ 
๓ ข้ึนไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ ๓

ข้ึนไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 43 0 2 2 9 10 5 7 8 20 46.51 
คณิตศาสตร ์ 43 2 12 7 5 4 4 1 8 13 30.23 
วิทยาศาสตร์ 43 4 2 9 7 9 6 3 3 12 27.91 
สังคมศึกษา ฯ 86 14 14 9 12 12 12 8 5 25 29.07 
สุขศึกษา พลศึกษา 86 0 0 0 7 14 15 25 25 65 75.58 
ศิลปะ 86 16 5 5 14 16 14 5 11 30 34.88 
การงานอาชีพฯ 43 0 3 1 5 4 7 9 14 30 69.77 
ภาษาต่างประเทศ 43 2 12 5 3 3 6 5 7 18 41.86 
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กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จ านวน 

นร.ที่ได้ระดับ 
๓ ข้ึนไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ ๓

ข้ึนไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 33 0 5 5 3 12 6 1 1 8 24.24 
คณิตศาสตร ์ 35 2 10 4 5 1 3 4 6 13 37.14 
วิทยาศาสตร์ 35 2 9 1 4 5 5 3 6 14 40.00 
สังคมศึกษา ฯ 70 4 7 16 7 6 6 15 9 30 42.86 
สุขศึกษา พลศึกษา 70 3 0 3 11 6 7 8 32 47 67.14 
ศิลปะ 70 5 16 10 10 10 11 5 3 19 27.14 
การงานอาชีพฯ 35 2 0 3 1 6 6 9 8 23 65.71 
ภาษาต่างประเทศ 35 3 6 8 5 4 2 4 3 9 25.71 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
จ านวน 

นร.ที่ได้ระดับ 
๓ ข้ึนไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ ๓

ข้ึนไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 33 5 1 8 1 7 2 3 6 11 33.33 
คณิตศาสตร ์ 33 3 1 5 9 5 4 3 3 10 30.30 
วิทยาศาสตร์ 57 0 2 5 5 9 8 10 18 36 63.16 
สังคมศึกษา ฯ 66 2 2 2 6 9 17 15 13 45 68.18 
สุขศึกษา พลศึกษา 33 1 0 0 0 0 5 6 21 32 96.97 
ศิลปะ 33 8 1 4 5 2 9 4 0 13 39.39 
การงานอาชีพฯ 33 1 8 4 3 2 7 7 1 15 45.45 
ภาษาต่างประเทศ 33 4 5 13 5 3 1 1 1 3 9.09 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๖๙ 

 

 
 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
จ านวน 

นร.ที่ได้ระดับ 
๓ ข้ึนไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ ๓

ข้ึนไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 54 4 0 6 8 8 7 3 18 28 51.85 
คณิตศาสตร ์ 54 0 7 9 5 6 13 6 8 27 50.00 
วิทยาศาสตร์ 108 0 1 3 6 10 22 14 52 88 81.48 
สังคมศึกษา ฯ 108 11 16 4 7 12 19 19 20 58 53.70 
สุขศึกษา พลศึกษา 54 0 0 3 11 13 7 7 13 27 50.00 
ศิลปะ 54 15 4 3 3 8 11 6 4 21 38.89 
การงานอาชีพฯ 54 0 1 0 1 10 5 12 25 42 77.78 
ภาษาต่างประเทศ 54 7 2 6 4 7 17 5 6 28 51.85 

 
 
 

 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
จ านวน 

นร.ที่ได้ระดับ 
๓ ข้ึนไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ ๓

ข้ึนไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 43 0 6 7 7 3 1 11 8 20 46.51 
คณิตศาสตร ์ 43 1 11 5 12 8 3 3 0 6 13.95 
วิทยาศาสตร์ 66 0 7 3 0 10 9 14 23 46 69.70 
สังคมศึกษา ฯ 43 0 1 4 10 2 12 11 3 26 60.47 
สุขศึกษา พลศึกษา 43 0 0 0 2 10 18 8 5 31 72.09 
ศิลปะ 43 4 4 1 1 5 15 9 4 28 65.12 
การงานอาชีพฯ 43 5 2 1 1 1 3 11 19 33 76.74 
ภาษาต่างประเทศ 43 0 3 4 3 4 5 6 18 29 67.44 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๗๐ 

 

 
๔.๕ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับช้ัน จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 37 20 17   
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 43 28 15   
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 33 17 16   
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 32 20 22   
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 55 42 13   
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 43 25 18   

รวม 243 152 101   
เฉลี่ยร้อยละ  62.55 41.56   

 
๔.๖ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ระดับช้ัน จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 37 14 18 5  
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 43 28 9 6  
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 33 17 10 6  
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 32 12 18 2  
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 55 42 11 2  
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 43 27 16   

รวม 243 140 82 21  
เฉลี่ยร้อยละ  57.61 33.74 8.64  

 
๔.๗  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับช้ัน จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 37 37  
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 43 43  
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 33 33  
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 32 32  
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 55 55  
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 43 43  

รวม 243 243  
เฉลี่ยร้อยละ  100  

 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๗๑ 

 

 
๔.๘ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน ( ๑ มีนาคม ๒๕๕9 ) 
   ๑) ด้านความสามารถในการส่ือสาร 

ระดับช้ัน จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 37 16 21   
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 43 37 6   
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 33 28 5   
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 32 26 6   
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 55 55    
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 43 27 16   

รวม 243 189 54   
เฉลี่ยร้อยละ  77.78 22.22   

 

   ๒) ด้านความสามารถในการคิด 

ระดับช้ัน จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 37 12 19 6  
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 43 21 22   
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 33 18 41 1  
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 32 12 20   
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 55 30 25   
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 43 22 21   

รวม 243 115 148 7  
เฉลี่ยร้อยละ  47.33 60.91 2.88  

 
 ๓) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 

ระดับช้ัน จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 37 18 13 6  
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 43 22 21   
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 33 26 13 4  
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 32 10 22   
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 55 40 25   
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 43 10 33   

รวม 243 126 127 10  
เฉลี่ยร้อยละ  51.85 52.26 4.12  

 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๗๒ 

 

 
   ๔) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

ระดับช้ัน จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 37 17 20    
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 43 34 9   
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 33 25 5 3  
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 32 16 16   
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 55 55     
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 43 33 10   

รวม 243 180 60 3  
เฉลี่ยร้อยละ  74.07 24.69 1.23  

 
   ๕) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ระดับช้ัน จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 37 13 24   
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 43 43     
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 33 28 5   
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 32 31 1   
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 55 55     
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 43 33 10   

รวม 243 203 40   
เฉลี่ยร้อยละ  83.54 16.46   

 
 

 
 
 
 



รายงานประจ าปี ๒๕๕๘ ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ --------หน้า ๗๓ 

ตอนที่ ๔ 
สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช ้

 

 โรงเรียน บ้านโคนพิทยา ได้ด าเนินการตามกลยุทธ์ โครงการและกิจกรรมของโรงเรียนใน
ปีการศึกษา  ๒๕๕๘  สรุปผลดังนี้ 
๑. สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 ผลการด าเนินงานในภาพรวม 

๑) การบริหารและการจัดการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา บริหารและจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม

หลักการว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี “ธรรมาภิบาล” มาบูรณาการในการบริหารและจัด
การศึกษา ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความ
รับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า บูรณาการเข้ากับหลักการแนวคิดการบริหารระบบคุณภาพวงจร PDCA 
โดยข้ัน P (Plan) ด าเนินการในด้าน การจัดธรรมนูญโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจ าปี พัฒนา
บุคลากร เตรียมเพื่อจัดบุคคลจัดเตรียมโครงสร้างการบริหารงาน วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาว่า
สอดคล้องกับโครงการใดบ้าง ขั้น D (Do) ด าเนินการตามแผนงาน โดยเน้นการบวนการท างานแบบ
กลุ่ม/ทีม เปิดโอกาสให้ครูได้ออกแบบการท างานเอง ขั้น C (Check) ด าเนินการนิเทศประชุมติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลการท างาน ขั้น A (Action) ประเมินผลงาน ด าเนินงานหาจุดอ่อน จุดแข็ง โดย
น าจุดอ่อนมาพัฒนา และปรับปรุง น าจุดแข็งและจัดท าแผนการจัดโครงสร้างขององค์กรเป็น ๔ 
แผนงาน มีการบริหารเชิงกลยุทธ์และการมีส่วนร่วม โดยการจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ ๔ 
ปี แผนปฏิบัติราชการประจ าปี แผนจัดสรรงบประมาณ และแผนควบคุมก ากับการด าเนินการตาม
โครงการ มีระบบการตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน โปร่งใส การด าเนินงานด้านต่างๆ ของสถานศึกษา มี
เป้าหมายในการจัดการศึกษา คือ ท าให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่งและมีความสุข 

๒) การบริหารงานวิชาการ 
๒.๑. การวางแผนพัฒนาการศึกษา ได้ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์

สภาพแวดล้อม ปัจจัยพื้นฐานท่ีมีผลต่อการจัดการศึกษา จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
ประเมินผลการจัดการศึกษาและรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ชุมชน และ
หน่วยงานต้นสังกัด 

๒.๒. การพัฒนาหลักสูตร มีการศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหา และความต้องการของสังคม ชุมชนและ
ท้องถิ่น วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมินสถานภาพสถานศึกษา ก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ 
เป้าหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย จัดท าโครงสร้างหลักสูตรและ
สาระต่างๆ น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการการใช้หลักสูตรให้
เหมาะสม นิเทศการใช้หลักสูตร ติดตามและประเมินผล และปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

