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ค าน า 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564  ฉบับนี้   โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ได้จัดท าขึ้น ตาม
กฎกระทรวง ว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 3 ที่ระบุให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด  พร้อม
ทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่
ก าหนดไว้  จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือ
พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี  

เอกสารรายงานประจ าปีของสถานศึกษาฉบับนี้ประกอบส่วนส าคัญคือบทสรุปของผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพ้ืนฐาน  ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา  
และส่วนที่ 4 ภาคผนวก  

โรงเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการด าเนินงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนที่
มีส่วนร่วมในการจัดท าเอกสารรายงานฉบับนี้และหวังว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในปีถัดไปและเป็นฐานข้อมูลในการก าหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาและของเขตพ้ืนที่การศึกษาตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป 

  

 

 

       โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 

           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 
 

เรื่อง หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
บทสรุปของผู้บริหารสถานศึกษา  
ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐาน  
    1.1. ข้อมูลทั่วไป  
    1.2. ข้อมูลครูและบุคลากร  
    1.3. ข้อมูลนักเรียน  
    1.4  ผลการประเมินตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

  1.5 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน    
    1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)    
    1.7 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
    ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา  
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก  
คณะผู้จัดท า   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
1. ชื่อโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม   ที่ตั้ง 102 หมู่ที่ 7 ต าบลบ้านไร่ อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย 

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  
โทรศัพท์ 055 685 011 เว็บไซด์ http://www.banraipit.ac.th/ อีเมล์ Brpssr@gmail.com 
 

2. เปิดสอนระดับชั้น   
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6      จ านวนนักเรียน....464..................คน   จ านวนครู....31........คน 
 

3. ผู้บริหารโรงเรียน นายสรายุทธ   เกษรพรหม   หมายเลขโทรศัพท์  0848194082.............................. 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.ม. (บริหารการศึกษา) 
   ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่   28  ตุลาคม 2563...........เป็นเวลา.....1.....ปี.....4.....เดือน.....10.....วัน  
   (นับถึงวันที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565) 
 
4. เงินงบประมาณท่ีได้รับทั้งหมดจากส่วนกลางไม่รวมเงินเดือนและค่าจ้าง   จ านวน 2,975,536 บาท 
   เงินบริจาค หรือการได้รับสนับสนุนอื่น ๆ ที่ได้จากการระดมทรัพยากรของโรงเรียน จ านวน 506,000  บาท 
 
5. รางวัลที่โรงเรียนได้รับ  
รางวัลระดับโรงเรียน 

๔ เหรียญทอง 

๑. รางวัลนักประชาสัมพันธ์ ระดับเหรียญทอง จาก เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน      ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ 

๒. รองชนะเลิศเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนการสอน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๑๐ ระดับชาติ 

๓. ๒ เหรียญทอง การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัด การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗ รอบคัดเลือก 
ระดับภาค ๕ พะเยาเกมส์ 

๓  เหรียญเงิน 

๑. ๒  เหรียญเงิน การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัด การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗ รอบคัดเลือก 
ระดับภาค ๕ พะเยาเกมส์ 

๒. รองชนะเลิศเหรียญเงิน อันดับ ๒ ระดับเขตตรวจราชการ การประกวดคลิปสั้นวิถีใหม่  
๓. รางวัลเหรียญเงิน โรงเรียนที่มีระบบนิเทศภายใน เป็นแบบอย่างได้ สพม.สุโขทัย 

      รางวัลชมเชย 

๑. โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ได้รับรางวัลชมเชย ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดพูดเล่าเรื่อง 
“ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ต านานบุคคลส าคัญ” จากเลขาธิการบัณฑิตสภา ปี ๒๕๖๔ 

mailto:Brpssr@gmail.com


 

6. โอกาส และข้อจ ากัดของโรงเรียน 
โอกาส 
สังคม/วัฒนธรรม 
-    โรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานภายนอก 
-    โรงเรียนมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพ 
-    นักเรียนมีมารยาททางสังคม/จิตใจเอ้ือเฟ้ือ/จิตอาสา 
-    ผู้ปกครองตระหนักถึงคุณค่าการให้การศึกษา มีเจตคติที่ดีและให้ความไว้วางใจในประสิทธิภาพการจัด  
     การศึกษาของโรงเรียน 

ข้อจ ากัด 
- มีโรงเรียนประจ าอ าเภอตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานที่ตั้งของโรงเรียน ท าให้มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ

ของนักเรียน 
- ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน 
- ประชากรในชุมชนวัยเด็กลดลง อัตราการเกิดน้อย ท าให้มีผลการทบต่อจ านวนนักเรียน งบประมาณท่ี

ได้รับจัดสรรตามรายหัวนักเรียน น้อยตามจ านวนนักเรียน ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการด้าน
การศึกษา 

- โรงเรียนได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสถานศึกษาฯ เก็บเงินระดมทรัพย์เพ่ือใช้ในการจัดการศึกษา 

 
 



 

การรายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา  (บทสรุปผู้บริหาร) 
 

1. ในภาพรวมมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียน มีคุณภาพระดับ.....................ดี...................... 
 

