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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร 
 
 

ความเหน็ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
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โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 
 
 
 .......................................................................................................................................................... 
 
 
                  คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ไดม้มีติเห็นชอบ 
       รายงานประจ าปขีองสถานศกึษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 
       ในวันประชมุครัง้ที่.......เมื่อวนัวนัที่....................เดอืน...............พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
                              (ลงชื่อ) 
 
                                                   (......................................) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
ค าน า 

 

ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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                  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ที่สะท้อน
ผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศกึษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบรหิารจดัการศกึษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศกึษาขัน้พื้นฐาน เพ่ือการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมไดด้ าเนนิงานมา
อย่างต่อเนื่องและเปน็ระบบ ในปีการศกึษา ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ได้จดัใหม้ีการประเมนิคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยแบง่การประเมินเปน็ ๔ ดา้น คือ  
 ๑. ด้านคุณภาพผู้เรียน  
 ๒. ด้านกระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา   
๓. ดา้นการะบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ   
๔. ดา้นระบบประกนัคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
                  ผลการวิเคราะห ์จุดเดน่ จดุที่ควรพัฒนา และได้ระบุแนวทางการพฒันาสถานศึกษาในอนาคต 
โดยมวีัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอรายงานผลการจดัการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ให้ตน้สังกัดและสาธารณชน
ได้รบัทราบ และเตรียมความพร้อมในการรบัการประเมนิคุณภาพภายนอก ตอ่ไป                       
 
 
 
 
                              (ลงชื่อ) 
 
                                                   (นายประสาน โชติมน) 
                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานประจ าปขีองสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 ๑.๑ ข้อมูลทัว่ไป 
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 ช่ือโรงเรียน บ้านไร่พิทยาคม ที่ตั้ง ๑๐๒ต าบล บ้านไร่ อ าเภอศรีส าโรง จังหวัด สุโขทัย สังกัดสพม.๓๘ 
โทร ๐๕๕-๖๘๕๒๑๗ โทรสาร ๐๕๕-๖๘๕๐๑๑ e-mailbrpssr@gmail.comwebsitewww.banraipit.ac.th  เปิดสอนระดับชั้น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ 
 ๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
๑) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง อ่ืน ๆ 

ปีการศึกษา
๒๕๕๙ 

๒ ๓๐ ๔ ๒ ๗ 

  
 ครูประจ าการ (ณ วันที่๑๐  มถิุนายน ๒๕๕๙) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 

ต าแหน่ง/
วิทย
ฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ 
จ านวนคร้ัง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 

๑ นางพิชญา  งามสม ๔๘ ๒๔ ครู/ชนพ. กศ.ม. 
หลักสตูรและ
การสอน 

ภาษาไทย/ม.๒,๔ ๔๘ 

๒ นางจันทนา  ธราพรสกุลวงศ ์ ๕๓ ๒๙ ครู/ชนก. กศ.ม. 
จิตวิทยา 
การแนะแนว 

สังคมฯ/ม.๑ 
ประวัติศาสตร์/ 
ม.๒ 

๔๐ 

๓ นางพรธนาวดี  เพ็ชรมุข ๕๐ ๒๗ ครู/ชนพ. กศ.ม. 
หลักสตูรและ
การสอน 

การงานอาชีพ/ 
ม.๑-๖ 

๓๐ 

๔ นายกฤตพล กันทิยะ ๔๒ ๑ ครูผู้ช่วย พธ.บ. 
บริหาร
การศึกษา 

สังคม ม.๑,๔ ๒๐ 

๕ นางอัจฉรา  ช านาญจิตร ๔๑ ๑๗ ครู/ชนก. ศษ.ม. 
บริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์/ 
ม.๒,๔ 

๓๒ 

๖ นางสาวสโรชา กวาวภิวงศ ์ ๓๒ ๑ ครูผู้ช่วย ศศ.บ. 
ออกแบบ
นิเทศศิลป ์

ศิลปะ ม.๑-ม.๖ 
๒๐ 

 

๗ นางพรพรรณ  กาญจนตฤณ ๖๐ ๔๐ ครู/ชนก. กศ.บ. 
วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทยาศาสตร์/ 
ม.๓ 

๓๒ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 

ต าแหน่ง/
วิทย
ฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ 
จ านวนคร้ัง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 

๘ นายมานพ  จันทร์หอม ๓๘ ๑๓ ครู/ชนก. คบ. 
คอมพิวเตอร์
ศึกษา 

คอมพิวเตอร/์ 
ม.๔-๖ 

๗๐ 

๙ นายรุ่งศักดิ์  สร้อยสน ๔๑ ๑๙ ครู/ชนก. ค.บ. ฟิสิกส ์ ฟิสิกส์/ม.๔-๖ ๒๐ 

๑๐ นายจ าลอง  พรมเสน ๕๕ ๓๓ ครู/ชนพ. กศ.ม. 
บริหาร
การศึกษา 

สังคมฯ/ม.๔-๖ ๒๐ 

๑๑ นางสดับ  พรมเสน ๕๓ ๓๓ ครู/ชนพ. กษ.บ. แนะแนว 
คหกรรม/ม.๑, 
๔-๖ 

๓๐ 

๑๒ น.ส. ดารารัตน์  รื่นรส ๓๙ ๑๑ ครู/ชนพ. กศ.ม. 
วิจัยและ
ประเมินผล
การศึกษา 

คณิตศาสตร์/ 
ม.๓-๔ 

๒๔ 

mailto:brpssr@gmail.com
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๑๓ นายนิวัฒน์  จันทร์จิตวิริยะ ๕๒ ๓๑ ครู/ชนก. กศ.บ. ชีววิทยา 
ชีววิทยา/ 
ม.๔-๖ 

๒๐ 

๑๔ นายบารเมษฐ ์ เสือคล้าย ๕๓ ๓๑ ครู/ชนพ. กศ.บ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย/ 
ม.๕-๖ 

๖๔ 

๑๕ นางแสงเดือน  ฤทธิ์ขันธ ์ ๔๔ ๒๐ ครู/ชนพ. กศ.ม. ภาษาไทย ภาษาไทย/ม.๓ ๒๐ 

๑๖ นายนิรุต  มิเกดิ ๓๗ ๑๒ ครู/ชนพ. วท.บ. คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร/์ 
ม.๔-๖ 

 
๒๐ 

๑๗ นางสุนันท์ ชลพิทักษ์ ๕๘ ๓๕ ครู/ชนพ ศศ.ม. ภาษาไทย 
ภาษาไทย/ 
ม.๑,๖ 

๘๐ 

๑๘ นายจรลั  งามสม ๕๑ ๒๕ ครู/ชนพ. กศ.ม. 
บริหาร
การศึกษา 

สุขศึกษาพลศึกษา/
ม.๒,๓,๕ 

๔๘ 

๑๙ นางอนันต์  บัวเพ็ง ๔๖ ๒๓ ครู/ชนพ. คบ. เคม ี
เคมี/ม.๔ 
วิทยาศาสตร์/ 
ม.๑-๒ 

๒๐ 

๒๐ นางสุวัฒนา  แก้วเทพ ๕๙ ๓๘ ครู/ชนพ. คบ. 
บรรณารักษ์
ศาสตร ์

สุขศึกษาพลศึกษา/
ม.๑,๔,๖ 

๒๐ 

๒๑ น.ส. ศรีนวล  หลวงแนม ๕๖ ๓๒ ครู/ชนพ. กศ.ม. 
หลักสตูรและ
การสอน 

คณิตศาสตร/์ 
ม.๒ 

๒๐ 

๒๒ นายปัทพงษ์ นักธรรม ๓๔ ๔ ครู/คศ.๑ กศ.บ. 
บริหาร
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ/ 
ม.๖ 

๒๐ 

๒๓ น.ส. สภุาภรณ์  บัวกล้า ๔๑ ๑๑ ครู/คศ.๒ ค.บ. 
ภาษา 
อังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ/ 
ม.๓,๔ 