๒.๓. การจัดกระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดกระบวนการเรียนรู้ เนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ 
ความถนันของผู้เรียน ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ จัดบรรยากาศ 
ส่ิงแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ น าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วน
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ร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครู โดยเน้นการ
นิเทศท่ีน่วมมือกันแบบกัลยาณมิตร ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

๒.๔. การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา วิเคราะห์ ความ
จ าเป็นในการใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน และการบริหารงานวิชาการ ส่งเสริม
ให้ครูผลิต พัฒนาส่ือ และนวัตกรรมการเรียนการสอน จัดหาส่ือและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและการใช้ส่ือ นวัตกรรมกับสถานศึกษา 
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น 

๒.๕. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส ารวจแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
ชุมชน ท้องถิ่นใกล้เคียง จัดต้ังและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและ
นอกสถานศึกษา โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๒.๖. การนิเทศและวัดผล ประเมินผล ด าเนินการนิเทศการเรียนการสอนใน
รูปแบบท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับสถานศึกษา มีการแนะแนวการศึกษา โดยเช่ือมโยงกับระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครู
จัดท าการวัดผลและประเมินผลแต่ละรายวิชา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา โดยเน้นการ
ประเมินตามสภาพจริง จากการปฏิบัติและผลงาน พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน 

๒.๗. การส่งเสริมและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย สนับสนุนให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย จัดให้มีแหล่ง
เรียนรู้ของชุมชน 

๒.๘. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้ครูศึกษาเด็กเป็น
รายบุคคล ท าการวิจัยในช้ันเรียน ท าวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบุคลากรด้านด้านการวิจัยในช้ันเรียน” 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๒.๙. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดระบบ
โครงสร้างองค์กรรองรับระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา ก าหนดเกณฑ์ เป้าหมายความส าเร็จของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดของกระทรวง พัฒนางานตามแผน ประเมินคุณภาพ
ภายใน เพื่อพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ในการประเมินสถานศึกษา เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

๓) การบริหารงบประมาณ 
๓.๑. การจัดท าและเสนอของบประมาณ วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของ

สถานศึกษาตามข้อตกลงท่ีท ากับเขตพื้นท่ีการศึกษา ด้านปริมาณ คุณภาพ เวลา ตลอดจนต้นทุน ซึ่ง
ต้องค านวณต้นทุนผลผลิตขององค์กร และผลผลิตงาน/โครงการ จัดท าข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จัดท ารายละเอียดแผนงบประมาณ 
แผนงาน งานโครงการตามตัวชี้วัดความส าเร็จของสถานศึกษา จัดท ากรอบประมาณการรายจ่ายให้
สอดคล้องกับประมาณรายได้ของสถานศึกษาท้ังจากเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ โดยผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

๓.๒. การจัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษา จัดสรรงบประมาณตาม
หลักเกณฑ์ ข้ันตอน และวิธีการจัดสรรงบประมาณ ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ 
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วิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจงาน แผนงาน งานโครงการของสถานศึกษา เพื่อจัดล าดับความส าคัญ
และก าหนดงบประมาณ จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปี ท่ีสอดคล้องกับวงเงินงบประมาณ
ท่ีได้รับ น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน การเบิกจ่ายและอนุมัติงบประมาณ จัดท าแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส โดยก าหนด
ปฏิทินปฏิบัติงานรายเดือนให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประเภทต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

๓.๓. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลการ
ด าเนินงาน จัดท าแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของ
สถานศึกษา ตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศ พร้อมท้ังเสนอข้อปัญหา เพื่อให้สถานศึกษาเร่งแก้ปัญหาได้
ทันสถานการณ์ รายงานผลการด าเนินการต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๓.๔. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา สนับสนุนให้บุคลากร
และสถานศึกษาร่วมมือกันใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ศึกษา วิเคราะห์แหล่งทรัพยากร บุคคล หน่วยงาน องค์กร และท้องถิ่นที่มีศักยภาพมาให้การ
สนับสนุนการจัดการศึกษา โดยติดต่อประสานความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม 

๔) การบริหารงานบุคคล 
๔.๑. การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจส าคัญท่ีมุ่งส่งเสริมให้

สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา ห้เกิดความคล่องตัวอิสระภายใต้
กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ มี
ขวัญก าลังใจ มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็น
ส าคัญ จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา จัดท าภาระงาน
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเมินเพื่อขอเล่ือนวิทยฐานะ ขอก าหนดต าแหน่ง
เพิ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 

๔.๒. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ช้ีแจงภาระงาน 
มาตรฐานคุณภาพ มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การประเมินผลงาน ฯลฯ แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ก่อนมีการมอบหน้าท่ีให้ปฏิบัติงาน ติดตาม 
ประเมินผลและจัดให้มีการพัฒนาตามความเหมาะสมและต่อเนื่อง 

๕) การบริหารทั่วไป 
การบริหารทั่วไปเป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร ให้การ

บริหารงานอื่นๆ บรรลุตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ บริหารงานท่ีมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ 
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๒. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา  
 ๑) ด้านคุณภาพผู้เรียน 

จุดเด่น 
นักเรียนได้รับการพฒันาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม มีการพัฒนาด้าน

คุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพที่แข็งแรง และได้รับการพัฒนาให้มีสุนทรียภาพ ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ 
ดนตรีและกีฬา 

จุดท่ีควรพัฒนา  
 คุณภาพนักเรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและศักยภาพการ แข่งขันทางวิชาการ 

ชมรมทางวิชาการ 
๒) ด้านการจัดการศึกษา 

จุดเด่น 
 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

จุดท่ีควรพัฒนา  
 ด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ควรขยายเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้ครบช้ันเรียน  

และส่งเสริมการใช้อินเตอร์เพื่อการศึกษาให้มากขึ้น 
 ๓) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

จุดเด่น 
สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

จุดท่ีควรพัฒนา  
 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีน าแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นสู้สาระ

การเรียนรู้และเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและจัดแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน จัดท า
ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๔) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

จุดเด่น 
 นักเรียน มีคุณธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ สนใจเกี่ยวกับกีฬา 

จุดท่ีควรพัฒนา  
 สนามกีฬาไม่ได้มาตรฐาน  ขาดวัสดุ อุปกรณ์ในการเล่น 

 ๕) ด้านมาตรการส่งเสริม 
จุดเด่น 

 ผู้เรียนมีคุณธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
จุดท่ีควรพัฒนา  

 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

๑)  จากผลการปฏิบัติงานในปีการศึกษา ๒๕๕8 โรงเรียนได้วางแนวทางในการพฒันา
ในปีการศึกษา ๒๕๕9  ด้านผู้บริหารและบุคลากร จะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการท างานเป็นทีม 
เน้นการท างานท่ีเป็นรูปธรรม และจะพัฒนาการเรยีนการสอนในกลุ่มสาระ ท้ัง ๘ กลุ่มสาระ เพื่อให้ได้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเป้าหมาย มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะการคิด
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วิเคราะห์ ฝึกฝนการอ่านการเขียนให้นักเรียนเรียนรู้อย่างเป็นสุขและให้เกิดทักษะทางด้านคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

๒)  ศึกษาผลการประเมินคุณภาพภาพนอก และจัดกิจกรรมพัฒนา ให้สอดคล้อง เตรียม
รับการประเมินภายนอกครั้งต่อไป                          

๓)  เร่งพัฒนาศักยภาพการบริหารด้าน บุคลากร วิชาการ ให้เป็นที่ประจักษ์ 
 

๔. ความต้องการและการช่วยเหลือ  
๑)  ต้องการได้รับการพัฒนา กระบวนการวิจัยและพัฒนาองค์กร เทคนิคการสร้าง

แรงจูงใจเชิงบวกแก่บุคลกรในโรงเรียน 
๒)  ต้องการให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
๓)  ต้องการบุคลากรท่ีเป็นเจ้าของภาษา เพื่อมาสอนนักเรียน 
๔)  ต้องการงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาการเรียนสอน การซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์   

และคอมพิวเตอร์เนื่องจากงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรไม่เพียงพอด้านส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๕)  มีความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 



ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบสาม  (สาํหรบัป้อนผลประเมินตัวบง่ชี�ที � 5)

ระดับประถม และ/หรือมธัยมศึกษา

ป้อนชื�อโรงเรียน : บ้านโคนพิทยา

ป้อนชื�ออําเภอ : พิชัย

จังหวัด : อุตรดิตถ ์

รหัสโรงเรียน : 1053012005

ระดบั

จาํนวนผู้

เข้าสอบ

จาํนวน

ผู้เรียนที�มีผล

การทดสอบ

ระดบัดี

ร้อยละของผู้เรียนที�

มีผลการทดสอบ

ระดบัดี

จาํนวนผู้

เข้าสอบ

จาํนวน

ผู้เรียนที�มีผล

การทดสอบ

ระดบัดี

ร้อยละของผู้เรียน

ที�มีผลการทดสอบ

ระดบัดี

เชิงปริมาณ เชิง

พฒันาการ

รวม คุณภาพ

ตวับ่งชี�ที� 5 ผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนของผู้เรียน 20
5.99 ต้องปรบัปรุง

5.1 ผู้เรยีนมผีลสัมฤทธิ �ทางการเรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรู้