2. กระบวนการพัฒนา 
     จากผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆตามแผนพัฒนาการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
และแผนปฏิบัติการประจ าปี ส่งผลให้การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษามีคุณภาพพัฒนาการของผู้เรียนประสบ
ผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้  ซึ่งผลการประเมินสรุปมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับ 
ดี   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ ดีเลิศ   และมาตรฐานที่ 3  กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับ ดี   ทั้งนี้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน อย่างหลากหลาย เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียนและสภาพปัญหา สอดคล้องกับจุดเน้นของ
สถานศึกษาและชุมชน/ท้องถิ่น ตามหลักสูตร จนมีผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด ครูจัดกระบวนการ
เรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ   วิเคราะห์ ออกแบบและจัดหน่วยประสบการณ์การเรียนรู้ตามหน่วยสาระท่ี
ควรเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรม โครงการ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรและบริบทของสถานศึกษา จัดประสบการณ์
ให้นักเรียนผ่านการเล่นและลงมือปฏิบัติ ใช้สื่อการเรียนรู้ และประเมินผลตามสภาพจริง เพ่ือพัฒนาและแก้ไข
ปัญหารายบุคคล โดยสถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อ  เกิดความร่วมมืออย่างเป็นระบบ 
จนมีผลการประเมินในภาพรวม อยู่ในระดับ ดี  
     ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไป ตามปัญหาและความ
ต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถาน ศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผล
การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดี พัฒนาการของค่าเฉลี่ย  ผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น ผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่านและ เขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดค านวณ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะตามทีส่ถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินตามมาตรฐานที่ 2 ในด้าน
กระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินรายมาตรฐานอยู่ในระดับ ดีเลิศ สถานศึกษามี
การวางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนาและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการด าเนินงาน 
และการปรับปรุง แก้ไขงานให้ดีขึ้น อย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผล
ประเมินอยู่ในระดับ ดี มีการวิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และ
บริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตาม ตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือ
พัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจาก สภาพจริงในทุกข้ันตอน สถานศึกษาด าเนินงานตาม
ระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็น ขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลท าให้มีผล
ประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม โดยสถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเกิดความร่วมมือในการ
วางระบบ และด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความม่ันใจ
ต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
 
 

 



 

 3.   แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

     1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 

   2. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท างานวิจัยในขั้นเรียน
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 

    3. การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และน ากระบวนการของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มาใช้ในการพัฒนางาน
และการเรียนรู้ของผู้เรียน        

   4. ครูทุกคนท าวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 

   5. ส่งเสริมและสนับสนุนครู ให้มีการพัฒนาตนเองในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง  จัดท าผลงานทาง
วิชาการ และข้อมูลหลักฐาน เพ่ือความต้องการในวิชาชีพครู ส่งเสริมความเป็นเลิศ    ทางวิชาการ โดยเฉพาะพัฒนา
ทักษะพ้ืนฐาน 

   6. สถานศึกษาน าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมมากข้ึน 

  7. การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต  และให้บริการของชุมชนการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ของชุมชน 

 
  แผนพัฒนางานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
                แผนที่ 1 ใช้กระบวนการกลุ่มมาช่วยเหลือนักเรียนอ่อน โดยจัดคละเด็กเก่ง ปานกลาง อ่อน ให้ท างาน
รว่มกัน การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในบริเวณโรงเรียน และในชุมชน จะช่วยเพิ่มทักษะ และเอ้ือต่อความสนใจในการ
เรียนรู้ 
                แผนที่ 2 น าผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร อย่างต่อเนื่อง 
                แผนที่ 3 คัดกรองนักเรียนโดยการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูงทุกภาคเรียน เพ่ือจัดกิจกรรมให้ เหมาะสม ตาม
ความต้องการของผู้เรียนและแก้ปัญหาด้านสุขภาพ จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนให้ นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขัน 
ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ด้านศิลปะดนตรี ด้านกีฬา โดยการส่งนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันให้มากข้ึน ตามความ
ต้องการและศักยภาพ ของผู้เรียน 
                แผนที่ ๔ ใช้ทฤษฎีเสริมแรง บริหาร ๕ ร (รวมคน ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสรุปบทเรียนจาก การท างาน 
และร่วมรับผลจาการด าเนินการ) 
 
 
 
 
 
 



 

   แผนพัฒนางานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
               แผนที่ 1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด การศึกษา 
               แผนที่ 2 การแสวงหาความรู้ ทักษะการบริหารงานใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน และสร้าง
เครือข่ายการศึกษา สร้างความเชื่อม่ันให้ชุมชนส่งบุตรหลานมาศึกษา   
               แผนที่ ๓ ใช้รูปแบบบริหารจัดการโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม B.P. Model  และ SARA to GOOD 
Model 

 

   แผนพัฒนางานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
               แผนที่ 1 น าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนให้ ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง  
               แผนที่ 2 โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาครูด้านความสามารถในการจัดการเรียน การสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อยกระดับ ความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและมีการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                          ข้อมูลพื้นฐาน 

 1.1 ข้อมูลทั่วไป 

 ชื่อโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 
ที่อยู่  102 หมู่ที่ 7 ต าบลบ้านไร่ อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย……………………..…………………………………………………. 
โทรศัพท/์โทรสาร 055 685 011 เว็บไซด์ http://www.banraipit.ac.th/ อีเมล์ Brpssr@gmail.com 
เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 

 1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

  1) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ รวมทั้งหมด 

ปีการศึกษา 2564 2 29 2 2 7 42 

       2) ข้อมูลครูประจ าการ (ณ วันที่ 10  มิถุนายน  2564) 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ
ราช 
การ 

ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา 

/ชั้น 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รบัการ

พัฒนา/ป ี
1 นางพิชญา  งามสม 44 26 คร ู

ช านาญการพิเศษ 
กศ.ม.  
หลักสตูรและการ
สอน 

การ
ประถมศึกษา 

ภาษาไทย 14ครั้ง/82 
ช่ัวโมง 

2 นางสาวมัลธิกา ถนอมนวล 36 4 ครู  ค.บ.  
ภาษาไทย 

ภาษาไทย ภาษาไทย  5ครั้ง/48 
ช่ัวโมง 

3 นางณัชชา  ทองนามอญ 39 11 ครูช านาญการ กศ.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย ภาษาไทย 10ครั้ง/84
ช่ัวโมง 

4 นางประทมุกาญจน ์  
จิตบรรจง 

53 25 คร ู
ช านาญการพิเศษ 

คบ.  
คณิตศาสตร ์

ภาษาไทย ภาษาไทย  

5 นายอุดร  ข าคม 44 15 คร ู
ช านาญการพิเศษ 

คบ.  
คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 13ครั้ง/120
ช่ัวโมง 

6 นางสาวดารารัตน์  รื่นรส 43 15 คร ู
ช านาญการพิเศษ 

กศ.ม.  
วิจัยและประเมินผล
การศึกษา 

คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 10ครั้ง/104
ช่ัวโมง 

7 นายนิรุต  มีเกดิ 40 17 คร ู
ช านาญการพิเศษ 

วท.บ.  
คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 8ครั้ง/57
ช่ัวโมง 

8 นางสาวสุนสิา  นุธิกูล 33 4 ครู  ศษ.ม.  
การบริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 11ครั้ง/82
ช่ัวโมง 

9 นายนิวัฒน์  จันทร์จิตวิริยะ 56 33 คร ู
ช านาญการ 

กศ.บ.  วิทยาศาสตร์ ( 
ชีววิทยา) 

ชีววิทยา  
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วิทยาศาสตร์ – 
ชีววิทยา 

10 นางอนันต์  บัวเพ็ง 50 26 คร ู
ช านาญการพิเศษ 

คบ. 
เคม ี

เคม ี เคม ี 8ครั้ง/94
ช่ัวโมง 

11 นายเจรญิ  บุญจันทร ์ 49 25 คร ู
ช านาญการพิเศษ 

กศ.ม.  
เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทยาศาสตร ์  

12 นายรุ่งศักดิ์  สร้อยสน 45 22 คร ู
ช านาญการ 

คบ.   
ฟิสิกส ์

ฟิสิกส ์ ฟิสิกส ์  

13 นางราตรี  ชูวิทย์ 50 24 คร ู
ช านาญการพิเศษ 

คบ.   
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทยาศาสตร ์ 13ครั้ง/86
ช่ัวโมง 

14 นางสาวอ าภาพร  คณะแพง 40 17 คร ู
ช านาญการพิเศษ 

วท.บ. 
ฟิสิกส ์

ฟิสิกส ์ ฟิสิกส ์ 8ครั้ง/63
ช่ัวโมง 

15 นางสาวจุฬาลักษณ์ เจริญศลิป ์ 37 10 คร ู
ช านาญการพิเศษ 

กศ.ม.  
วิจัยและพัฒนา
การศึกษา 

เคม ี เคม ี 11ครั้ง/92
ช่ัวโมง 

16 นายจ าลอง  พรมเสน 59 35 คร ู
ช านาญการพิเศษ 

กศ.ม.  
การบริหาร
การศึกษา 

สังคมศึกษา สังคมศึกษา  

17 นางจันทนา  ธราพรสกุลวงศ ์ 58 32 คร ู
ช านาญการ 

กศ.ม.  
จิตวิทยาการแนะ
แนว 

จิตวิทยาการ
แนะแนว 

สังคมศึกษา  

18 นายกฤตพล  กันทิยะ 46 5 ครู  พธ.บ. 
บริหารการศึกษา
พระพุทธศาสนา 

สังคมศึกษา สังคมศึกษา 6ครั้ง/46
ช่ัวโมง 

19 นางศศินา  ไทยสาย 40 12 คร ู
ช านาญการ 

คบ. 
สังคมศึกษา 

สังคมศึกษา สังคมศึกษา 28ครั้ง/78
ช่ัวโมง 

20 นายจรลั  งามสม 55 27 คร ู
ช านาญการพิเศษ 

กศ.ม.  
การบริหาร
การศึกษา 

พลศึกษา พลศึกษา 13ครั้ง/90
ช่ัวโมง 

21 นางสาวสโรชา  กวาวภิวงศ ์ 36 5 ครู  ศบ. 
ออกแบบนิเทศศิลป ์

ออกแบบ
นิเทศศิลป ์

ศิลปศึกษา 5ครั้ง/44
ช่ัวโมง 

22 นางพรธนาวดี  เพ็ชรมุข 55 32 คร ู
ช านาญการพิเศษ 

กศ.ม.  
หลักสตูรและการ
สอน 

การแนะแนว การงานอาชีพ 7ครั้ง/25
ช่ัวโมง 

23 นางสดับ  พรมเสน 58 37 คร ู
ช านาญการพิเศษ 

กศ.บ. 
การแนะแนว 

การแนะแนว การงานอาชีพ  

24 นางจิตติมา  ข าคม 44 15 คร ู
ช านาญการพิเศษ 

วท.บ. 
วนศาสตร์ชุมชน 

วนศาสตร ์ การงานอาชีพ 10ครั้ง/102
ช่ัวโมง 

25 นางสุมิตรา  ไชยลังการ 42 18 คร ู
ช านาญการพิเศษ 

กศ.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

คอมพิวเตอร ์ 13ครั้ง/119
ช่ัวโมง 

26 นางสาวสุภาภรณ์  บัวกล้า 45 15 คร ู
ช านาญการพิเศษ 

ศศ.ม. 
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 7ครั้ง/62
ช่ัวโมง 



 