๓๒ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 

ต าแหน่ง/
วิทย
ฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ 
จ านวนคร้ัง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 

๒๔ นายเจรญิ  บุญจันทร ์ ๔๔ ๒๑ ครู/ชนก. กศ.ม. 
เทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์/ 
ม.๑,๓ 

๒๐ 

๒๕ น.ส. อ าภาพร  คณะแพง ๓๖ ๑๒ ครู/ชนก. วท.บ. ฟิสิกส ์
ฟิสิกส์/ม.๔ 
คณิตศาสตร์ ม.๒
ดาราศาสตร์ ม.๖ 

๒๐ 

๒๖ น.ส. จุฬาลักษณ์  เจรญิศลิป ์ ๓๒ ๘ ครู/คศ.๒ กศ.ม. 
วิจัยและ
ประเมินผล
การศึกษา 

เคมี/ม.๕-๖ ๒๐ 

๒๗ นางศศินา  ไทยสาย ๓๗ ๘ ครู/คศ.๑ ค.บ. สังคมศึกษา สังคม/ม.๒,๖ ๖๐ 

๒๘ นายอุดร  ข าคม ๔๐ ๑๑ ครู/ชนก. ค.บ. คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร์/ 
ม.๓,๕-๖ 

๒๐ 

๒๙ น.ส. นุจรีย์  พ่วงฟื่อง ๒๙ ๖ ครู/คศ.๑ กศ.ม. 
หลักสตูรและ
การสอน 

ภาษาอังกฤษ/ 
ม.๒,๔-๕ 

๒๐ 

๓๐ นางจิตติมา ข าคม ๔๐ ๑๒ ครู/ชนก. วท.บ. 
วนศาสตร์
ชุมชน 

การงานอาชีพ  
ม.๒ 

๒๐ 
 
 

จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก ๓๐ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
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จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด - คน  คิดเป็นร้อยละ - 

 ครพูนักงานราชการ(ณ วันที่๑๐  มิถุนายน ๒๕๕๙) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
ประสบการณ์
การสอน (ป)ี 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ จ้างด้วยเงิน 

๑. นายสรวิชญ์  ค าหลวง ๓๕ ๔ ค.บ. ดนตรไีทย 
ดนตรีนาฏศิลป์ 
ม.๑-ม.๖ 

งบประมาณ 

๒. นางสาวมาลี  มั่นคง ๓๑ ๗ ศศ.บ. สังคมศึกษา สังคม ม.๓,๕ งบประมาณ 

๓. นางสาวอาทิตยา  อินทร์นุ่ม ๓๑ ๘ ค.บ. 
เทคโนโลยี
นวัตกรรม
การศึกษา 

คอมพิวเตอร์ม.
๑-๓ 

งบประมาณ 

๔. นายชัชดนัย  กาญจนตฤณ ๒๘ ๖ วท.บ. 
วิทยศาสตร์
บัณฑิต 

หน้าท่ีพลเมือง 
ม.๑,๒,๓,๔,๖ 

งบประมาณ 

 ครูอัตราจ้าง (ณ วันที่๑๐  มิถุนายน ๒๕๕๙) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
ประสบการณ์
การสอน (ป)ี 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ จ้างด้วยเงิน 

๑. นางวิไลพร สิงห์คราม ๒๘ ๔ กศ.ม บริหาร
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 
ม.๑ 

โรงเรียน 

   
๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร  
                              ระดับ                                จ านวน (คน) 
ปวช. - 
ปวส. - 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 
ปริญญาตรี ๒๒ 
ปริญญาโท ๑๘ 
ปริญญาเอก - 
 
๓) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน  

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 
ในแต่ละสาขาวิชา(ชม./สัปดาห์) 

๑. บริหารการศึกษา ๒ - 
๒. คณิตศาสตร์ ๕ ๑๙.๒๐ 
๓. วิทยาศาสตร์ ๘ ๑๔.๗๕ 
๔. ภาษาไทย ๔ ๑๗.๐๐ 
๕. ภาษาอังกฤษ ๔ ๑๖.๕๐ 
๖. สังคมศึกษา ๔ ๒๓.๗๕ 
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๕ ๑๕.๕๖ 
๘. ศิลปะ ๒ ๑๖.๐๐ 
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๙. สุขศึกษา ๒ ๑๖.๐๐ 
๑๐. อ่ืนๆ ๒ ๑๗.๐๐ 
                   รวม ๓๖ ๑๗.๓๑ 

หมายเหตุ : ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ 

 

๑.๓ ข้อมูลนักเรียน  
 ๑) จ านวนนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๙ รวม๕๙๔ คน(ณ วันที่๑๐  มิถุนายน ๒๕๕๙) 
 ๒) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ๕๙๔ คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.๑ ๔ ๘๓ ๕๑ ๑๓๔ ๓๓ 

ม.๒ ๔ ๕๓ ๕๗ ๑๑๐ ๒๗ 

ม.๓ ๔ ๕๕ ๕๖ ๑๑๑ ๒๗ 

ม.๔ ๓ ๒๖ ๔๔ ๗๐ ๒๓ 

ม.๕ ๓ ๒๙ ๔๖ ๗๕ ๒๕ 

ม.๖ ๔ ๒๖ ๖๘ ๙๔ ๒๓ 

รวมท้ังหมด  ๒๗๒ ๓๒๒ ๕๙๔  

๑.๔ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

 
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
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 ๑.๕ ข้อมูลผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test : NT) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘–๒๕๕๙ 

๑) เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
และร้อยละของผลต่างระหว่าง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 

ความสามารถ ปีการศึกษา  
๒๕๕๘ 

ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 

ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ด้านภาษา - - - 
ด้านค านวณ - - - 
ด้านเหตุผล - - - 

รวมความสามารถทั้ง ๓ด้าน - - - 
    

 
 
๒) เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙จ าแนกตามร้อยละ ของระดับคุณภาพ 
…………………………………………(กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบ ด้านภาษา).......................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………(กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบ ด้านค านวณ)....................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………(กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบ ด้านเหตุผล)......................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  ๑.๖ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 
 

 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๔๗.๖๒ ๑๙.๕๙ ๒๙.๔๑ ๓๒.๙๒ ๒๒.๒๑ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๕๑.๔๓ ๒๓.๔๘ ๓๑.๑๓ ๓๕.๐๕ ๒๔.๘๘ 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด ๕๓.๐๙ ๒๔.๙๐ ๓๑.๗๗ ๓๖.๑๗ ๒๗.๓๕ 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ๕๒.๒๙ ๒๔.๘๘ ๓๑.๖๒ ๓๕.๘๙ ๒๗.๗๖ 
 

 
 
 
 
 
 



- ๑๐ - 
 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๔๙.๕๓ ๓๐.๐๓ ๓๔.๑๔ ๕๑.๔๕ ๒๙.๒๙ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๔๖.๒๑ ๒๘.๘๘ ๓๔.๔๒ ๔๘.๑๒ ๒๙.๘๕ 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด ๔๖.๘๑ ๒๙.๕๓ ๓๕.๑๒ ๔๙.๓๔ ๓๑.๓๙ 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ๔๖.๓๖ ๒๙.๓๑ ๓๔.๙๙ ๔๙.๐๐ ๓๑.๘๐ 
หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย คณติศาสตร์  และสังคมศึกษาของนักเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลีย่ทุกระดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๒) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ย 

ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ 
ภาษาไทย ๔๔.๑๐ ๔๙.๕๓ 

คณิตศาสตร์ ๓๒.๖๖ ๓๐.๐๓ 
วิทยาศาสตร์ ๓๗.๗๕ ๓๔.๑๔ 
สังคมศึกษา ๔๙.๕๖ ๕๑.๔๕ 
ภาษาอังกฤษ ๒๙.๖๓ ๒๙.๒๙ 

หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา มีพัฒนาการสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ย 

ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ 
ภาษาไทย ๕๐.๒๗ ๔๗.๖๒ 

คณิตศาสตร์ ๒๔.๓๕ ๑๙.๕๙ 
วิทยาศาสตร์ ๓๒.๕๙ ๒๙.๔๑ 
สังคมศึกษา ๔๐.๗๘ ๓๒.๙๒ 
ภาษาอังกฤษ ๒๐.๕๘ ๒๒.๒๑ 

หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ มีพัฒนาการสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ: ดีมาก 

๑. กระบวนการพัฒนา 
   สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการหลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม
ศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
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กับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้
กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญที่สุด โดยมุ่ง
พัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตาม
ศักยภาพของผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ 
ห้องสมุด ครูในสายชั้นเดียวกันร่วมกันก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเน้น
การใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 
 นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน โดยการจัดชั่วโมงอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม ให้นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมท ากิจกรรมทุกวันศุกร์ มีระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิต มีการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการต่างๆ การสอนโดยใช้ STEM เข้ามาร่วมในการจัดการเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียน
ฝึกการใช้ทักษะการคิด วิเคราะห์ และสามารถน าเอาองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวันและ
อนาคตต่อไปได้อย่างเต็มภาคภูมิ 
 

๒. ผลการด าเนินงาน 
ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่าน เขียน สื่อสาร คิดวิเคราะห์ รู้จัก 

วางแผนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็น หรือวิพากษ์
ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ 
จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ จ าเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้และ
ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่างๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน์ รักการออกก าลัง
กาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎ กติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของ
สังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล และระหว่างวัย ทั้งนี้ มีผล
การด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 
 
 
 
ประเด็น ผลการประเมิน 
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ความสามารถ
ในการอ่านและ
และคิด
วิเคราะห์ 
ระดับดี 
 

 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ปีการศึกษา ๒๕๕๙จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 

ความสามารถ
ในการ
เทคโนโลยี 
ระดับดีมาก 
 
 

 
รอ้ยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ปีการศึกษา ๒๕๕๙จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
ประเด็น ผลการประเมิน 
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ผลการทดสอบ
ระดับชาติ 
 

 

 
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

๓ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 
 

 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 

ระดับชั้น ดีเยี่ยม ดี 
ม.๑ ๑๐๗ ๘๗๔ 
ม.๒ ๑๑๖ ๕๐๗ 
ม.๓ ๑๒๑ ๕๐๒ 
ม.๔ ๑๐๑ ๔๙๒ 
ม.๕ ๙๑ ๔๙๙ 
ม.๖ ๙๒ ๕๑๙ 
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การมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
ธรรมชาติของ
นักเรียน 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๑-๖คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
 
 

ความภาคภูมิใจ
ในความเป็น
ไทยของ
นักเรียน 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๑-๖ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
  
 

การยอมรับ
ความคิดเห็น
ของผู้อ่ืนสุข
ภาวะทางจิต 
ภูมิคุ้มกัน และ
ความเป็นธรรม
ต่อสังคมของ
นักเรียน 

ร้อยละผลการประเมินนักเรียนด้านการยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืนสุขภาวะทางจิต ภูมิคุ้มกัน และ
ความเป็นธรรมต่อสังคมของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
 

การเข้าร่วม
โครงการ
ส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 

 
๓.จุดเด่น 

   ผู้เรียนมีความสารถในการใช้เทคโนโลยี ในการสืบค้นข้อมูล การน าเสนอ และการน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอยู่ในระดับดีเยี่ยม ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ใน
ระดับดีเยี่ยม ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีเยี่ยม ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มี
สมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย มีภูมิคุ้มกันในเรื่องยาเสพติดโดยนักเรียนได้รับ
ความรู้จากกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม และการให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

 จุดควรพัฒนา 
  โรงเรียนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนที่หลากหลายให้กับนักเรียน ส่งเสริมด้านความสามารถเฉพาะ
บุคคล จัดชุมชนวิชาชีพการเรียนรู้ ผู้เรียนในระดับชั้น ม.๑ – ม.๖ ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการน าเสนอ การอภิปราย
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ยัง
ต้องได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จนท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดี
งามของไทย 
 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

๑.กระบวนการพัฒนา 
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   โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล 
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุม
ระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนดเปูาหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ 
กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อม
ทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุ
เปูาหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน 

๒. ผลการพัฒนา 
   ๒.๑ สถานศึกษามีการก าหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความ
ต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
   ๒.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน
ทุกกลุ่มเปูาหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝุเรียนรู้ 
   ๒.๓ สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
ร่วมรับผิดชอบ 
   ๒.๔ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
   ๒.๕ สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ที่
เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
   ๒.๖ สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝุายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรร
มาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
   ๒.๗ สถานศึกษามีการระดม ทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ 
ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

จ านวนครั้งทีค่รูได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ 
สพฐ.ก าหนด คือ ๒๐ ชั่วโมง/ปี 

การมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการ
ว่างแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  

จ านวนเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เท่ากับ 2 ครั้ง/ภาคเรียน 

การจัดหาทรัพยากร 
 

ผู้บริหารได้ระดมทุนทรัพยากรส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษาท้ังในรูปของงบประมาณ และบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาจากท้องถิ่น
มาช่วยในการสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
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การนิเทศ ก ากับ ติดตามและ
ประเมินผล 

ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลจากผู้บริหาร
เท่ากับ ๑ ครั้ง/ภาคเรียน 

 
 ๓. จุดเด่น 
   โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลาย
วิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝุายมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การ
ด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็น
ฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 

๔. จุดควรพัฒนา 
   ๑. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มากข้ึน 
   ๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ ดีมาก 

๑. กระบวนการและผลการด าเนินการ 
  โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย ดังนี้ 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมส่งเสริม
อัจฉริยภาพดา้นวิชาการ
นักเรียนช้ัน  
ม. 3,  ม.6 

1. จ้างบุคลากรติว สอบ o-net   
ม.3 ,ม.6                                              
2. ท าเอกสารการติว  สอบ o-
net ม.3 , ม.6 
3. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิการสอบ 
o-net ม.3 , ม.6 
 

1. จ้างบุคลากรติว สอบ o-net  ม.3, ม.6 ได้บางวิชา                                              
2. ท าเอกสารการติว สอบ o-net ม.3, ม.6 ได้ทุกวิชา 
3. ผลสมัฤทธ์ิการสอบ o-net ม.3 , ม.6 มีคะแนนสูงกว่า
ระดับประเทศ และคะแนนเฉลี่เพิ่มขึ้นบางวิชา 

กิจกรรมจดัท า-สร้างสื่อ
นวัตกรรมกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาไทย 

สรา้งสือ่-จัดท าสือ่นวตักรรมเพื่อใช้
ประกอบการเรียนการสอน ไม่ต่ า
กว่า 10 รายการ 

สรา้งสือ่-จัดท าสือ่นวตักรรมเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ไม่
ต่ ากว่า 10 รายการ 

กิจกรรมวันส าคัญทาง
ภาษาไทย  วันสุนทรภู่  
วันภาษาไทย  วันพ่อขุน
รามค าแหงมหาราช 

1.นักเรยีนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 
2.นักเรยีนมคีวามพึงพอใจต่อ
กิจกรรมที่จดัขึ้นในระดบัมากไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

1.นักเรยีนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 
2.นักเรยีนมคีวามพึงพอใจต่อกิจกรรมที่จัดขึน้ในระดับมากไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
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กิจกรรมจดับรรยากาศ
ส่งเสริมการเรียนการ
สอน 

1. นักเรียนเกิดบรรยากาศการ
การเรยีนรู ้
2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมที่จดัขึ้นในระดับมากไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

1. นักเรียนเกิดบรรยากาศการการเรียนรู ้
2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่จดัขึ้นในระดับมากไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

กิจกรรมการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

1. จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการร้อยละ 100 มีความพึง
พอใจ 
2. นักเรยีนที่เขา้ร่วมแข่งขนัร้อย
ละ 100  ได้รับรางวัลชนะเลิศ
รองชนะเลิศ 

1. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 มีความพึง
พอใจ 
2. นักเรยีนที่เขา้ร่วมแข่งขนัร้อยละ 100  ได้รับรางวัลชนะเลิศ
รองชนะเลิศ 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมการแข่งขันตอบ
ค าถามสารานุกรม 

1. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 100 มีความพึง
พอใจ 
2. นักเรยีนที่เขา้ร่วมแข่งขนัร้อย
ละ 100  ได้รับรางวัลชนะเลิศ
รองชนะเลิศ 

1. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 มีความพึง
พอใจ 
2. นักเรยีนที่เขา้ร่วมแข่งขนัร้อยละ 100  ได้รับรางวัลชนะเลิศ
รองชนะเลิศ 

กิจกรรมการแข่งขัน
กิจกรรมวันพ่อขุน
รามค าแหง 

1. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 100 มีความพึง
พอใจ 
2. นักเรยีนที่เขา้ร่วมแข่งขนัร้อย
ละ 100  ได้รับรางวัลชนะเลิศ
รองชนะเลิศ 

1. จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 มีความพึง
พอใจ 
2. นักเรยีนที่เขา้ร่วมแข่งขนัร้อยละ 100  ได้รับรางวัลชนะเลิศ
รองชนะเลิศ 

กิจกรรมการแข่งขัน
เนื่องในวันท่ีระลึกสากล
แห่งการรู้หนังสือ 

1. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 100 มีความพึง
พอใจ 
2. นักเรยีนที่เขา้ร่วมแข่งขนัร้อย
ละ 100  ได้รับรางวัลชนะเลิศ
รองชนะเลิศ 

1. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 มีความพึง
พอใจ 
2. นักเรยีนที่เขา้ร่วมแข่งขนัร้อยละ 100  ได้รับรางวัลชนะเลิศ
รองชนะเลิศ 

กิจกรรมแข่งขันเนื่องใน
วันภาษาไทยแห่งชาต ิ

1. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 100 มีความพึง
พอใจ 
2. นักเรยีนที่เขา้ร่วมแข่งขนัร้อย
ละ 100  ได้รับรางวัลชนะเลิศ
รองชนะเลิศ 

1. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 มีความพึง
พอใจ 
2. นักเรยีนที่เขา้ร่วมแข่งขนัร้อยละ 100  ได้รับรางวัลชนะเลิศ
รองชนะเลิศ 

กิจกรรมคา่ย
คณิตศาสตร์   

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านไร่พิทยา
คมสนใจเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน  
100 คน 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาคณติศาสตร์สูงขึ้น 

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน  102 คน 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น 

กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านไร่พิทยา
คมสนใจเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน  

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน  102 คน 
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วิชาคณิตศาสตร ์ 60 คน 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาคณติศาสตร์สูงขึ้น 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมอบรมการ
เรียนรู้การใช้โปรแกรม 
GSP ให้กับนักเรียน 

นักเรียนโรงเรียนบา้นไร่พิทยาคม
ได้รับการอบรมการใช้โปรแกรม 
GSP (The Geometer’s 
Sketchpad) เบื้องต้น 

นักเรียนโรงเรียนบา้นไร่พิทยาคมได้รับการอบรมการใช้
โปรแกรม GSP (The Geometer’s Sketchpad) เบื้องต้น 

กิจกรรมสร้างแหล่ง
เรียนรู้ทั้งในและนอก
ห้องเรียน และสื่อ        
การเรยีน 

1. มีปูายนิเทศนอกห้องเรียน
จ านวน 1 ปูาย 
2. มีปูายนิเทศในห้องเรียน 6 
ปูาย  

1. มีปูายนิเทศนอกห้องเรียนจ านวน 1 ปูาย 
2. มีปูายนิเทศในห้องเรียน 6 ปูาย  
 

กิจกรรมการจัดท าสื่อ
การเรยีนการสอน 

1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
มีเอกสารประกอบการเรียนการ
สอนรายวิชา 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทุก
คน 
2.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1 
ทุกคนผ่านการวัดผลประเมินผล
และมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน
รายวิชากระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ้น   
3.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี4 
ทุกคนผ่านการวัดผลประเมินผล
และมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน
วิชาเพิ่มขึ้น     

1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีเอกสารประกอบการเรียนการ
สอนรายวิชา 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทุกคน 
2.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1 ทุกคนผ่านการวดัผล
ประเมินผลและมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนในรายวิชา
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพิม่ขึ้น   
3.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี4 ทุกคนผ่านการวดัผล
ประเมินผลและมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนในรายวิชา
วิทยาศาสตร์พื้นฐานสาระที่ 3 เพิ่มขึ้น     

กิจกรรมพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ ม.2 

1. นักเรียนช้ัน ม.2 มีอุปกรณ์
และสื่อการเรียน 
2. นักเรียนช้ัน ม.2 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
สูงขึ้น 

1. นักเรียนช้ัน ม.2 มีอุปกรณ์และสื่อการเรียน 
2. นักเรียนช้ัน ม.2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
สูงขึ้น 

กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

1.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนใน
กลุ่มวิชาสังคมศึกษาเพิ่มขึ้น 
2.นักเรียนมีความรู้ในเรื่อง
ข่าวสารทางสังคมและข่าวสาร
รอบโลก ความรู้รอบตัว 
3.ผลสัมฤทธ์ิโอเน็ตกลุ่มสาระ
สังคมศึกษาเพิ่มขึ้น 

1.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนในกลุ่มวชิาสังคมศึกษาเพิ่มขึ้น 
2.นักเรียนมีความรู้ในเรื่องข่าวสารทางสังคมและข่าวสารรอบ
โลก ความรู้รอบตัว 
3.ผลสัมฤทธ์ิโอเน็ตกลุ่มสาระสังคมศึกษาเพิ่มขึ้น 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรม“รอบรู้วัน
ส าคัญ 

1. ร้อยละ 50  ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษา
ปีท่ี  6  ได้รับการส่งเสรมิความรู้
และทักษะเพิ่มเตมิเกีย่วกบัวัน
ส าคัญที่เกีย่วกับรายวิชาสังคม

1. ร้อยละ 50  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษา
ปีท่ี  6  ได้รับการส่งเสรมิความรู้และทักษะเพิม่เติมเกีย่วกับวัน
ส าคัญที่เกีย่วกับรายวิชาสังคมมากขึ้น 
2. ร้อยละ 50  ของนักเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net) 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาฯสูงขึ้น 
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มากขึ้น 
2. ร้อยละ 50  ของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (O-net) 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา
ฯสูงขึ้น 
 

กิจกรรม“ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้อุทยาน
ประวัติศาสตร์สโุขทัย 

1) นักเรียนไดร้ับฟังการบรรยาย
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสุโขทัย
และศึกษาแหล่งโบราณสถาน 
และโบราณวัตถุ ในเขตพื้นท่ี
อุทยาน 
2) นักเรียนท่ีสามารถน าความรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมา
ประยุกต์บรูณาการกับรายวิชา
สังคมศึกษาได ้
3) นักเรียนท่ีสามารถเสริมสร้าง
และพัฒนาความรู้ด้าน
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
4) นักเรียนมีทักษะการท างาน
เป็นทีม 
 

1) นักเรียนไดร้ับฟังการบรรยายประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสุโขทัย
และศึกษาแหล่งโบราณสถาน และโบราณวัตถุ ในเขตพื้นท่ี
อุทยาน 
2) นักเรียนท่ีสามารถน าความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมา
ประยุกต์บรูณาการกับรายวิชาสังคมศึกษาได ้
3) นักเรียนท่ีสามารถเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ด้าน
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
4) นักเรียนมีทักษะการท างานเป็นทีม 