ภาษาไทย ในระดบัช ั �น ป.6 ม.3 และ ม.6

4.0
29.55 23.75 1.03 0.50 1.53 ต้องปรบัปรุง

ร้อยละของผู้เรยีนที �มผีลการทดสอบระดบัชาต ิ กลุ่มสาระการ

เรยีนรู้ภาษาไทย ระดบัด ีในระดบัช ั �น ป.6 Auto-calculate Auto-calculate

ร้อยละของผู้เรยีนที �มผีลการทดสอบระดบัชาต ิกลุ่มสาระการ

เรยีนรู้ภาษาไทย ระดบัด ีในระดบัช ั �น ม.3 33 9 27.27 77 19 24.68

ร้อยละของผู้เรยีนที �มผีลการทดสอบระดบัชาต ิกลุ่มสาระการ

เรยีนรู้ภาษาไทย ระดบัด ีในระดบัช ั �น ม.6 44 14 31.82 57 13 22.81

5.2 ผู้เรยีนมผีลสัมฤทธิ �ทางการเรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรู้

คณติศาสตร์ ในระดบัช ั �น ป.6 ม.3 และ ม.6

4.0

22.73 17.86 0.80 0.50 1.30 ต้องปรบัปรุง

ร้อยละของผู้เรยีนที �มผีลการทดสอบระดบัชาต ิ กลุ่มสาระการ

เรยีนรู้คณติศาสตร์ ระดบัด ีในระดบัช ั �น ป.6 Auto-calculate Auto-calculate

ร้อยละของผู้เรยีนที �มผีลการทดสอบระดบัชาต ิกลุ่มสาระการ

เรยีนรู้คณติศาสตร์ ระดบัด ีในระดบัช ั �น ม.3 33 9 27.27 77 14 18.18

ร้อยละของผู้เรยีนที �มผีลการทดสอบระดบัชาต ิกลุ่มสาระการ

เรยีนรู้คณติศาสตร์ ระดบัด ีในระดบัช ั �น ม.6 44 8 18.18 57 10 17.54

5.3 ผู้เรยีนมผีลสัมฤทธิ �ทางการเรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรู้

วทิยาศาสตร์ ในระดบัช ั �น ป.6 ม.3 และ ม.6

4.0

18.94 16.56 0.66 0.50 1.16 ต้องปรบัปรุง

ร้อยละของผู้เรยีนที �มผีลการทดสอบระดบัชาต ิ กลุ่มสาระการ

เรยีนรู้วทิยาศาสตร์ ระดบัด ีในระดบัช ั �น ป.6 Auto-calculate Auto-calculate

ร้อยละของผู้เรยีนที �มผีลการทดสอบระดบัชาต ิกลุ่มสาระการ

เรยีนรู้วทิยาศาสตร์ ระดบัด ีในระดบัช ั �น ม.3 33 5 15.15 77 12 15.58

ร้อยละของผู้เรยีนที �มผีลการทดสอบระดบัชาต ิกลุ่มสาระการ

เรยีนรู้วทิยาศาสตร์ ระดบัด ีในระดบัช ั �น ม.6 44 10 22.73 57 10 17.54

5.4 ผู้เรยีนมผีลสัมฤทธิ �ทางการเรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรูส้ังคม

ศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ในระดบัช ั �น ป.6 ม.3 และ ม.6

4.0

23.11 21.76 0.81 0.50 1.31 ต้องปรบัปรุง

ร้อยละของผู้เรยีนที �มผีลการทดสอบระดบัชาต ิ กลุ่มสาระการ

เรยีนรู้สังคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ระดบัด ีในระดบัช ั �น 

ป.6
Auto-calculate Auto-calculate

ร้อยละของผู้เรยีนที �มผีลการทดสอบระดบัชาต ิกลุ่มสาระการ

เรยีนรู้สังคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ระดบัด ีในระดบัช ั �น 

ม.3
33 7 21.21 77 20 25.97

ร้อยละของผู้เรยีนที �มผีลการทดสอบระดบัชาต ิกลุ่มสาระการ

เรยีนรู้สังคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ระดบัด ีในระดบัช ั �น 

ม.6
44 11 25.00 57 10 17.54

5.5 ผู้เรยีนมผีลสัมฤทธิ �ทางการเรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรู้

ภาษาต่างประเทศ ในระดบัช ั �น ป.6 ม.3 และ ม.6

4.0

19.70 22.57 0.69 0.00 0.69
ต้องปรบัปรุง

เร่งด่วน

ร้อยละของผู้เรยีนที �มผีลการทดสอบระดบัชาต ิ กลุ่มสาระการ

เรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดบัด ีในระดบัช ั �น ป.6 Auto-calculate Auto-calculate

ร้อยละของผู้เรยีนที �มผีลการทดสอบระดบัชาต ิกลุ่มสาระการ

เรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดบัด ีในระดบัช ั �น ม.3 33 7 21.21 77 28 36.36

ร้อยละของผู้เรยีนที �มผีลการทดสอบระดบัชาต ิกลุ่มสาระการ

เรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดบัด ีในระดบัช ั �น ม.6 44 8 18.18 57 5 8.77

คะแนนถว่งนํ�าหนักตวับ่งชี�ที� เกณฑ์การพิจารณาผลสมัฤทธิ� คาํนํ�าหนัก

ร้อยละ

ข้อมูลปีปัจจุบนั (2558) ข้อมูล 1 ปีย้อนหลงั (2557)

ไม่ตอ้งมคีําวา่ "โรงเรยีน" เช่น ป้อน "เตรยีมอดุมศกึษา"

กรณีที� 1 หากอําเภออยู่ในจงัหวดักรุงเทพฯ ใหป้้อนคําวา่ "เขต" นําหนา้ 

               เช่น  ป้อน "เขตดสุติ" "เขตดนิแดง" เป็นตน้
กรณีที� 2 หากอําเภออยู่ในจงัหวดัอ ื�น ใหป้้อนชื�ออําเภอ โดยไม่ตอ้งมคีําวา่ "อําเภอ" 

               เช่น ป้อน "กดุชุม" "ศรปีระจนัต"์ เป็นตน้
กรณีที� 3 หากอําเภออยู่ในอําเภอเมอืง ใหป้้อนคําวา่ "เมอืง" ตามดว้ย "ชื�อจงัหวดั"

เช่น ป้อน "เมอืงจนัทบรุ"ี "เมอืงแม่ฮอ่งสอน" เป็นตน้

D:\58_งานประกัน\O-NET58\58_คํานวณตัวบง่ช ี�ที�5\โปรแกรมตรวจสอบผล O-NETปี57Vs.58.xlsx

รบัรองข้อมูลถูกต้อง     

..........................................



นน. ชม.

รายวิชาพื �นฐาน

ท21101 ภาษาไทย 1.5 60 นางพัชรธีรัตน  หาญกิตติมงคล

ค21101 คณิตศาสตร์ 1.5 60 นางสาวฉลอง   จุ้ยศรีแก้ว

ว21101 วิทยาศาสตร์ 1.5 60 นางสาวพชัรี   พิมพ์นิล

ส21101 สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 1.5 60 นายสรุชยั   คดุช่วง

ส21102 ประวตัิศาสตร์  1 0.5 20 นายสรุชยั   คดุช่วง

พ21101 สขุศกึษา 1 0.5 20 นายนิคม     มงัคละ

พ21102 พลศกึษา 1 0.5 20 นายนิคม     มงัคละ

ศ21101 ทศันศิลป์  1 0.5 20 นายสมยศ   เนาว์กระจ่าง

ศ21103 ดนตรี-นาฏศิลป์  1 0.5 20 นายสมยศ   เนาว์กระจ่าง

ง21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 1.0 40 นายประสพโชค   บวัวงัโป่ง

อ21101 ภาษาองักฤษพื �นฐาน 1 1.5 60 นางอมัพนัธ์   เวหานราพงศ์

11.0 440

รายวิชาเพิ�มเติม

ส21211 หนาที่พลเมือง 2 0.5 20 นางอมัพนัธ์   เวหานราพงศ์

ง21201 การเลี �ยงปลานํ �าจดื 1 1.0 40 นายสุวัฒน์   จนัทร์แยง    นักเรียนเลือกเรียน

ง21203 ช่างเขียนตัวอักษร 1 1.0 40 นายประสพโชค  บวัวังโป่ง    เพยีง 1 รายวิชา

ง21205 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1.0 40 นางสาวหนึ�งฤทยั   การเกณขาย

อ21201 เสริมภาษาองักฤษ  1 0.5 20 นางสาวฐานิต   แจ้งดี

อ21203 ภาษาองักฤษ ฟัง-พดู 1.0 40 นางสาวฐานิต   แจ้งดี

4.0 160.0

กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน

กิจกรรมแนะแนว 20 นายอรรถกร   จีราคม

กิจกรรมนกัเรียน 40

     ลกูเสือ/ยวุกาชาด 20 ครูทกุคน

     ชมุนมุส่งเสริมวิชาการ 20 ครูทกุคน

20 นางพัชรธีรัตน  หาญกิตติมงคล

ประชมุ  สวดมนต์ 20 ครูทกุคน

กิจกรรมเพื�อสงัคมและสาธารณะประโยชน์ 8

60

15.0 660 รวมเวลาเรียนทั �งหมด  35  คาบ       รวมหน่วยการเรียนทั �งหมด

เวลาเรียน
ครูประจาํวิชา หมายเหตุรหสัวิชา

รวมจาํนวนคาบ  8  คาบ

รวมจาํนวนคาบ  5  คาบรวมเวลาเรียน กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน

ส่งเสริมการอ่าน  การเขียนภาษาไทย

รายละเอียด รายวิชาที�เปิดสอน  ระดับชั �นมัธยมศกึษาปีที�  1

ภาคเรียนที�   1   ปีการศกึษา  2558

รวมหน่วยการเรียน รายวิชาพื �นฐาน

รวมหน่วยการเรียน รายวิชาเพิ�มเติม

รวมจาํนวนคาบ   22  คาบ

รายวิชา



นน. ชม.