27 นางรุจิรัตน์  รตันเพชร 46 22 คร ู
ช านาญการพิเศษ 

ศศ.ม. 
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 8ครั้ง/50
ช่ัวโมง 

28 นายปัทพงษ์  นักธรรม 38 8 ครู  ศศ.บ. 
อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

ภาษาอังกฤษ 9ครั้ง/50
ช่ัวโมง 

29 นางสาวศิริวรรณ  พานตะส ี 30 2 ครู  ศศ.บ.ภาษาจีน ภาษาจีน ภาษาจีน 7ครั้ง/55
ช่ัวโมง 

                     
                     จ านวนครูที่สอนตรงวิชาเอก………23………… คน  คิดเป็นร้อยละ   .......79.31............ 
                     จ านวนครูที่สอนตรงตามความถนัด.....6......  คน  คิดเป็นร้อยละ  .........20.69............ 

 

 3) ข้อมูลครูอัตราจ้าง (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
ประสบกา
รณ์การ
สอน (ปี) 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

1 นายสรวิชญ์  ค าหลวง 

 

39 8 คบ. 
ดนตรีศึกษา 
(ดนตรไีทย) 

ดนตรไีทย ดนตรีศึกษา เงินงบประมาณ 

2 นายประสิทธ์ิ  ล้นเหลือ 35 3 ศษ.บ. 
(พลศึกษา) 

พลศึกษา พลศึกษา เงินงบประมาณ 

3 นางสาวสิรริัตน์  บัวผัน 25 4 ศศ.บ.
(ภาษาไทย) 

ภาษาไทย ภาษาไทย เงินรายได้
โรงเรียน 

4 นางสาวบุญยชา  อินทร์สอน 25 1 ค.บ.
(ภาษาอังกฤษ) 

ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ เงินรายได้
โรงเรียน 

 

4) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร (ณ วันที่ 10  มิถุนายน  2564) 

บุคลากร ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

จ านวน - 20 13 - 33 

 

 

 

 

 

 

 



 

5) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน  

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา(ชม./สัปดาห)์ 

1. บริหารการศึกษา 5 19 
2. คณิตศาสตร์ 4 18 
3. วิทยาศาสาตร์ 7 17 
4. ภาษาไทย 3 18 
5. ภาษาอังกฤษ 4 20 
6. สังคมศึกษา 2 19 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี - - 
8. พลศึกษา 1 18 
9. ศิลปศึกษา 2 18 
10. คอมพิวเตอร์ - - 
11. ภาษาจีน.......................................... 1 19 
12. แนะแนว............................................ 2 18 
13. วนศาสตร์.......................................... 1 19 
14.............................................   

รวม 33  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3 ข้อมูลนักเรียน  
       ๑) จ านวนนักเรียนในปีการศึกษา 2564 รวม 464 คน (ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2564) 
       ๒) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 464 คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.1 3 45 38 83 28 

ม.2 4 54 45 99 25 

ม.3 4 50 51 101 25 

ม.4 3 35 40 75 25 

ม.5 3 25 22 47 16 

ม.6 3 22 37 59 20 

รวมท้ังหมด 20 231 233 464  

 

 1.4 ข้อมูลผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 แสดงข้อมูลจ านวนห้องเรียน จ านวนนักเรียน จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา และร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา         
    ปี 2564 

ที ่ ระดับชั้น 
จ านวน 

ห้องเรียน 

จ านวน
นักเรียน 

รวม 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
 

ร้อยละของ 
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ชาย หญิง 

1 มัธยมศึกษาปีที่   1 3 45 38 83 83 100 
2 มัธยมศึกษาปีที่   2 4 54 45 99 92 92.93 
3 มัธยมศึกษาปีที่   3 4 50 51 101 83 82.18 
4 มัธยมศึกษาปีที่   4 3 35 40 75 72 96.00 
5 มัธยมศึกษาปีที่   5 3 25 22 47 45 95.74 
6 มัธยมศึกษาปีที่   6 3 22 37 59 54 91.53 

 รวม 20 231 233 464 429  
ค่าเฉลี่ย (ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา) 92.45 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  

              ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2564 

               
ชั้น 

ระดับผลการเรียน 
จ านวน
นักเรียน
ที่มีผล

การเรียน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ

จ านวน
นักเรียน
ที่มีผล

การเรียน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส 
จ านวน
นักเรียน 

ม.1 815 306 362 262 263 177 230 37 38   2490 1483 59.56 
ม.2 793 420 370 306 266 190 215 43 217   2820 1583 56.13 
ม.3 1103 415 453 303 271 190 149 26 49   2959 1971 66.61 
ม.4 902 310 307 189 262 161 210 69 104   2514 1519 60.42 
ม.5 460 231 216 152 154 83 86 48 94 4 1528 907 59.34 
ม.6 886 275 258 153 135 63 69 6 17   1862 1419 76.21 
รวม 4959 1957 1966 1365 1351 864 959 229 519 4 14173 8882 62.67 
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แผนภูมิแสดงข้อมูลจ านวนจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564

จ ำนวนนกัเรียนทัง้หมด จ ำนวนนกัเรียนส ำเร็จกำรศกึษำ



 