กิจกรรม“ค่ายพุทธบุตร 
ประจ าปี 2559 

นักเรียนได้รับความรู้ และปฏิบัติ
ตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ร้อยละ 85 
 
 
 
 
 

นักเรียนได้รับความรู้ และปฏิบัติตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ร้อยละ 85 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรม“สอบธรรม
ศึกษา ธรรมสนามหลวง  
ประจ าปี 2559 

1. นักเรียนได้รับความรู้จาก
ประสบการณ์ตรงจากการสอบ
ธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษา 
ระดับชั้นช้ันตรี ช้ันโทและเอก 
2. นักเรียนได้มีทักษะในการคดิ
และการปฏิบัตตินอย่างถูกต้อง
ตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
 

1. นักเรียนได้รับความรู้จากประสบการณต์รงจากการสอบ
ธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษา ระดบัช้ันช้ันตรี ช้ันโทและเอก 
2. นักเรียนได้มีทักษะในการคดิและการปฏิบตัิตนอย่างถูกต้อง
ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

กิจกรรม อบรม 
“ประวัติศาสตร์แสน
สนุก” 

1. นักเรียนท่ีไดร้ับฟังการ
บรรยายประวตัิศาสตร์ท้องถิ่น
ท้องถิ่น ความเป็นมา ของ

1. นักเรียนท่ีไดร้ับฟังการบรรยายประวัติศาสตร์ท้องถิ่นท้องถิ่น 
ความเป็นมา ของประวตัิศาสตร์ชาติไทยและส านึกรักบ้านเกดิ 
(สุโขทัย) 
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ประวัติศาสตร์ชาติไทยและส านึก
รักบ้านเกิด (สโุขทัย) 
2. นักเรียนท่ีสามารถเสรมิสร้าง
และพัฒนาความรู้ด้าน
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
3. นักเรียนมีความรู้และความพึง
พอใจร้อยละ 85 
 

2. นักเรียนท่ีสามารถเสรมิสร้างและพัฒนาความรู้ด้าน
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
3. นักเรียนมีความรู้และความพึงพอใจร้อยละ 85 

กิจกรรมแข่งขันกีฬา-
กรีฑาภายใน ต้านภัยยา
เสพติด 

1. ร้อยละ 95  ของนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑา
ภายใน ต้านภยัยาเสพติด ปี
2559 
2. นักเรียน มีความสามัคคี  มี
ระเบียบวินยั รู้แพ้ รู้ชนะ  รู้อภัย
และห่างไกลยาเสพตดิ 
3.นักเรียนมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ภายในต้านภยัยาเสพตดิ ปี 
2559 ในระดับมาก 
 
 
 
 

1. ร้อยละ 95  ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑา
ภายใน ต้านภยัยาเสพติด ปี2559 
2. นักเรียน มีความสามัคคี  มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ  รู้อภัย
และห่างไกลยาเสพตดิ 
3.นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬา-กรีฑาภายในต้านภัยยาเสพตดิ ปี 2559 ในระดับมาก 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมแข่งขันฟุตซอล 
ต้านภัยยาเสพติด 

1. มีจ านวนทีมที่สมัครเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาฟุตซอล ต้านภัยยา
เสพติด ไม่น้อยกว่า  10 ทีม 
2. นักกีฬา- นักเรียนมีความ
สามัคคี มรีะเบียบวินัย รู้แพ้ รู้
ชนะ รู้อภัยและห่างไกลยาเสพ
ติด  
3. นักกีฬา- นักเรียนมีความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรมการ
แข่งขนักีฬาฟุตซอล  ต้านภัยยา
เสพติด ปีการศึกษา 2559  อยู่
ในระดับมาก 

1. มีจ านวนทีมที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตซอล ต้านภัยยา
เสพติด ไม่น้อยกว่า  10 ทีม 
2. นักกีฬา- นักเรียนมีความสามัคคี มีระเบยีบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ 
รู้อภัยและห่างไกลยาเสพตดิ  
3. นักกีฬา- นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาฟุตซอล  ต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2559  อยู่
ในระดับมาก 

กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ในกลุ่มสาระสุขศึกษา
และพลศึกษา 

1.มีวัสดุอุปกรณ์การเรียนการ
สอนเพียงพอต่อจ านวนผู้เข้าเรียน 
2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ใน
ระดับด ี
3. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีความ
พึงพอใจต่อการเรยีนการสอนอยู่
ในระดับด ี

1.มีวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนเพียงพอต่อจ านวนผู้เข้าเรียน 
2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ
ด ี
3. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีความพงึพอใจตอ่การเรยีนการสอน
อยู่ในระดับด ี
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กิจกรรมส่งเสริมความ
เลิศทางกีฬาและสุขภาพ 
และอุปกรณ์กีฬา 

1.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตาม
เกณฑ์ของ สมศ. ร้อยละ 90 
2.นักเรียนมีผลการแข่งขันด้าน
กีฬาให้มีศักยภาพเพื่อเป็น
ตัวแทนในระดับเขตและทีมชาต ิ

1.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ของ สมศ. ร้อยละ 90 
2.นักเรียนมีผลการแข่งขันด้านกีฬาให้มีศักยภาพเพื่อเป็น
ตัวแทนในระดับเขต 

กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

1. นักเรียนช้ัน ม.1-6 ร้อยละ 
100 ได้เข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อ
หา ตัวแทนนักเรียนไปประกวด
วาดภาพ 
2. ตัวแทนนักเรียนร้อยละ 80 มี
ผลการประเมิน ความสามารถ
ด้านศิลปะอยู่ในระดับดีมาก 
 

1. นักเรียนช้ัน ม.1-6 ร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมการคดัเลือกเพื่อ
หา ตัวแทนนักเรียนไปประกวดวาดภาพ 
2. ตัวแทนนักเรียนร้อยละ 80 มีผลการประเมิน ความสามารถ
ด้านศิลปะอยู่ในระดับดีมาก 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมผลติสื่อการ
เรียนการสอนรายวิชา
พื้นฐาน/งานประดิษฐ ์

นักเรยีนทุกคนมีผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นเนื่องนักเรียน
ทุกคนที่เลือกเรียนได้ใช้สื่อการ
เรียนการสอนที่มีคณุภาพทุก
รายวิชา 
 

นักเรยีนทุกคนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเนื่องนักเรียนทุก
คนที่เลือกเรียนได้ใช้สื่อการเรียนการสอนที่มีคณุภาพทุก
รายวิชา 

กิจกรรมผลติสื่อการ
เรียนการสอนรายวิชา
พื้นฐาน/งานบ้านและ
งานอาหาร 

นักเรยีนทุกคนมีผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นเนื่องนักเรียน
ทุกคนที่เลือกเรียนได้ใช้สื่อการ
เรียนการสอนที่มีคณุภาพทุก
รายวิชา 
 

นักเรยีนทุกคนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเนื่องนักเรียนทุก
คนที่เลือกเรียนได้ใช้สื่อการเรียนการสอนที่มีคณุภาพทุก
รายวิชา 

กิจกรรมผลติสื่อการ
เรียนการสอนรายวิชา
พื้นฐาน/งานเกษตร 
(เกษตรปลอดสารพิษ) 

1. พื้นที่ส าหรับท าแปลงปลูกผัก 
300 ตารางเมตร 
2. นักเรียนร้อยละ 80ไดเ้รียน
และปฏิบตัิจริง ก่อให้เกิด
ประสบการณ์ตรงและเห็นคุณคา่
ของการท าเกษตรแบบปลอด
สารพิษ 
3. นักเรียนร้อยละ 80มีความรู้
และเกดิทักษะในการท า
การเกษตรปลอดสารพิษ 
4. นักเรียนร้อยละ 80ตระหนัก
ถึงความส าคัญและจ าเป็นในการ
ด าเนินชีวิตของไทยในด้าน
การเกษตร 
5. ให้นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้
ให้กับนักเรียนและชุมชน 
 