รายวิชาพื้นฐาน

ท21102 ภาษาไทย 1.5 60 นางพัชรธีรัตน  หาญกิตติมงคล

ค21102 คณิตศาสตร 1.5 60 นางสาวฉลอง   จุยศรีแกว

ว21102 วิทยาศาสตร 1.5 60 นางสาวพัชรี   พิมพนิล

ส21103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2 1.5 60 นายสุรชัย   คุดชวง

ส21104 ประวัติศาสตร  2 0.5 20 นายสุรชัย   คุดชวง

พ21103 สุขศึกษา 2 0.5 20 นายนิคม     มังคละ

พ21104 พลศึกษา 2 1.0 40 นายนิคม     มังคละ

ศ21103 ทัศนศิลป  2 0.5 20 นายสมยศ   เนาวกระจาง

ศ21104 ดนตร-ีนาฏศิลป  2 0.5 20 นายสมยศ   เนาวกระจาง

ง21102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 1.0 40 นายประสพโชค   บัววังโปง

อ21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 1.5 60 นางอัมพันธ   เวหานราพงศ

11.5 460

รายวิชาเพิ่มเติม

ค21202 เสริมทักษะคณิตศาสตร 2 0.5 20 นางสาวฉลอง   จุยศรีแกว

ส21212 หนาที่พลเมือง 2 0.5 20 นายสุรชัย   คุดชวง บูรณาการกับ ส21103

ง21202 การเลี้ยงปลาน้ําจืด 2 นายสุวัฒน   จันทรแยง    นักเรียนเลือกเรียน

ง21204 ชางเขียนตัวอักษร 2 นายประสพโชค  บัววังโปง    เพียง 1 รายวิชา

ง21206 การจัดการขอมูลสารสนเทศ 1.0 40 นางสาวหนึ่งฤทัย   การเกณขาย

อ21202 เสริมภาษาอังกฤษ  2 0.5 20 นางสาวฐานิต   แจงดี

อ21204 ภาษาอังกฤษ ฟง-พูด 2 1.0 40 นางสาวฐานิต   แจงดี รวมกับครูเจฟ

4.5 180

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมแนะแนว 20 นายอรรถกร   จีราคม

กิจกรรมนักเรียน 40

     ลูกเสือ/ยุวกาชาด 20 ครูทุกคน

     ชุมนุมสงเสริมวิชาการ 20 ครูทุกคน

ประชุม  สวดมนต 20 ครูทุกคน

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน 8 ครูทุกคน

88

16.0 728

40

รายละเอียด รายวิชาที่เปดสอน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  1

ภาคเรียนที่   2   ปการศึกษา  2558

รหัสวิชา รายวิชา
เวลาเรียน

ครูประจําวิชา หมายเหตุ

รวมหนวยการเรียนทั้งหมด รวมเวลาเรียนทั้งหมด  36(35)  คาบ       

รวมหนวยการเรียน รายวิชาพื้นฐาน รวมจํานวนคาบ   23  คาบ

รวมหนวยการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม รวมจํานวนคาบ  9(8)  คาบ

รวมเวลาเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน รวมจํานวนคาบ  4  คาบ

1.0



นน. ชม.

รายวิชาพื้นฐาน

ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 60 นางอนัญญา    ศรีภิรมย

ค22101 คณิตศาสตร 3 1.5 60 นายบุญเกลื้อ   บุญเสือ

ว22101 วิทยาศาสตร 3 1.5 60 นายสมศักดิ์   ทาศรี

ส22101 สังคมศึกษา 3 1.5 60 นายสรุชยั   คดุช่วง

ส22102 ประวัติศาสตร  3 0.5 20 นายสรุชยั   คดุช่วง

พ22101 สุขศึกษา 3 0.5 20 นายนิคม     มังคละ

พ22102 พลศึกษา 3 0.5 20 นายนิคม     มังคละ

ศ22101 ทัศนศิลป  3 0.5 20 นายสมยศ   เนาวกระจาง

ศ22103 ดนตรี  3 0.5 20 นายสมยศ   เนาวกระจาง

ง22101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 1.0 40 นายประสพโชค   บัววังโปง

อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1.5 60 นางปวีณา   วังเย็น

11.0 440

รายวิชาเพิ่มเติม

ส22203 อาเซียนศึกษา 0.5 20 นางวสาววิมลรัตน   หงษหา

ส22211 หนาที่พลเมือง 3 0.5 20 นางสาวฐานิต   แจ้งดี

ง22201 การปลูกพืชสมุนไพร 1 1.0 40 นายสุวัฒน   จันทรแยง    นักเรียนเลือกเรียน

ง22203 ชางเขียนลายไทย 1 1.0 40 นายประสพโชค   บัววังโปง    เพียง 1 รายวิชา

ง22205 การสรางสรรคงานนําเสนอ 1.0 40 นางสาวหนึ่งฤทัย   การเกณขาย

อ22201 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3 0.5 20 นางแสงเทียน   กําทรัพย

อ22203 ภาษาอังกฤษ ฟง-พูด 1.0 40 นางสาวฐานิต   แจ้งดี

4.5 160

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมแนะแนว 20 นายอรรถกร   จีราคม

กิจกรรมนักเรียน 40

     ลูกเสือ/ยุวกาชาด 20 ครูทุกคน

     ชุมนุมสงเสริมวิชาการ 20 ครูทุกคน

ประชุม  สวดมนต 20 ครูทุกคน

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน 8

60

15.5 660รวมหนวยการเรียนทั้งหมด รวมเวลาเรียนทั้งหมด  35  คาบ       

รวมเวลาเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน รวมจํานวนคาบ  3  คาบ 

รวมหนวยการเรียน รายวิชาพื้นฐาน รวมจํานวนคาบ   22  คาบ

รวมหนวยการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม รวมจํานวนคาบ  9  คาบ

รายละเอียด รายวิชาที่เปดสอน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  2

ภาคเรียนที่   1   ปการศึกษา  2558

รหัสวิชา รายวิชา
เวลาเรียน

ครูประจําวิชา หมายเหตุ



นน. ชม.

รายวิชาพื้นฐาน

ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 60 นางอนัญญา    ศรีภิรมย

ค22102 คณิตศาสตร 4 1.5 60 นายบุญเกลื้อ   บุญเสือ

ว22102 วิทยาศาสตร 4 1.5 60 นายสมศักดิ์   ทาศรี

ส22103 สังคมศึกษา 4 1.5 60 นายสุรชัย   คุดชวง

ส22104 ประวัติศาสตร  4 0.5 20 นางสาววิมลรัตน   หงษหา

พ22103 สุขศึกษา 4 0.5 20 นายนิคม     มังคละ

พ22104 พลศึกษา 4 1.0 40 นายนิคม     มังคละ

ศ22103 ทัศนศิลป  4 0.5 20 นายสมยศ   เนาวกระจาง

ศ22104 ดนตรี  4 0.5 20 นายสมยศ   เนาวกระจาง

ง22102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 1.0 40 นายประสพโชค   บัววังโปง

อ22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 1.5 60 นางปวีณา   วังเย็น

11.5 460

รายวิชาเพิ่มเติม

ส22212 หนาที่พลเมือง 4 0.5 20 นายสุรชัย   คุดชวง บูรณาการกับ ส22103

ง22202 การปลูกพืชสมุนไพร 2 นายสุวัฒน   จันทรแยง    นักเรียนเลือกเรียน

ง22204 ชางเขียนลายไทย 2 นายประสพโชค   บัววังโปง    เพียง 1 รายวิชา

ง22206 การสรางสรรคงานนําเสนอ 1.0 40 นางสาวหนึ่งฤทัย   การเกณขาย

อ22202 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 0.5 20 นางแสงเทียน   กําทรัพย

อ22204 ภาษาอังกฤษ ฟง-พูด  4 1.0 40 นางสาวฐานิต   แจงดี รวมกับครูเจฟ

4.0 160

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมแนะแนว 20 นายอรรถกร   จีราคม

กิจกรรมนักเรียน 40

     ลูกเสือ/ยุวกาชาด 20 ครูทุกคน

     ชุมนุมสงเสริมวิชาการ 20 ครูทุกคน

ประชุม  สวดมนต 20 ครูทุกคน

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน 8 ครูทุกคน

88

15.5 708

รายละเอียด รายวิชาที�เปิดสอน  ระดับชั �นมัธยมศกึษาปีที�  2

ภาคเรียนที�   2   ปีการศกึษา   2558

รหัสวิชา รายวิชา
เวลาเรียน

ครูประจําวิชา หมายเหตุ

40

รวมหนวยการเรียนทั้งหมด รวมเวลาเรียนทั้งหมด  35(34)  คาบ       

รวมหนวยการเรียน รายวิชาพื้นฐาน รวมจํานวนคาบ   23  คาบ

รวมหนวยการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม รวมจํานวนคาบ  8(7)  คาบ

รวมเวลาเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน รวมจํานวนคาบ  5  คาบ 

1.0



นน. ชม.