 
แผนภาพแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป (ม.1- ม.6 ) ปีการศึกษา 2564 ทุก

ระดับชั้นมีร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 50 และโดยภาพรวมร้อยละของ
จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 62.67 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 
แสดงให้เห็นถึงการมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนของครู และคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในเกณฑ์ดี       
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ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2564



 

2) ผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

แสดงข้อมูลผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ  ปีการศึกษา 2564 
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2564 

ชั้น 

ระดับผลการประเมิน จ านวน จ านวนนักเรียน ร้อยละของนักเรียน 

ดีเยี่ยม(3) ดี(2) ผ่าน(1) ไม่ผ่าน(0) 
นักเรียน 

ที่ผ่านการประเมิน ที่ผ่านการประเมิน 

ม.1 1835 1162 453 329 3779 3450 91.29 
ม.2 2374 356 81 5 2816 2811 99.82 
ม.3 2664 219 6 28 2917 2889 99.04 
ม.4 1816 550 121 11 2498 2487 99.56 
ม.5 1140 300 30 13 1470 1470 100.00 
ม.6 1629 196 12 0 1837 1837 100.00 
รวม 11458 2783 703 386 15283 14944 97.56 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

        แผนภาพแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียน (ม.1- ม.6) ที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
(มีผลการประเมินระดับ 1 – 3 ) ปีการศึกษา 2564 ทุกระดับชั้นมีร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมิน มีผล
การประเมินระดับ 1 ขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 90 และโดยภาพรวมร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมิน คิด
เป็นร้อยละ 97.56 แสดงให้เห็นถึงการมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดี และการมีคุณภาพของผู้เรียน  
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ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 
2564



 

3) ผลการการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนประเมิน 

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ปีการศึกษา 2564 

ชั้น 

ระดับผลการประเมิน จ านวน จ านวนนักเรียน ร้อยละของนักเรียน 

ดีเยี่ยม(3) ดี(2) ผ่าน(1) ไม่ผ่าน(0) นักเรียน ที่ผ่านการประเมิน ที่ผ่านการประเมิน 

ม.1 1593 766 64 67 2490 2423 97.31 
ม.2 1681 1035 97 4 2817 2813 99.86 
ม.3 2062 805 21 32 2920 2888 98.90 
ม.4 1485 922 82 10 2704 2489 92.05 
ม.5 879 539 47 14 1479 1465 99.05 
ม.6 1351 393 9 0 1753 1753 100.00 
รวม 9051 4460 320 127 14163 13831 97.66 

 

       แผนภาพแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียน (ม.1- ม.6) ที่ผ่านการประเมินการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียนสื่อความ (มีผลการประเมินระดับ 1 – 3 ) ปีการศึกษา 2564 ทุกระดับชั้นมีร้อยละของจ านวนนักเรียนที่
ผ่านการประเมิน มีผลการประเมินระดับ 1 ขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 90 และโดยภาพรวมร้อยละของจ านวนนักเรียนที่
ผ่านการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 97.66 แสดงให้เห็นถึงการมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนของครู และ
คุณภาพของผู้เรียน 
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ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ 
ปีการศึกษา 2564



 

4) ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน (การสื่อสาร/การคิด/การแก้ปัญหา/การใช้ทักษะชีวิต/การ
ใช้เทคโนโลยี)   ปีการศึกษา 2564 

 

 

   ( ข้อมูลจากการใช้ห้องสมุดปีการศึกษา 2564 )     
           1.7 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2564 

                                                   

(แสดง กราฟแสดงข้อมูล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

การส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใชท้กัษะชีวติ การใชเ้ทคโนโลยี
ผา่น 189 189 191 189 190

ไม่ผา่น 11 11 9 11 10

จ ำ
นว

นนั
กเรี

ยน
 (ค

น)

ผลกำรประเมนิสมรรถนะส ำคญัของผู้เรียน 5 ด้ำน ปีกำรศึกษำ..........



 

5) ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2564  

ชั้น กิจกรรม 
จ านวน
นักเรียน 

ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 
ร้อยละของนักเรียนที่ผ่าน 

ม.1 แนะแนว 166 166 0 100.00 
  ลูกเสือ-เนตรนารี 166 166 0 100.00 
  ชุมนุม 166 166 0 100.00 
  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 166 166 0 100.00 
ม.2 แนะแนว 188 187 1 99.47 

  ลูกเสือ-เนตรนารี 188 186 2 98.94 

  ชุมนุม 188 187 1 99.47 

  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 188 187 1 99.47 
ม.3 แนะแนว 198 196 2 98.99 

  ลูกเสือ-เนตรนารี 198 198 0 100.00 

  ชุมนุม 198 198 0 100.00 

  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 198 196 2 98.99 
ม.4 แนะแนว 151 151 0 100.00 

  กิจกรรมวิชาการ 138 138 0 100.00 
  ชุมนุม 151 151 0 100.00 
  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 151 150 1 99.34 
  นักศึกษาวิชาทหาร 91 91 0 100.00 
ม.5 แนะแนว 91 91 0 100.00 

  กิจกรรมวิชาการ 83 83 0 100.00 
  ชุมนุม 91 91 0 100.00 
  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 91 91 0 100.00 
  นักศึกษาวิชาทหาร 53 53 0 100.00 
ม.6 แนะแนว 117 117 0 100.00 

  กิจกรรมวิชาการ 106 106 0 100.00 
  ชุมนุม 117 116 1 99.15 
  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 117 117 0 100.00 
  นักศึกษาวิชาทหาร 70 70 0 100.00 