1. พื้นที่ส าหรับท าแปลงปลูกผัก 300 ตารางเมตร 
2. นักเรียนร้อยละ 80ไดเ้รียนและปฏิบัติจริง ก่อให้เกิด
ประสบการณ์ตรงและเห็นคุณคา่ของการท าเกษตรแบบปลอด
สารพิษ 
3. นักเรียนร้อยละ 80มีความรู้และเกิดทักษะในการท า
การเกษตรปลอดสารพิษ 
4. นักเรียนร้อยละ 80ตระหนักถึงความส าคญัและจ าเป็นใน
การด าเนินชีวิตของไทยในด้านการเกษตร 
5. ให้นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนและชุมชน 

กิจกรรมผลติสื่อการ นักเรียน และครูทุกคนโรงเรยีน นักเรียน และครูทุกคนโรงเรยีนบ้านไร่พิทยาคมมี
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เรียนการสอนรายวิชา
งานคอมพิวเตอร์   
(ห้องปฏิบัติการ
คุณภาพ) 

บ้านไร่พิทยาคมมีห้องปฏิบตัิการ
คอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการใช้
การเรยีนการสอน 
 
 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอรเ์พียงพอต่อการใช้การเรียนการ
สอน 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมผลติสื่อการ
เรียนการสอนรายวิชา
งานคอมพิวเตอร ์

1. นักเรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้
อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอใน
การเรยีนรู ้
2. นักเรียนทุกคนมีทักษะในการ
ใช้คอมพิวเตอร์ในการท างาน
เพื่อการเรยีนการสอน 
 

1. นักเรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอใน
การเรยีนรู ้
2. นักเรียนทุกคนมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในการท างาน
เพื่อการเรยีนการสอน 

กิจกรรมหุ่นยนต์บ้านไร ่ 1. นักเรียนโรงเรียนบ้านไร่
พิทยาคมเข้าร่วมการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมรายการการ
แข่งขันหุ่นยนต์ จ านวน 6 คน 
2.นักเรียนได้รับการอบรม
ความรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์ 50  คน 
3. นักเรียนโรงเรียนบ้านไร่
พิทยาคมเข้าร่วมการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมรายการการ
แข่งขันหุ่นยนต์ทุกรายการ 
 

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมเข้าร่วมการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมรายการการแข่งขันหุ่นยนต์ จ านวน 6 คน 
2.นักเรียนได้รับการอบรมความรูเ้กี่ยวกับหุ่นยนต์ 50  คน 
3. นักเรียนโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมเข้าร่วมการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมรายการการแข่งขันหุ่นยนต์ทุกรายการ 

กิจกรรมพัฒนา
พัฒนาการเรียนการสอน
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและ O-
net ภาษาอังกฤษ ม.3 
และ ม.6 

1. คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
2. คะแนนของนักเรียนช้ันม. 3 
และม. 6 ได้รับการพัฒนา
ความรู้เกี่ยวกับ LAS และ O-
net สูงขึ้น 

1. คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
2. คะแนนของนักเรียนช้ันม. 3 และม. 6 ได้รับการพัฒนา
ความรู้เกี่ยวกับ LAS และ O-net สูงขึ้น 

กิจกรรมคา่ย
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ 

1. จัดค่ายภาษาอังกฤษ1 ครั้ง 
จ านวน 3 วัน 2 คืน 
2. พัฒนาความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของนักเรียนให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสตูรภาษาอังกฤษ
พุทธศักราช 2551 ให้เหมาะสม
กับวัยและธรรมชาตคิวามต้องการ
ในการเรียนของผูเ้รียน 

1. จัดค่ายภาษาอังกฤษ1 ครั้ง จ านวน 3 วัน     ไม่ค้างคืน 
2. พัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลกัสูตรภาษาอังกฤษ
พุทธศักราช 2551 ให้เหมาะสมกบัวัยและธรรมชาตคิวาม
ต้องการในการเรียนของผูเ้รียน 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมทางวิชาการ
และปูายนเิทศในวัน
ส าคัญภาษาอังกฤษ 

1. นักเรียนช้ัน ม. 1 ถึงม.6 ทุกคน 
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม
ต่างชาติ 
2. นักเรียนมีทัศนคติทีด่ีต่อวิชา

1. นักเรียนช้ัน ม. 1 ถึงม.6 ทุกคน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม
ต่างชาติ 
2. นักเรียนมีทัศนคติทีด่ีต่อวิชาภาษาอังกฤษ 
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ภาษาอังกฤษ 
 

กิจกรรมพัฒนาการเรยีน
การสอนกิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารี ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

1. ลูกเสือ-เนตรนารีร้อยละ 80มี
ระเบียบวินยั 
2. ลูกเสือ-เนตรนารีร้อยละ 80มีวัสดุ
ฝึกครบถ้วนตามเนื้อหา 
3. ลูกเสือ-เนตรนารีร้อยละ 80มี
ทักษะในการด าเนินชีวิต 
 

1. ลูกเสือ-เนตรนารีร้อยละ 80มีระเบยีบวินัย 
2. ลูกเสือ-เนตรนารีร้อยละ 80มีวัสดุฝกึครบถ้วนตามเนื้อหา 
3. ลูกเสือ-เนตรนารีร้อยละ 80มีทักษะในการด าเนินชีวิต 

กิจกรรมพัฒนาการเรยีน
การสอนกิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารี ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

1. ลูกเสือ-เนตรนารีร้อยละ 80มี
ระเบียบวินยั 
2. ลูกเสือ-เนตรนารีร้อยละ 80มีวัสดุ
ฝึกครบถ้วนตามเนื้อหา 
3. ลูกเสือ-เนตรนารีร้อยละ 80มี
ทักษะในการด าเนินชีวิต 
 

1. ลกูเสือ-เนตรนารีร้อยละ 80มีระเบยีบวินัย 
2. ลูกเสือ-เนตรนารีร้อยละ 80มีวัสดุฝกึครบถ้วนตามเนื้อหา 
3. ลูกเสือ-เนตรนารีร้อยละ 80มีทักษะในการด าเนินชีวิต 

กิจกรรมพัฒนาการเรยีน
การสอนกิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารี ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

1. ลูกเสือ-เนตรนารีร้อยละ 80มี
ระเบียบวินยั 
2. ลูกเสือ-เนตรนารีร้อยละ 80มีวัสดุ
ฝึกครบถ้วนตามเนื้อหา 
3. ลูกเสือ-เนตรนารีร้อยละ 80มี
ทักษะในการด าเนินชีวิต 

1. ลูกเสือ-เนตรนารีร้อยละ 80มีระเบยีบวินัย 
2. ลูกเสือ-เนตรนารีร้อยละ 80มีวัสดุฝกึครบถ้วนตามเนื้อหา 
3. ลูกเสือ-เนตรนารีร้อยละ 80มีทักษะในการด าเนินชีวิต 

กิจกรรมวันสถาปนา
ลูกเสือ 

ผู้ก ากับและลูกเสือ-เนตรนารีร่วม
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ ร้อย
ละ 100 

ผู้ก ากับและลูกเสือ-เนตรนารีร่วมกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ ร้อย
ละ 100 

กิจกรรมวันวชิราวุธ ผู้ก ากับและลูกเสือ-เนตรนารีร่วม
กิจกรรมวันวชิราวุธ  ร้อยละ 100 

ผู้ก ากับและลูกเสือ-เนตรนารีร่วมกิจกรรมวันวชิราวุธ  ร้อยละ 100 

กิจกรรมผู้บ าเพญ็
ประโยชนร์ะดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ผู้เรยีนมัธยมศึกษาปีท่ี 4
ประมาณ 70 คน บ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรยีน 
สังคมและชุมชน  

ผู้เรยีนมัธยมศึกษาปีท่ี 4ประมาณ 70 คน บ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
ครอบครัว โรงเรียน สังคมและชุมชน  