รายวิชาพื้นฐาน

ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 60 นางพัชรธีรัตน  หาญกิตติมงคล/นางอนัญญา ศรีภิรมย

ค23101 คณิตศาสตร 5 1.5 60 นางสาวฉลอง   จุยศรีแกว

ว23101 วิทยาศาสตร 5 1.5 60 นางเรณู  มายาย/นางสาวพัชรี  พิมพนิล

ส23101 สังคมศึกษา 5 1.5 60 นายสุรชัย   คุดชวง

ส23102 ประวัติศาสตร  5 0.5 20 นายสุรชัย   คุดชวง

พ23101 สุขศึกษา 5 0.5 20 นายนิคม     มังคละ

พ23102 พลศึกษา 5 0.5 20 นายนิคม     มังคละ

ศ23101 ทัศนศิลป  5 0.5 20 นายสมยศ   เนาวกระจาง

ศ23103 ดนตรี  5 0.5 20 นายสมยศ   เนาวกระจาง

ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 1.0 40 นายสุวัฒน   จันทรแยง

อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1.5 60 นางแสงเทียน   กําทรัพย

11.0 440

รายวิชาเพิ่มเติม

ส23211 หนาที่พลเมือง 5 0.5 20 นางอมัพนัธ์   เวหานราพงศ์

ง23201 โครงงานเกษตรกรรม 1.0 40 นายสุวัฒน   จันทรแยง    นักเรียนเลือกเรียน

ง23203 โครงงานอุตสาหกรรม 1.0 40 นายประสพโชค   บัววังโปง    เพียง 1 รายวิชา

ง23205 การเขียนโปรแกรมเบื้องตน 1.0 40 นางสาวหนึ่งฤทัย   การเกณขาย

อ23201 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 5 0.5 20 นางสาวฐานิต   แจ้งดี

อ23203 ภาษาอังกฤษ ฟง-พูด 1.0 40 นางอมัพนัธ์   เวหานราพงศ์

4.0 160.0

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมแนะแนว 20 นายอรรถกร   จีราคม

กิจกรรมนักเรียน 40

     ลูกเสือ/ยุวกาชาด 20 ครูทุกคน

     ชุมนุมสงเสริมวิชาการ 20 ครูทุกคน

20 ครูทุกคน

ประชุม  สวดมนต 20 ครูทุกคน

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน 8

60

15.0 660รวมหนวยการเรียนทั้งหมด รวมเวลาเรียนทั้งหมด  35  คาบ       

รวมหนวยการเรียน รายวิชาพื้นฐาน รวมจํานวนคาบ   22  คาบ

รวมหนวยการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม รวมจํานวนคาบ  8  คาบ

รวมเวลาเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน รวมจํานวนคาบ  3  คาบ 

กิจกรรมรักวิชาการ

รายละเอียด รายวิชาที่เปดสอน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  3

ภาคเรียนที่   1   ปการศึกษา  2558

รหัสวิชา รายวิชา
เวลาเรียน

ครูประจําวิชา หมายเหตุ



นน. ชม.

รายวิชาพื้นฐาน

ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 60 นางเพลินพิศ เอี่ยมบุรี /นางอนัญญา ศรีภิรมย

ค23102 คณิตศาสตร 6 1.5 60 นางสาวฉลอง   จุยศรีแกว

ว23102 วิทยาศาสตร 6 1.5 60 นางเรณู  มายาย

ส23103 สังคมศึกษา 6 1.5 60 นางสาววิมลรัตน   หงษหา

ส23104 ประวัติศาสตร  6 0.5 20 นางสาววิมลรัตน   หงษหา

พ23103 สุขศึกษา 6 0.5 20 นายนิคม     มังคละ

พ23104 พลศึกษา 6 1.0 40 นายนิคม     มังคละ

ศ23103 ทัศนศิลป  6 0.5 20 นายสมยศ   เนาวกระจาง

ศ23104 ดนตรี  6 0.5 20 นายสมยศ   เนาวกระจาง

ง23102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 1.0 40 นายสุวัฒน   จันทรแยง

อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 1.5 60 นางแสงเทียน   กําทรัพย

11.5 460

รายวิชาเพิ่มเติม

ส23212 หนาที่พลเมือง 6 0.5 20 นางสาววิมลรัตน   หงษหา บูรณาการกับ ส23103

ง23202 โครงงานเกษตรกรรม  2 นายสุวัฒน   จันทรแยง    นักเรียนเลือกเรียน

ง23204 โครงงานอุตสาหกรรม  2 นายประสพโชค   บัววังโปง    เพียง 1 รายวิชา

ง23206 การเขียนโฮมเพจ 1.0 40 นางสาวหนึ่งฤทัย   การเกณขาย

อ23202 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 6 0.5 20 นางสาวฐานิต   แจงดี

อ22204 ภาษาอังกฤษ ฟง-พูด  4 1.0 40 นางแสงเทียน   กําทรัพย รวมกับครูเจฟ

4.0 160

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมแนะแนว 20 นายอรรถกร   จีราคม

กิจกรรมนักเรียน 40

     ลูกเสือ/ยุวกาชาด 20 ครูทุกคน

     ชุมนุมสงเสริมวิชาการ 20 ครูทุกคน

ประชุม  สวดมนต 20 ครูทุกคน

ครูทุกคน

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน 8 ครูทุกคน

68

15.5 688

40

รายละเอียด รายวิชาที่เปดสอน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  3

ภาคเรียนที่   2   ปการศึกษา  2558

รหัสวิชา รายวิชา
เวลาเรียน

ครูประจําวิชา หมายเหตุ

กิจกรรมติว  O-NET

รวมหนวยการเรียนทั้งหมด รวมเวลาเรียนทั้งหมด  36(35)  คาบ       

รวมหนวยการเรียน รายวิชาพื้นฐาน รวมจํานวนคาบ   23  คาบ

รวมหนวยการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม รวมจํานวนคาบ  8(7)  คาบ

รวมเวลาเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน รวมจํานวนคาบ  5  คาบ 

1.0



นน. ชม.
รายวิชาพื้นฐาน

ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 40 นางพัชรธีรัตน  หาญกิตติมงคล
ค31101 คณิตศาสตร  1 1.0 40 นางสาวฉลอง   จุยศรีแกว
ว31103 ชีววิทยาพื้นฐาน 1.5 60 นางเรณู   มายาย
ส31101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  1 1.0 40 นางสาววิมลรัตน   หงษหา
ส31102 ประวัติศาสตรไทย 0.5 20 นางสาววิมลรัตน   หงษหา
พ31102 พลศึกษา  1 0.5 20 นายนิคม     มังคละ
ศ31101 ทัศนศิลป 1 0.5 20 นายสมยศ   เนาวกระจาง
ง31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  1 0.5 20 นายสุวัฒน   จันทรแยง
อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  1 1.0 40 นางอัมพันธ   เวหานราพงศ

7.5 300
รายวิชาเพิ่มเติม

ค31201 เสริมทักษะคณิตศาสตร  1 1.5 60 นายบุญเกลื้อ   บุญเสือ
ว31201 ฟสิกส  1 2.0 80 นายสมศักดิ์   ทาศรี
ว31221 เคมี   1 1.5 60 นางสาวพัชรี   พิมพนิล
ว31241 ชีววิทยา   1 1.5 60 นางเรณู   มายาย
ส31211 หนาที่พลเมือง 1 0.5 20 นายอรรถกร   จีราคม
ง31201 การจัดการขอมูลสารสนเทศ 1.0 40 วาที่ ร.ท.พงษเทพ   นาคมี
อ31203 ภาษาอังกฤษ ฟง-พูด 1.0 40 นางแสงเทียน   กําทรัพย

9.0 360
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมแนะแนว 20 นายอรรถกร   จีราคม
กิจกรรมนักเรียน 40
   วิชาการ/นักศึกษาวิชาทหาร 20 ครูทุกคน
     ชุมนุมสงเสริมวิชาการ 20 ครูทุกคน
ประชุม  สวดมนต 20 ครูทุกคน
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน 10

60
16.5 720

* ผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนนอกตารางเรียน หรือปฏิบัติในคาบกิจกรรมลูกเสือ/นักศึกษาวิชาทหาร หรืออื่น ๆ แตทั้งนี้ตองมีหลักฐาน

 ที่สามารถยืนยันวาไดปฏิบัติจริงครบตามเวลาที่กําหนด

รวมจํานวนคาบ   18   คาบ

เวลาเรียน
รายวิชารหัสวิชา ครูประจําวิชา

รวมหนวยการเรียนทั้งหมด รวมเวลาเรียนทั้งหมด  37  คาบ       

หมายเหตุ

รวมเวลาเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน รวมจํานวนคาบ  3  คาบ

รายละเอียด รายวิชาที่เปดสอน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  4/1

ภาคเรียนที่   1   ปการศึกษา  2558

รวมหนวยการเรียน รายวิชาพื้นฐาน

รวมหนวยการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม

รวมจํานวนคาบ  15  คาบ



นน. ชม.