รวม 3826 3815 11 99.71 
 

 



 

 

แผนภาพแสดงร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 
ทุกระดับชั้นมีร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกกิจกรรม มากกว่าร้อยละ 98 
และโดยภาพรวมร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 99.71 แสดงให้
เห็นถึงการมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนของครู และคุณภาพของผู้เรียน 
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ม.1 ลูกเสือ-เนตรนารี

ม.1 ชุมนุม
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ม.2 แนะแนว
ม.2 ลูกเสือ-เนตรนารี

ม.2 ชุมนุม
ม.2 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์

ม.3 แนะแนว
ม.3 ลูกเสือ-เนตรนารี

ม.3 ชุมนุม
ม.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์

ม.4 แนะแนว
ม.4 กิจกรรมวิชาการ

ม.4 ชุมนุม
ม.4 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

ม.4 นักศึกษาวิชาทหาร
ม.5 แนะแนว
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ม.5 ชุมนุม
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ม.6 นักศึกษาวิชาทหาร
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ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 



 

          1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
                1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2564 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 61.73 28.42 23.46 29.88 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 51.23 28.59 23.27 30.61 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด 52.13 30.79 24.75 31.67 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 51.19 31.11 24.47 31.45 

 

(แสดง กราฟแสดงข้อมูล) 

 

แผนภาพแสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 ปีการศึกษา 2564 แยกตามสาระ โดยคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 
ระดับสังกัด สพฐ. และระดับประเทศ  และในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด ส่วน
กลุ่มสาระท่ีเหลือมีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับจังหวัดเล็กน้อย แสดงให้เห็นถึงการมีคุณภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครู และคุณภาพของผู้เรียน 
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ภำษำไทย ภำษำองักฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 
2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3

คะแนนเฉลีย่ของโรงเรียน คะแนนเฉลีย่ระดบัจงัหวดั คะแนนเฉลีย่สงักดั สพฐ.ทัง้หมด คะแนนเฉลีย่ ระดบัประเทศ



 

                2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) ประจ าปีการศึกษา 2564  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย สังคมฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 54.29 41.76 20.93 18.36 30.41 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 49.34 38.78 24.32 21.4 29.41 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด 47.74 37.45 25.83 21.83 29.04 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 46.4 36.87 25.56 21.28 28.65 

 
(แสดง กราฟแสดงข้อมูล) 

 

แผนภาพแสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 ปีการศึกษา 2564 แยกตามสาระ โดยคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับ
จังหวัด ระดับสังกัด สพฐ. และระดับประเทศ  ส่วนกลุ่มสาระที่เหลือมีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับจังหวัดเล็กน้อย 
แสดงให้เห็นถึงการมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนของครู และคุณภาพของผู้เรียน 
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ภำษำไทย สงัคมฯ ภำษำองักฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O - NET)  ประจ าปีการศึกษา 
2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6

คะแนนเฉลีย่ของโรงเรียน คะแนนเฉลีย่ระดบัจงัหวดั คะแนนเฉลีย่สงักดั สพฐ.ทัง้หมด คะแนนเฉลีย่ ระดบัประเทศ



 

  2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 

การศึกษา 2563-2564  

     ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2564         

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

สาระวิชา ปีการศึกษา 2564 
ภาษาไทย 61.73 

ภาษาอังกฤษ 28.42 

คณิตศาสตร์ 23.46 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 29.88 

                                              

(แสดง กราฟแสดงข้อมูล) 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)
ประจ าปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3



 

   
       ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ประจ าปีการศึกษา 2564   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

สาระวิชา ปีการศึกษา 2564 
ภาษาไทย 54.29 

สังคมศึกษา ศาสนา ฯ 41.76 
ภาษาอังกฤษ 20.93 
คณิตศาสตร์ 18.36 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30.41 

                                                

(แสดง กราฟแสดงข้อมูล) 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ประจ าปี
การศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6



 

      2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)ประจ าปีการศึกษา 2563-
2564 (แสดง กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบ) 

               ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)ประจ าปีการศึกษา 2563-2564  

                                                             ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

สาระวิชา ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
ภาษาไทย 66.37 61.73 

ภาษาอังกฤษ 32.73 28.42 

คณิตศาสตร์ 24.75 23.46 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 33.35 29.88 

                                                                                    

(แสดง กราฟแสดงข้อมูล) 

                    

 

 
                                        

 

 

 

                 

 

66.37

32.73

24.75

33.35

61.73

28.42

23.46

29.88

0

10

20

30

40

50

60

70

ภำษำไทย ภำษำองักฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์

ปีกำรศกึษำ 2563 ปีกำรศกึษำ 2564



 

           ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)ประจ าปีการศึกษา 2563-2564  

                                                    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

สาระวิชา ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
ภาษาไทย 47.75 54.29 

สังคมศึกษา ศาสนา ฯ 36.36 41.76 
ภาษาอังกฤษ 22.85 20.93 
คณิตศาสตร์ 21.06 18.36 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30.56 30.41 

                                                

(แสดง กราฟแสดงข้อมูล) 
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ภำษำไทย  (01) สงัคมศกึษำ (02) ภำษำองักฤษ (03) คณิตศำสตร์  (04) วิทยำศำสตร์  (05)

ปีกำรศกึษำ 2563 ปีกำรศกึษำ 2564



 

จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศกึษา 2564  

การเข้าใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 
ข้อมูล สถิติการเข้าใช้ห้องสมุด ปีการศึกษา 2564 