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมผู้บ าเพญ็
ประโยชน์ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ผู้เรยีนมัธยมศึกษาปีท่ี 5
ประมาณ 7ถ คน บ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรยีน 
สังคมและชุมชน  
 

ผู้เรยีนมัธยมศึกษาปีท่ี 5ประมาณ 7ถ คน บ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
ครอบครัว โรงเรียน สังคมและชุมชน  

กิจกรรมผู้บ าเพญ็
ประโยชน์ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ผู้เรยีนมัธยมศึกษาปีท่ี 6
ประมาณ 88 คน บ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรยีน 
สังคมและชุมชน  
 

ผู้เรยีนมัธยมศึกษาปีท่ี 6ประมาณ 88 คน บ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
ครอบครัว โรงเรียน สังคมและชุมชน  

 
๓. จุดเด่น 
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 ๑. ครูตั้งใจ มุ่งมั่นพัฒนาในการสอน 
 ๒. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ๓. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๔. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 ๕. คณะกรรมการวิจัย ตรวจประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน พร้อมทั้งให้ค าแนะน าที่ครูสามารถ
พัฒนาต่อยอดได้เป็นอย่างดี 
 
๔. จุดควรพัฒนา 

๑. ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
๒. ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๔  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
ระดับคุณภาพ ดีมาก 

๑.กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
มาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 

มาตรฐานที่ ๔ 
ระบบการประกัน 
คุณภาพภายใน 
ที่มปีระสิทธิภาพ 

-โรงเรียนด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ๘ ประการ ได้แก่ ๑) ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ๒)จัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน ๓) จัดการและ
บริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยี
ช่วยในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสารสนเทศท่ีเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ๔) 
จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ๕) ด าเนินการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ๖) ประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานของสถานศึกษา ๗) จัดท ารายงานประจ าปีที่
เสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน ๘) โรงเรียนด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยจัดประชุมคณะครู 
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาน าเสนอผลการด าเนิน
รายงานประจ าปีของสถานศึกษาท่ีผ่านมา วิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณภาพภายในจากรายงานประจ าปีของปี

-โรงเรียนมีการ
ด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาอย่างเป็น
ระบบ 
- ผลการประเมิน
คุณภาพภายในมีระดับ
คุณภาพดีมาก 
- ผลการประเมินความ
พึงพอใจของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง 
ชุมชนในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาอยู่ใน
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การศึกษาท่ีผ่านมา วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามจุดที่ควรพัฒนา 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมที่จะพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานของสถานศึกษา โดยเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน จัดท าโครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
มีกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในให้ครูทุกคนในโรงเรียน เพื่อให้คณะ
ครู บุคลากรทุกฝุายที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ
สถานศึกษาภาคเรียนละ ๑ ครั้ง จัดท าเครื่องมือให้นักเรียน
ประเมินตนเองในการเรียนรู้ ครูประเมินตนเองรายบุคคล
ตามแผนพัฒนาตนเองที่วางไว้ คณะกรรมการการประกัน
คุณภาพของโรงเรียนประเมินการด าเนินงานตามมาตรฐาน
และสรุปผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาปรับปรุงตลอดปี
การศึกษา ติดตามการประเมินโครงการและกิจกรรม 
สรุปผลการด าเนินงานปรับปรุงการท างานอย่างมีส่วนร่วม
ของทุกฝุาย โรงเรียนจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจ และ
ประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนจากนักเรียน
ผู้ปกครอง คณะกรรมการของสถานศึกษาในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 

ระดับดี 

 
๒. จุดเด่น 
  โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการสร้าง
ความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากร ทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง ที่
ชัดเจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การด าเนินการในรูปของคณะกรรมการสร้าง
วัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลที่เก่ียวข้องทุกระดับ 
 
๓. จุดควรพัฒนา 

  โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาดการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับคุณภาพของนักเรียน นักเรียน
มีการประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเอง แต่ก็ยังขาดการติดตามช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายคน 
 
สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ๓ ดีมาก 
  จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเปูาหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปได้ว่าระดับดี
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เยี่ยม ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีมาก มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ อยู่ในระดับดีมาก มาตรฐานที่ ๔ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล อยู่ในระดับดีมาก 
  ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและ
ความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น 
จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีมาก พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูง 
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการ
คิดค านวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ 
๑ ผลการจัดการศึกษาอยู่ในระดับดีมาก ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผล
ประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยม สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงาน
ตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และ
สอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก วิเคราะห์ 
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล 
และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
โดยสถานศึกษาให้ความส าคัญให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายเพ่ือเกิดความร่วมมือในการวางระบบและ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเปูนอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความมั่นใจต่อระบบ
การบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
    

 ส่วนที่ ๓ สรุปผลแนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ 
 

             ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ถือเป็นข้อมูลสารสนเทศท่ีส าคัญของสถานศึกษา 
จะต้องน าไปวิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา (๓ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น 
จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่
ละมาตรฐานพร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือ ได้ดังนี้ 
 
 
สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านผู้เรียน 
๑.นักเร ียนมีสมรรถนะสำคัญสู่มาตรฐานสากล
ดังต่อไปนี้ 
๑.๑นักเรียนมัธยมศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก
การทดสอบระดับชาติ (O-NET)  

ด้านผู้เรียน 
๑.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนจากผลการ
ทดสอบ ส านักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติยัง
ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยรวมระดับประเทศ และค่าเฉลี่ยรวม
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  
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กลุ่มสาระหลักเพ่ิมขึ้น เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ 

๑.๒นักเรียนชั้นมัธยมได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจ
สู่อาชีพ ด้วยการแนะแนว ทั้งโดยครู 
และผู้ประกอบอาชีพต่างๆ (ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า 
สถานประกอบการใน/นอกพ้ืนที่) และได้รับการ
พัฒนาความรู้ ทักษะ ที่เหมาะสมกับการประกอบ
อาชีพสุจริตในอนาคต 

๑.๓นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์คิด
สร้างสรรค์และทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรคอ์ย่างน้อย 
๒ ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้เหมาะสมตามช่วงวัย 

๒. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย 
ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะ และทักษะ 

ทางสังคมที่เหมาะสม 

๒.๑นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีทักษะการ
แก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง 
๒.๒นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความมุ่งมั่น
ในการศึกษาและการท างาน  
และสามารถปรับตัวเข้ากับพหุว ัฒนธรรมบนพ้ืนฐาน
ว ัฒนธรรมท ี่ดีงามของไทย 

๓.นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุนและพัฒนา เต็มศักยภาพเป็น 

รายบุคคลด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

๓.๑เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคล
ด้วยรูปแบบที่หลากหลายตามหลักวิชา 

๒.ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาจากการ
ทดสอบประจ าภาคเรียนและกิจกรรมการเรียนการ
สอนยังต่ า  มีนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น ๐,  ร,  มส
,  และไม่ได้เลื่อนชั้นและไม่จบการศึกษาตามที่
ก าหนด และการออกกลางคัน  
๓.นักเรียนร้อยละ ๒๐ยังมีพฤติกรรมไม่บรรลตุาม
จุดมุ่งหมายหลักสูตรด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ใน
ด้านความรับผิดชอบ ความมีวินัย และการใฝุเรียนรู้ 
เป็นปัญหาส าคัญ  
๔.นักเรียนร้อยละ ๔๔ มีสภาพครอบครัวแตกแยก 
นักเรียนร้อยละ ๒๐ มีฐานะยากจนมาก และร้อยละ 
๓๐มีฐานะยากจน ควรได้รับความช่วยเหลือเป็น
อย่างยิ่ง  
๕.นักเรียนยังมีโอกาสเสี่ยงมากต่อการเผชิญปัญหา
จากสารเสพติด การตั้งครรภ์ก่อน 