รายวิชาพื้นฐาน

ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 40 นางพัชรธีรัตน  หาญกิตติมงคล

ค31102 คณิตศาสตร  2 1.0 40 นางสาวฉลอง   จุยศรีแกว

ว31102 เคมีพ้ืนฐาน 1.5 60 นางสาวพัชรี   พิมพนิล

ส31103 พระพุทธศาสนา 1.0 40 นางสาววิมลรัตน   หงษหา

ส31104 ประวัติศาสตรไทย 0.5 20 นางสาววิมลรัตน   หงษหา

พ31101 สุขศึกษา  1 0.5 20 นายนิคม     มังคละ

ศ31102 ดนตรี-นาฏศิลป 1 0.5 20 นายสมยศ   เนาวกระจาง

ง31102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  2 0.5 20 นายสุวัฒน   จันทรแยง

อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  2 1.0 40 นางอัมพันธ   เวหานราพงศ

7.5 300

รายวิชาเพิ่มเติม

ค31202 เสริมทักษะคณิตศาสตร  2 1.5 60 นายบุญเกลื้อ   บุญเสือ

ว31202 ฟสิกส  2 2.0 80 นายสมศักดิ์   ทาศรี

ว31222 เคมี   2 1.5 60 นางสาวพัชรี   พิมพนิล

ว31242 ชีววิทยา   2 1.5 60 นางเรณู   มายาย

ส31212 หนาที่พลเมือง 2 0.5 20 นางสาววิมลรัตน   หงษหา บูรณาการกับ ส31103

ง31202 คอมพิวเตอรกราฟก 1.0 40 วาที่ ร.ท.พงษเทพ   นาคมี

อ31204 ภาษาอังกฤษ ฟง-พูด 1.0 40 นางอัมพันธ   เวหานราพงศ รวมกับครูเจฟ

9.0 360

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมแนะแนว 20 นายอรรถกร   จีราคม

กิจกรรมนักเรียน 40

   วิชาการ/นักศึกษาวิชาทหาร 20 ครูทุกคน

   ชุมนุมสงเสริมวิชาการ 20 ครูทุกคน

ประชุม  สวดมนต 20 ครูทุกคน

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน 10 ครูทุกคน

70

16.5 730

รายละเอียด รายวิชาที่เปดสอน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  4/1

ภาคเรียนที่   2   ปการศึกษา  2558

รหัสวิชา รายวิชา
เวลาเรียน

ครูประจําวิชา หมายเหตุ

รวมหนวยการเรียนทั้งหมด รวมเวลาเรียนทั้งหมด  37(36)  คาบ       

* ผู้ เรียนปฏิบตัิกิจกรรมเพื�อสงัคมและสาธารณประโยชน์นอกตารางเรียน หรือปฏิบตัิในคาบกิจกรรมลกูเสือ/นกัศกึษาวิชาทหาร หรืออื�น ๆ แตท่ั �งนี �ต้องมีหลกัฐาน

 ที�สามารถยืนยนัวา่ได้ปฏิบตัิจริงครบตามเวลาที�กําหนด

รวมหนวยการเรียน รายวิชาพื้นฐาน รวมจํานวนคาบ  15  คาบ

รวมหนวยการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม รวมจํานวนคาบ   18(17)   คาบ

รวมเวลาเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน รวมจํานวนคาบ  4  คาบ



นน. ชม.

รายวิชาพื้นฐาน

ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 40 นางพัชรธีรัตน  หาญกิตติมงคล

ค31101 คณิตศาสตร  1 1.0 40 นางสาวฉลอง   จุยศรีแกว

ว31103 ชีววิทยาพื้นฐาน 1.5 60 นางเรณู   มายาย

ส31101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  1 1.0 40 นางสาววิมลรัตน   หงษหา

ส31102 ประวัติศาสตรไทย 0.5 20 นางสาววิมลรัตน   หงษหา

พ31102 พลศึกษา  1 0.5 20 นายนิคม     มังคละ

ศ31101 ทัศนศิลป 1 0.5 20 นายสมยศ   เนาวกระจาง

ง31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  1 0.5 20 นายสุวัฒน   จันทรแยง

อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  1 1.0 40 นางอัมพันธ   เวหานราพงศ

7.5 300

รายวิชาเพิ่มเติม

ส31211 หนาที่พลเมือง 1 0.5 20 นายอรรถกร   จีราคม

ง31201 การจัดการขอมูลสารสนเทศ 1.0 40 วาที่ ร.ท.พงษเทพ   นาคมี

ง31203 เสริมทักษะคอมพิวเตอร 1 1.0 40 นางสาวหน่ึงฤทัย   การเกณขาย

ง30201 อาหารไทย 1.0 40 นายสุวัฒน   จันทรแยง

ง30202 ชางตัดผมชาย 1.0 40 วาที่ ร.ท.พงษเทพ   นาคมี

พ30203 แบดมินตัน 0.5 20 นายนิคม     มังคละ

อ31201 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ  1 1.0 40 นางสาวฐานิต   แจงดี

อ31203 ภาษาอังกฤษ ฟง-พูด 1.0 40 นางแสงเทียน   กําทรัพย

7.0 280

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมแนะแนว 20 นายอรรถกร   จีราคม

กิจกรรมนักเรียน 40

   วิชาการ/นักศึกษาวิชาทหาร 20 ครูทุกคน

     ชุมนุมสงเสริมวิชาการ 20 ครูทุกคน

40 ครูทุกคน

ประชุม  สวดมนต 20 ครูทุกคน

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน 10

60

14.5 640

* ผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนนอกตารางเรียน หรือปฏิบัติในคาบกิจกรรมลูกเสือ/นักศึกษาวิชาทหาร หรืออื่น ๆ แตทั้งนี้ตองมีหลักฐาน

 ที่สามารถยืนยันวาไดปฏิบัติจริงครบตามเวลาท่ีกําหนด

รายละเอียด รายวิชาท่ีเปดสอน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  4/2

ภาคเรียนที่   1   ปการศึกษา  2558

รวมหนวยการเรียน รายวิชาพื้นฐาน

รวมหนวยการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม

รวมจํานวนคาบ  15  คาบ

รวมจํานวนคาบ   14   คาบ

หมายเหตุรายวิชารหัสวิชา ครูประจําวิชา
เวลาเรียน

รวมเวลาเรียนทั้งหมด  35  คาบ       รวมหนวยการเรียนทั้งหมด

รวมเวลาเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน รวมจํานวนคาบ  3  คาบ

กิจกรรมรักวิชาการ



นน. ชม.

รายวิชาพื้นฐาน

ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 40 นางพัชรธีรัตน  หาญกิตติมงคล

ค31102 คณิตศาสตร  2 1.0 40 นางสาวฉลอง   จุยศรีแกว

ว31102 เคมีพื้นฐาน 1.5 60 นางสาวพัชรี   พิมพนิล

ส31103 พระพุทธศาสนา 1.0 40 นางสาววิมลรัตน   หงษหา

ส31104 ประวัติศาสตรไทย 0.5 20 นางสาววิมลรัตน   หงษหา

พ31101 สุขศึกษา  1 0.5 20 นายนิคม     มังคละ

ศ31102 ดนตร-ีนาฏศิลป 1 0.5 20 นายสมยศ   เนาวกระจาง

ง31102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  2 0.5 20 นายสุวัฒน   จันทรแยง

อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  2 1.0 40 นางอัมพันธ   เวหานราพงศ

7.5 300

รายวิชาเพิ่มเติม

ส31212 หนาที่พลเมือง 1 0.5 20 นางสาววิมลรัตน   หงษหา บูรณาการกับ ส31103

ส30201 อาเซียนศึกษา 1.0 40 นายอรรถกร   จีราคม

พ30206 แบตมินตัน 2 0.5 20 นายนิคม     มังคละ

ง31202 คอมพิวเตอรกราฟก 1.0 40 วาที่ ร.ท.พงษเทพ   นาคมี

ง31204 โปรแกรมตารางคํานวณ 1.0 40 วาที่ ร.ท.พงษเทพ   นาคมี

ง30209 พิมพดีด 1 1.0 40 วาที่ ร.ท.พงษเทพ   นาคมี

อ31202 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ  2 1.0 40 นางสาวฐานิต   แจงดี

อ31204 ภาษาอังกฤษฟง-พูด  2 1.0 40 นางอัมพันธ   เวหานราพงศ รวมกับครูเจฟ

7.0 280

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมแนะแนว 20 นายอรรถกร   จีราคม

กิจกรรมนักเรียน 40

   วิชาการ/นักศึกษาวิชาทหาร 20 ครูทุกคน

  ชุมนุมสงเสริมวิชาการ 20 ครูทุกคน

ประชุม  สวดมนต 20 ครูทุกคน

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน 10 ครูทุกคน

90

14.5 670

* ผู้ เรียนปฏิบตัิกิจกรรมเพื�อสงัคมและสาธารณประโยชน์นอกตารางเรียน หรือปฏิบตัิในคาบกิจกรรมลกูเสือ/นกัศึกษาวชิาทหาร หรืออื�น ๆ แต่ทั �งนี �ต้องมีหลกัฐาน

 ที�สามารถยืนยนัวา่ได้ปฏิบตัิจริงครบตามเวลาที�กําหนด

รายละเอียด รายวิชาท่ีเปดสอน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  4/2

ภาคเรียนที่   2   ปการศึกษา  2558

รหัสวิชา รายวิชา
เวลาเรียน

ครูประจําวิชา หมายเหตุ

รวมหนวยการเรียนทั้งหมด รวมเวลาเรียนทั้งหมด  33(32)  คาบ       

รวมหนวยการเรียน รายวิชาพื้นฐาน รวมจํานวนคาบ  15  คาบ

รวมหนวยการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม รวมจํานวนคาบ   14(13)   คาบ

รวมเวลาเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน รวมจํานวนคาบ  5  คาบ



นน. ชม.