เดือน 
การเข้าใช้ห้องสมุด (ครั้ง) 

จ านวนวันให้บริการ 
ครู นักเรียน 

พฤษภาคม เลื่อนการเปิดภาคเรียนเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 
มิถุนายน 100 1789 21 
กรกฎาคม 53 1367 20 
สิงหาคม เรียนออนไลน์ 
กันยายน เรียนออนไลน์ 
ตุลาคม เรียนออนไลน์ 
พฤศจิกายน 88 1531 22 
ธันวาคม 97 2296 20 
มกราคม 79 3416 20 
กุมภาพันธ์ 87 3411 16 
มีนาคม 31 1110 23 
รวม 535 14920 142 
เฉลี่ย/วัน 3.76 105.07  

 

 

กราฟแสดงสถิติการเข้าใช้ห้องสมุดของครู 
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ข้อมูลการเข้าใช้ห้องสมุดของครู ปี2564(ครั้ง) 



 

 

 
การเข้าใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ของแต่ละระดับช้ัน 
ข้อมูล สถิติการเข้าใช้ห้องสมุด ปีการศึกษา 2564 

ชั้น 
เดือน 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
ม.1 615 445 

หย
ุดเ

รีย
นเ

นื่อ
งจ

าก
สถ

าน
กา

รณ
์

โร
คC

ov
id-

19
 

5 32 47 96 18 
ม.2 277 287 799 1168 1715 1997 782 
ม.3 177 140 198 281 424 343 83 
ม.4 262 73 77 160 468 348 81 
ม.5 446 396 445 613 748 616 146 
ม.6 12 26 7 42 14 11 - 
คร ู 100 53 88 97 79 87 31 
รวม 1889 1420 1619 2393 3495 3498 1141 
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ม.ิย. ก.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม



 

จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 

-  ไม่มี เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
             โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพ
และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งคณะกรรมการได้ด าเนินการติดตามตรวจสอบโดยให้ค าปรึกษา 
ค าแนะน า เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับสถานศึกษาได้น าไปปรับปรุงและพัฒนาในการบริหารจัดการ
คุณภาพการศึกษาในภาพรวมของสถานศึกษา มีผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
รายละเอียดการน าเสนอตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
  

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดี 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดี 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
จุดเน้น คือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพระดับโรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
  
ระดับคุณภาพ : .......ดี........ 

1.1 กระบวนการพัฒนา   
            สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการหลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพ
ของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการ
คิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญที่สุด โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียน
ทุกคนอ่านออกและเขียนได้ พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพของ
ผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด ครูในสาย
ชั้นเดียวกันร่วมกันก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเน้นการใช้ค าถามเพ่ือ
พัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 

 นอกจากนี ้สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน โดยการจัดชั่วโมงอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม ให้นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมท ากิจกรรมทุกวันศุกร์ มีระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิต มีการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการต่างๆ การสอนโดยใช้ STEM เข้ามาร่วมในการจัดการเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียน
ฝึกการใช้ทักษะการคิด วิเคราะห์ และสามารถน าเอาองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวันและ
อนาคตต่อไปได้อย่างเต็มภาคภูม ิ

 



 

    1.2 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 

 
ความสามารถในการอ่าน การ
สื่อสารคิดค านวณ 
และคิดวิเคราะห์  
 

 
 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ความสามารถในการเทคโนโลย 
 

                

 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 



 

ผลการทดสอบระดับชาติ 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจ าปีการศึกษา 2564 จ าแนกตาม
ระดับคุณภาพ 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

 

 



 

1.3 จุดเด่น 

     มีความสารถในการใช้เทคโนโลยี ในการสืบค้นข้อมูล การน าเสนอ และการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันอยู่ในระดับ
ดีมาก  ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ในระดับดีเยี่ยม ผู้เรียนเป็นผู้ที่มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีมาก  ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ ์มีระเบียบวินัย มีภูมิคุ้มกันในเรื่องยาเสพติดโดยนักเรียนได้รับความรู้จากกิจกรรมคุณธรรม
จริยธรรม และการให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

1.4 จุดควรพัฒนา 

     โรงเรียนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนที่หลากหลายให้กับนักเรียน ส่งเสริมด้านความสามารถเฉพาะบุคคล 
จัดชุมชนวิชาชีพการเรียนรู้ ผู้เรียนในระดับชั้น ม.๑ – ม.๖ ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการน าเสนอ การอภิปรายและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ยังต้อง
ได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติท่ีดีต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จนท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย 

 
1.5 แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม  
               แผนที่ 1 ใช้กระบวนการกลุ่มมาช่วยเหลือนักเรียนอ่อน โดยจัดคละเด็กเก่ง ปานกลาง อ่อน ให้ท างาน
ร่วมกัน การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในบริเวณโรงเรียน และในชุมชน จะช่วยเพิ่มทักษะ และเอ้ือต่อความสนใจในการ
เรียนรู้ 
                แผนที่ 2 น าผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร อย่างต่อเนื่อง 
                แผนที่ 3 คัดกรองนักเรียนโดยการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูงทุกภาคเรียน เพ่ือจัดกิจกรรมให้ เหมาะสม ตาม
ความต้องการของผู้เรียนและแก้ปัญหาด้านสุขภาพ จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนให้ นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขัน 
ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ด้านศิลปะดนตรี ด้านกีฬา โดยการส่งนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันให้มากข้ึน ตามความ
ต้องการและศักยภาพ ของผู้เรียน 
                แผนที่ ๔ ใช้ทฤษฎีเสริมแรง บริหาร ๕ ร (รวมคน ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสรุปบทเรียนจาก การท างาน 
และร่วมรับผลจาการด าเนินการ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
จุดเน้น คือ ใช้รูปแบบบริหารจัดการโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม B.P. Model  และ SARA to GOOD Model 
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน บริหารและจัดการเพ่ือมุ่งสู่มาตรฐานสากล 
 
ระดับคุณภาพ : .......ดีเลิศ......... 