วัยอันควร  การทะเลาะวิวาทเนื่องจากขาดความ
อดทนอดกลั้น  และเสี่ยงจากสื่อลามก  และการรับ
สื่อจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต  
๖. นักเรียนร้อยละ ๗๐ขาดทักษะการคิดแลการ
แสดงออกอันควร  นักเรียนร้อยละ ๖๐ 

ยังไม่มีจิตสาธารณะเพียงพอตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียน
ก าหนด  

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
๓.๒เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร และอัต
ลักษณ์แห่งตนตามความสามารถ 
๓.๓นักเรยีนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการ
ส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ 

๓.๔เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็น
กรณีพิเศษ ได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลือเยียวยา 
ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

๓.๕ เด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันดารได้รับการศึกษา
และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการผู้บริหาร
สถานศึกษา 
๑.สถานศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจาย
อ านาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผล
การด าเนินงาน 

๑.๑สถานศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้
มาตรฐานสถานศึกษา 

๑.๒สถานศึกษาพัฒนาระบบช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม
ตรวจสอบการบริหารจัดการงบประมาณท่ีมี
ประสิทธิภาพ อย่างจริงจัง และ 

ต่อเนื่อง 

๑.๓สถานศึกษาเชิดชูเกียรตินักเรียนทีม่ีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นและมีพฤติกรรม 

ที่พึงประสงค์อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

๒.สถานศึกษาส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

๒.๑สถานศึกษาส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๒.๒สถานศึกษาส่งเสริมการระดมทรัพยากรใน 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการผู้บริหาร
สถานศึกษา 
๑.ผู้บริหารควรเร่งแก้ไขข้อบกพร่อง 
เกี่ยวกับหลักสูตร การบริหารหลักสูตร คือการพัฒนา
หลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้และการประเมินผล
การใช้หลักสูตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามนิเทศ
เกี่ยวกับการน าหลักสูตรไปใช้และการประเมินผล
การจัดการเรียนการสอน ผู้บริหารควรใช้เวลาส่วน
ใหญ่กับกิจกรรมการเรียนการสอน และการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึง 

ประสงค์นักเรียน  
๒.ผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้าฝุาย งาน 
กิจกรรม ควรพัฒนาทักษะทางการบริหารจัดการที่
สร้างสรรค์ ยึดถือหลักธรรมมาภิบาล (หลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ หลักคุณค่า) 
๓.ผู้บริหารสถานศึกษาควรมุ่งเน้นการพัฒนาทีมงาน
ในระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้   
ฝุายระดับชั้น  กลุ่มเวรประจ าวัน  ฝุายกิจกรรม  

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๔.ผู้บริหารสถานศึกษายังมีข้อควรแก้ไขปรับปรุงใน

ด้านการบริหารจัดการที่เป็นระบบที่เชื่อมโยงบูรณา
การทุกส่วนเข้าด้วยกัน การเทียบระบบ การพัฒนา
ระบบ  
๕.ผู้บริหารควรมีการปรับปรุงส านักงาน  ฝุายงาน  
กิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นระบบ สะดวกต่อการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

๖.ผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนาระบบการประเมิน
ประสิทธิภาพครุและบุคลากรทางการศึกษาที่ดี 
เสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา การอบรมศึกษาดูงานและการทัศนศึกษา  
๗.ผู้บริหารหาควรแก้ไขข้อบกพร่องในด้านการ
ประสานงาน เชื่อมโยงกับชุมชน องค์กรท้องถิ่น และ
องค์กรทุกระดับเพ่ือการจัดการศึกษา 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
๑. ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ มุ่งม่ัน ใน
การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
๑. ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่าง
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๒. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จาก 
สื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๓. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๔. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิด ได้
ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
๕. ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคนได้รับการ
ตรวจประเมินและค าแนะน า 

หลากหลาย และใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง 

๒. ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ
น าเสนอ อภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
สมเหตุสมผล และมีทักษะในการแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 

๓. ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรม
ทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยม
ต่างชาติจนเกิดการลอกเลียนแบบ ท าให้ลืม
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

๔. ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่  
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

 หลากหลาย สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และฝึกให้
นักเรียนได้คิดวิเคราะห์หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ 
สื่อ เทคโนโลยีให้มากขึ้น และพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ 
จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพดีและพร้อม
ใช้งานเสมอ 

๕. ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้ และธรรมชาติวิชา 

๖. ครูควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
๑. ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ มุ่งม่ัน ใน
การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ 
๒. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จาก 
สื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๓. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๔. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิด ได้
ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
๕. ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคนได้รับการ
ตรวจประเมินและค าแนะน า 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
๑. ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่าง
หลากหลาย และใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง 

๒. ครคูวรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ
น าเสนอ อภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
สมเหตุสมผล และมีทักษะในการแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 

๓. ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรม
ทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยม
ต่างชาติจนเกิดการลอกเลียนแบบ ท าให้ลืม
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

๔. ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
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ตัวชี้วัดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ  

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
 ฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์หาความรู้จากแหล่ง

เรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยีให้มากขึ้น และพัฒนาสื่อ 
แหล่งเรียนรู้ จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพ
ดีและพร้อมใช้งานเสมอ 

๕. ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้ และธรรมชาติวิชา 

๖. ครูควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
 

 ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
๑. ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่าง
หลากหลาย และใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง 

๒. ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ
น าเสนอ อภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
สมเหตุสมผล และมีทักษะในการแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 

๓. ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรม
ทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยม
ต่างชาติจนเกิดการลอกเลียนแบบ ท าให้ลืม
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

๔. ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และฝึกให้
นักเรียนได้คิดวิเคราะห์หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ 
สื่อ เทคโนโลยีให้มากขึ้น และพัฒนาสื่อ  

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
 แหล่งเรียนรู้ จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพ

ดีและพร้อมใช้งานเสมอ 

๕. ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้ และธรรมชาติวิชา 

๖. ครูควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
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การจัดกิจกรรมให้นักเรยีนได้เรียนรู้ 

ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
โรงเรียนให้ความส าคัญกับกาด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการสร้างความ
เข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง
อย่างชัดเจน เป็นประโยชน์ในการ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา การด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม โดย
ด าเนินในรูปของคณะกรรมการสร้างวัฒนธรรมการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคล
ที่เก่ียวข้องทุกระดับ 

ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
๑. สถานศึกษาจัดระบบให้ครูประเมินตนเอง
รายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาดการให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเอง ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพของนักเรียน 
๒. นักเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู้ แต่ยัง
ขาดการติดตาม ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของ
นักเรียนเป็นรายคน 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

  ๑) ควรพัฒนาด้านอาคารสถานที่ให้ใช้การได้ดีเสมอ ปรับปรุงพัฒนาให้มีสภาพดี เหมาะสมในการ
จัดกิจกรรมและปรับสภาพภายในห้องเรียนให้มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 
  ๒) พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพครู เพื่อพัฒนา
ตนเองให้เข้าสู่วิทยฐานะที่สูงขึ้น 

  ๓) ควรพัฒนาครูให้ปรับเปลี่ยนวิธีสอนของตนเองให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์เสมอ ใช้สื่อที่
หลากหลาย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ ครูควรส่งเสริมและสนับสนุนงานของหมู่คณะ และน าเสนอ
แนวคิดเพ่ือพัฒนาองค์กรร่วมกันอยู่เสมอ 

  ๔) ควรพัฒนาวิธีการ และให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ เป็นการส่งเสริมนักเรียนให้เรียนรู้
เต็มตามศักยภาพของตนเอง 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต(ต่อ) 
  ๕) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 

  ๖) การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท าการ
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 

  ๗) การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตาม
ผลการน าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

  ๘) การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 

 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 
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   ๑) การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 
๒๑  
   ๒) การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน  
O-NET 
   ๓) การจัดหาครผูู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกที่โรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็น 
 

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก  
สถานศึกษาน าเสนอหลักฐานข้อมูลส าคัญหรือเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ ที่สถานศึกษา 
 
 