รายวิชาพื้นฐาน

ท32101 ภาษาไทย  3 1.0 40 นางอนัญญา    ศรีภิรมย

ค32101 คณิตศาสตร  3 1.0 40 นายบุญเกลื้อ   บุญเสือ

ว32101 ฟสิกสพื้นฐาน 1.5 60 นายสมศักดิ์   ทาศรี

ส32101 สังคมศึกษา  3 1.0 40 นายสุรชัย   คุดชวง

ส32102 ประวัติศาสตรสมัยใหม 0.5 20 นายสุรชัย   คุดชวง

พ32102 พลศึกษา  2 0.5 20 นายนิคม     มังคละ

ศ32101 ทัศนศิลป  2 0.5 20 นายสมยศ   เนาวกระจาง

ง32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  3 0.5 20 นายสุวัฒน   จันทรแยง

อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  3 1.0 40 นางแสงเทียน   กําทรัพย

7.5 300

รายวิชาเพิ่มเติม

ค32203 เสริมทักษะคณิตศาสตร  3 1.5 60 นายบุญเกลื้อ   บุญเสือ

ว32203 ฟสิกส 3 2.0 80 นายสมศักดิ์   ทาศรี

ว32223 เคมี 3 1.5 60 นางสาวพัชรี   พิมพนิล

ว32243 ชีววิทยา 3 1.5 60 นางเรณู   มายาย

ส32211 หนาที่พลเมือง 3 0.5 20 นายอรรถกร   จีราคม

ง32201 การออกแบบเว็บไซดขั้นสูง(ภาษา html) 1.0 40 วาที่ ร.ท.พงษเทพ   นาคมี

อ32203 ภาษาอังกฤษ ฟง-พูด 1.0 40 นางแสงเทียน   กําทรัพย

9.0 360

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมแนะแนว 20 นายอรรถกร   จีราคม

กิจกรรมนักเรียน 40

   วิชาการ/นักศึกษาวิชาทหาร 20 ครูทุกคน

     ชุมนุมสงเสริมวิชาการ 20 ครูทุกคน

ประชุม  สวดมนต 20 ครูทุกคน

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน 10

60

16.5 720รวมหนวยการเรียนทั้งหมด รวมเวลาเรียนทั้งหมด  36  คาบ       

หมายเหตุ

รวมเวลาเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน รวมจํานวนคาบ  3  คาบ

รวมจํานวนคาบ   17   คาบ

เวลาเรียน
รายวิชารหัสวิชา

รายละเอียด รายวิชาที่เปดสอน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  5/1

ภาคเรียนที่   1   ปการศึกษา  2558

รวมหนวยการเรียน รายวิชาพื้นฐาน

รวมหนวยการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม

รวมจํานวนคาบ  15  คาบ

ครูประจําวิชา



นน. ชม.

รายวิชาพื้นฐาน

ท32102 ภาษาไทย  4 1.0 40 นางอนัญญา    ศรีภิรมย

ค32102 คณิตศาสตร  4 1.0 40 นางสาวฉลอง   จุยศรีแกว

ว32104 โลก ดาราศาสตร 1.5 60 นางเรณู   มายาย

ส32103 เศรษฐศาสตร 1.0 40 นายสุรชัย   คุดชวง

ส32104 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 0.5 20 นายสุรชัย   คุดชวง

พ32101 สุขศึกษา  2 0.5 20 นายนิคม     มังคละ

ศ32102 ดนตรี-นาฏศิลป 2 0.5 20 นายสมยศ   เนาวกระจาง

ง32102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  4 0.5 20 นายสุวัฒน   จันทรแยง

อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  4 1.0 40 นางแสงเทียน   กําทรัพย

7.5 300

รายวิชาเพิ่มเติม

ค32204 เสริมทักษะคณิตศาสตร  4 1.5 60 นายบุญเกลื้อ   บุญเสือ

ว32204 ฟสิกส 4 2.0 80 นายสมศักดิ์   ทาศรี

ว32224 เคมี 4 1.5 60 นางสาวพัชรี   พิมพนิล

ว32244 ชีววิทยา 4 1.5 60 นางเรณู   มายาย

ส32212 หนาที่พลเมือง 2 0.5 60 นายสุรชัย   คุดชวง บูรณาการกับ ส32103

ง32202 คอมพิวเตอรเพื่องานสํานักงาน 1.0 40 วาที่ ร.ท.พงษเทพ   นาคมี

อ32204 ภาษาอังกฤษ ฟง-พูด  4 1.0 40 นางอัมพันธ   เวหานราพงศ รวมกับครูเจฟ

9.0 400

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมแนะแนว 20 นายอรรถกร   จีราคม

กิจกรรมนักเรียน 40

   วิชาการ/นักศึกษาวิชาทหาร 20 ครูทุกคน

     ชุมนุมสงเสริมวิชาการ 20 ครูทุกคน

ประชุม  สวดมนต 20 ครูทุกคน

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน 10 ครูทุกคน

90

16.5 790

รายละเอียด รายวิชาที่เปดสอน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  5/1

ภาคเรียนที่   2   ปการศึกษา  2558

รหัสวิชา รายวิชา
เวลาเรียน

ครูประจําวิชา หมายเหตุ

รวมหนวยการเรียนทั้งหมด รวมเวลาเรียนทั้งหมด  37(36)  คาบ       

รวมหนวยการเรียน รายวิชาพื้นฐาน รวมจํานวนคาบ  15  คาบ

รวมหนวยการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม รวมจํานวนคาบ   18(17)   คาบ

รวมเวลาเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน รวมจํานวนคาบ  5  คาบ



นน. ชม.

รายวิชาพื้นฐาน

ท32101 ภาษาไทย  3 1.0 40 นางอนัญญา    ศรีภิรมย

ค32101 คณิตศาสตร  3 1.0 40 นายบุญเกลื้อ   บุญเสือ

ว32101 ฟสิกสพื้นฐาน 1.5 60 นายสมศักดิ์   ทาศรี

ส32101 สังคมศึกษา  3 1.0 40 นายสุรชัย   คุดชวง

ส32102 ประวัติศาสตรสมัยใหม 0.5 20 นายสุรชัย   คุดชวง

พ32102 พลศึกษา  2 0.5 20 นายนิคม     มังคละ

ศ32101 ทัศนศิลป  2 0.5 20 นายสมยศ   เนาวกระจาง

ง32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  3 0.5 20 นายสุวัฒน   จันทรแยง

อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  3 1.0 40 นางแสงเทียน   กําทรัพย

7.5 300

รายวิชาเพิ่มเติม

ส32211 หนาที่พลเมือง 3 0.5 20 นายอรรถกร   จีราคม

ง32201 การออกแบบเว็บไซดข้ันสูง 1.0 40 วาที่ ร.ท.พงษเทพ   นาคมี

ง32203 เสริมทักษะคอมพิวเตอร 3 1.0 40 นางสาวหน่ึงฤทัย   การเกณขาย

ง30203 ชางไมเบื้องตน 1.0 40 วาที่ ร.ท.พงษเทพ   นาคมี

ง30204 งานชางเหล็ก 1.0 40 นายประสพโชค   บัววังโปง

พ30202 วอลเลยบอล 0.5 20 นายนิคม     มังคละ

อ32201 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ  3 1.0 40 นางสาวฐานิต   แจงดี

อ32203 ภาษาอังกฤษ ฟง-พูด 1.0 40 นางปวีณา   วังเย็น

7.0 260

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมแนะแนว 20 นายอรรถกร   จีราคม

กิจกรรมนักเรียน 40

   วิชาการ/นักศึกษาวิชาทหาร 20 ครูทุกคน

     ชุมนุมสงเสริมวิชาการ 20 ครูทุกคน

40 ครูทุกคน

ประชุม  สวดมนต 20 ครูทุกคน

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน 10

60

14.5 620

* ผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนนอกตารางเรียน หรือปฏิบัติในคาบกิจกรรมลูกเสือ/นักศึกษาวิชาทหาร หรืออื่น ๆ แตทั้งนี้ตองมีหลักฐาน

 ที่สามารถยืนยันวาไดปฏิบัติจริงครบตามเวลาท่ีกําหนด

รายละเอียด รายวิชาท่ีเปดสอน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  5/2

ภาคเรียนที่   1   ปการศึกษา  2558

รวมหนวยการเรียน รายวิชาพื้นฐาน

รวมหนวยการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม

รวมจํานวนคาบ  15  คาบ

รวมจํานวนคาบ   14 คาบ

เวลาเรียน
รายวิชารหัสวิชา ครูประจําวิชา

รวมหนวยการเรียนทั้งหมด รวมเวลาเรียนทั้งหมด  35  คาบ       

หมายเหตุ

รวมเวลาเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน รวมจํานวนคาบ  3  คาบ

กิจกรรมรักวิชาการ



นน. ชม.

รายวิชาพื้นฐาน

ท32102 ภาษาไทย  4 1.0 40 นางอนัญญา    ศรีภิรมย

ค32102 คณิตศาสตร  4 1.0 40 นางสาวฉลอง   จุยศรีแกว

ว32104 โลก ดาราศาสตร 1.5 60 นางเรณู   มายาย

ส32103 เศรษฐศาสตร 1.0 40 นายสุรชัย   คุดชวง

ส32104 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 0.5 20 นายสุรชัย   คุดชวง

พ32101 สุขศึกษา  2 0.5 20 นายนิคม     มังคละ

ศ32102 ดนตร-ีนาฏศิลป 2 0.5 20 นายสมยศ   เนาวกระจาง

ง32102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  4 0.5 20 นายสุวัฒน   จันทรแยง

อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  4 1.0 40 นางแสงเทียน   กําทรัพย

7.5 300

รายวิชาเพิ่มเติม

ท32203 การเขียนเชิงสรางสรรคและเชิงวิชาการ 1.0 40 นางพัชรธีรัตน  หาญกิตติมงคล

ส32212 หนาที่พลเมือง 2 0.5 20 นายสุรชัย   คุดชวง บูรณาการกับ ส32103

ส30205 กฎหมายที่ประชาชนควรรู 1.0 40 นายอรรถกร   จีราคม

พ30207 การจัดการแขงขันเซปคตะกรอ 0.5 20 นายนิคม     มังคละ

ง32202 คอมพิวเตอรเพื่องานสํานักงาน 1.0 40 วาที่ ร.ท.พงษเทพ   นาคมี

ง32204 เสริมทักษะคอมพิวเตอร 4 0.5 20 นางสาวหน่ึงฤทัย   การเกณขาย

ง30208 อาหารจานเดียว 2 1.0 40 นายสุวัฒน   จันทรแยง

อ32202 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ  4 1.0 40 นางสาวฐานิต   แจงดี

อ32204 ภาษาอังกฤษ ฟง-พูด  4 1.0 40 นางอัมพันธ   เวหานราพงศ รวมกับครูเจฟ

7.5 300

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมแนะแนว 20 นายอรรถกร   จีราคม

กิจกรรมนักเรียน 40

   วิชาการ/นักศึกษาวิชาทหาร 20 ครูทุกคน

     ชุมนุมสงเสริมวิชาการ 20 ครูทุกคน

ประชุม  สวดมนต 20 ครูทุกคน

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน 10

90

15.0 690

รายละเอียด รายวิชาท่ีเปดสอน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  5/2

ภาคเรียนที่   2   ปการศึกษา  2558

รหัสวิชา รายวิชา
เวลาเรียน

ครูประจําวิชา หมายเหตุ

รวมหนวยการเรียนทั้งหมด รวมเวลาเรียนทั้งหมด  34(33)  คาบ       

รวมหนวยการเรียน รายวิชาพื้นฐาน รวมจํานวนคาบ  15  คาบ

รวมหนวยการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม รวมจํานวนคาบ   15(14) คาบ

รวมเวลาเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน รวมจํานวนคาบ  4  คาบ



นน. ชม.

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     มังคละ

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

รายวิชาเพิ่มเติม

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     มังคละ

ง33201 การตัดตอวีดีโอ 1.0 40 วาที่ ร.ท.พงษเทพ   นาคมี

อ33201 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ  5 1.0 40 นางแสงเทียน   กําทรัพย

อ33203 ภาษาอังกฤษ ฟง-พูด 1.0 40 นางปวีณา   วังเย็น

10.0 400

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมแนะแนว 20 นายอรรถกร   จีราคม

กิจกรรมนักเรียน 40

     วิชาการ/นักศึกษาวิชาทหาร 20 ครูทุกคน

     ชุมนุมสงเสริมวิชาการ 20 ครูทุกคน

20 ครูทุกคน

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน 10

60

15.5 680รวมหนวยการเรียนทั้งหมด รวมเวลาเรียนทั้งหมด  35  คาบ       

หมายเหตุ

รวมเวลาเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน รวมจํานวนคาบ  3  คาบ

ประชุม  สวดมนต

ครูประจําวิชา

รวมจํานวนคาบ  20   คาบ

เวลาเรียน
รหัสวิชา

รายละเอียด รายวิชาที่เปดสอน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  6/1

ภาคเรียนที่   1   ปการศึกษา  2558

รวมหนวยการเรียน รายวิชาพื้นฐาน

รวมหนวยการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม

รวมจํานวนคาบ  11  คาบ

รายวิชา



นน. ชม.

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     มังคละ

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

รายวิชาเพิ่มเติม

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

อ33204 ภาษาอังกฤษ ฟง-พูด 1.0 40 นางปวีณา   วังเย็น รวมกับครูเจฟ

8.5 340

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมแนะแนว 20 นายอรรถกร   จีราคม

กิจกรรมนักเรียน 40

   วิชาการ/นักศึกษาวิชาทหาร 20 ครูทุกคน

     ชุมนุมสงเสริมวิชาการ 20 ครูทุกคน

ประชุม  สวดมนต 20 ครูทุกคน

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน 10

90

14.0 650

รายละเอียด รายวิชาที่เปดสอน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  6/1

ภาคเรียนที่   2   ปการศึกษา  2558

รหัสวิชา รายวิชา
เวลาเรียน

ครูประจําวิชา หมายเหตุ

รวมเวลาเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน รวมจํานวนคาบ  4  คาบ

รวมหนวยการเรียนทั้งหมด รวมเวลาเรียนทั้งหมด  32  คาบ       

รวมหนวยการเรียน รายวิชาพื้นฐาน รวมจํานวนคาบ  11  คาบ

รวมหนวยการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม รวมจํานวนคาบ  17  คาบ



นน. ชม.

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     มังคละ

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

รายวิชาเพิ่มเติม

ท33205 การอานตีความ 1.0 40 นางอนัญญา    ศรีภิรมย

ส30204 การเมืองการปกครองของไทย 1.0 40 นายอรรถกร   จีราคม

พ30213 ฟุตซอล 0.5 20 นายนิคม     มังคละ

ง33201 การตัดตอวีดีโอ 1.0 40 วาที่ ร.ท.พงษเทพ   นาคมี

ง33203 เสริมทักษะคอมพิวเตอร 5 1.0 40 นางสาวหน่ึงฤทัย   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

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมแนะแนว 20 นายอรรถกร   จีราคม

กิจกรรมนักเรียน 40

     ลูกเสือ/นักศึกษาวิชาทหาร 20 ครูทุกคน

     ชุมนุมสงเสริมวิชาการ 20 ครูทุกคน

60 ครูทุกคน

ประชุม  สวดมนต 20 ครูทุกคน

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน 10

60

14.0 620รวมหนวยการเรียนทั้งหมด รวมเวลาเรียนทั้งหมด  35  คาบ       

หมายเหตุ

รวมเวลาเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน รวมจํานวนคาบ  3  คาบ

รวมจํานวนคาบ   17   คาบ

เวลาเรียน
รายวิชารหัสวิชา

กิจกรรมรักวิชาการ

รายละเอียด รายวิชาท่ีเปดสอน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  6/2

ภาคเรียนที่   1   ปการศึกษา  2558

รวมหนวยการเรียน รายวิชาพื้นฐาน

รวมหนวยการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม

รวมจํานวนคาบ  11  คาบ

ครูประจําวิชา



นน. ชม.

รายวิชาพื้นฐาน

ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 40 นางเพลินพิศ   เอ่ียมบุรี

ค33102 คณิตศาสตร 6 1.0 40 นายบุญเกลื้อ   บุญเสือ

ส33102 โลกปจจุบัน 1.0 40 นางสาววิมลรัตน   หงษหา

พ33101 สุขศึกษา  3 0.5 20 นายนิคม     มังคละ

ศ33102 ดนตร-ี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

รายวิชาเพิ่มเติม

ท33206 วรรณคดีมรดก 1.0 40 นางอนัญญา    ศรีภิรมย

พ30204 บาสเกตบอล 0.5 20 นายนิคม     มังคละ

ง33202 โครงงานคอมพิวเตอร 1.0 40 วาที่ ร.ท.พงษเทพ   นาคมี

ง33204 เสริมทักษะคอมพิวเตอร 6 1.0 40 นางสาวหน่ึงฤทัย   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 รวมกับครูเจฟ

6.5 260

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมแนะแนว 20 นายอรรถกร   จีราคม

กิจกรรมนักเรียน 40

   วิชาการ/นักศึกษาวิชาทหาร 20 ครูทุกคน

     ชุมนุมสงเสริมวิชาการ 20 ครูทุกคน

ประชุม  สวดมนต 20 ครูทุกคน

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน 10

90

12.0 570

รายละเอียด รายวิชาท่ีเปดสอน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  6/2

ภาคเรียนที่   2   ปการศึกษา  2558

รหัสวิชา รายวิชา
เวลาเรียน

ครูประจําวิชา หมายเหตุ

รวมหนวยการเรียนทั้งหมด รวมเวลาเรียนทั้งหมด  28  คาบ       

รวมหนวยการเรียน รายวิชาพื้นฐาน รวมจํานวนคาบ  11  คาบ

รวมหนวยการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม รวมจํานวนคาบ   13   คาบ

รวมเวลาเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน รวมจํานวนคาบ  4  คาบ



 

 

คณะท ำงำน 
 

คณะกรรมกำรประกนัคณุภำพภำยในสถำนศกึษำ 
โรงเรียนบ้ำนโคนพทิยำ 

 
๑) นายบรรชา   บุญเสือ ประธานกรรมการ 
๒) นายสมศักดิ์ ทาศรี กรรมการ 
๓) นายประสพโชค บัววังโป่ง กรรมการ 
๔) นายบุญเกล้ือ   บุญเสือ กรรมการ 
๕) นายอรรถกร   จีราคม  กรรมการ 
๖) นายสุวัฒน์   จันทร์แยง กรรมการ 
๗) นายสมยศ เนาว์กระจ่าง กรรมการ 
๘) นางอนญัญา   ศรีภิรมย์ กรรมการ 
๙) นางแสงเทียน ก าทรัพย์ กรรมการ 
๑๐) นางเพลินพิศ เย่ียมบุรี กรรมการ 
๑๑) นางอัมพันธ ์ เวหานราพงษ ์ กรรมการ 
๑๒) นางสาวฉลอง จุ้ยศรีแก้ว กรรมการ 
๑๓) นางสาวพัชรี พิมพ์นิล กรรมการ 
๑๔) นางปวีณา วังเย็น กรรมการ 
๑๕) นายสุรชัย คุดช่วง กรรมการ 
๑๖) นางสาววิมลรัตน์ หงส์ห้า กรรมการ 
๑๗) นางสาวหนึ่งฤทัย การเกณขาย กรรมการ 
๑๘) นายประกิจ ฟักชู กรรมการ 
๑๙) นางเรณู   มาย้าย กรรมการและเลขานุการ 
๒๐) ว่าท่ี ร.ท.พงษ์เทพ นาคมี            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 

 
 
 