2.1 กระบวนการพัฒนา  
      โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศ
จากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความ
คิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ 
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงาน
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผล
การด าเนินงาน 
2.2 ผลการด าเนินงาน  

          1. สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนา
ของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
ตามแผนการศึกษาชาติ 

          2. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูล
สารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 

 3. สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 

 4. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

 5. สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ที่เหมาะสม เป็น
ระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 6. สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล 
และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

 7. สถานศึกษามีการระดม ทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้
สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

 
 



 

 
วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

ในปีการศึกษา 2564 บุคลากรของโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมได้รับการอบรม
พัฒนาทางวิชาชีพ ร้อยละ 73  

การจัดหาทรัพยากร มีการจัดสรร ทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ อย่างทั่วถึงและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 

การนิเทศ ก ากับ ติดตามและ
ประเมินผล 

 

 ในปีการศึกษา 2564 ครุทุกคนได้รับการนิเทศติดตามการจัดการการเรียน
การสอน ร้อยละ100                      

ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลจากผู้บริหาร 

 

 
 
2.3 จุดเด่น 

          โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น 
การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับ
ผลการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน 
และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

2.4 จุดควรพัฒนา 
          1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
มากขึ้น 

 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

2.5 แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม  
           แผนที่ 1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด การศึกษา 
           แผนที่ 2 การแสวงหาความรู้ ทักษะการบริหารงานใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน และสร้าง
เครือข่ายการศึกษา สร้างความเชื่อม่ันให้ชุมชนส่งบุตรหลานมาศึกษา   
           แผนที่ ๓ ใช้รูปแบบบริหารจัดการโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม B.P. Model  และ SARA to GOOD Model 
 
 
 



 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
จุดเน้น คือ จัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผสมผสานทักษะการ
สื่อสารภาษาสากลและความสามารถในด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ตามสมรรถนะในศตวรรษที่ 21  
      
ระดับคุณภาพ : .......ด.ี....... 

3.1 กระบวนการพัฒนา 
1. จัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่างหลากหลาย และใช้
แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง 
2. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สามารถน าเสนอ อภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และมี
ทักษะในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติจนเกิด
การลอกเลียนแบบ ท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
4. จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่ หลากหลาย สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยีให้มากขึ้น 
และพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานเสมอ 
5. วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ และธรรมชาติวิชา 

          6. น าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
3.2 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 

            รางวัลระดับโรงเรียน 

๔ เหรียญทอง 

๔. รางวัลนักประชาสัมพันธ์ ระดับเหรียญทอง จาก เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน      ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ 

๕. รองชนะเลิศเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนการสอน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๑๐ ระดับชาติ 

๖. ๒ เหรียญทอง การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัด การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗ รอบคัดเลือก 
ระดับภาค ๕ พะเยาเกม 

 



 

๓  เหรียญเงิน 

๔. ๒  เหรียญเงนิ การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัด การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗ รอบคัดเลือก 
ระดับภาค ๕ พะเยาเกมส์ 

๕. รองชนะเลิศเหรียญเงิน อันดับ ๒ ระดับเขตตรวจราชการ การประกวดคลิปสั้นวิถีใหม่  
๖. รางวัลเหรียญเงิน โรงเรียนที่มีระบบนิเทศภายใน เป็นแบบอย่างได้ สพม.สุโขทัย 

      รางวัลชมเชย 

      โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ได้รับรางวัลชมเชย ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดพูดเล่าเรื่อง “ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น ต านานบุคคลส าคัญ” จากเลขาธิการบัณฑิตยสภา ปี ๒๕๖๔ 

3.3 จุดเด่น 
           1. ครูตั้งใจ มุ่งมั่นพัฒนาในการสอน 
  2. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  3. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  4. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
  5. คณะกรรมการวิจัย ตรวจประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน พร้อมทั้งให้ค าแนะน าที่ครู
สามารถพัฒนาต่อยอดได้เป็นอย่างดี 
 

3.4 จุดควรพัฒนา 
 1. ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
 2. ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 

3.5 แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
           แผนที่ 1 น าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนให้ ข้อมูลย้อนกลับ
แก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง  
           แผนที่ 2 โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาครูด้านความสามารถในการจัดการเรียน การสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อยกระดับ ความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและมีการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
 
     3.6 กิจกรรมที่เป็นเลิศของสถานศึกษา (Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation)  

ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมได้ใช้กิจกรรมรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต  
เป็น (Best Practice) ในการขับเคลื่อนพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ ควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้นักเรียน เกิดความใส่ใจในการค้นหาความรู้ รักการอ่าน ท าให้มีพัฒนาการ
เรียนรู้ทั้งการด้านวิชาการ กิจกรรม และการกีฬา ดังจะเห็นได้จากรางวัลที่ส าเสนอไปในข้างต้น อีกทั้งยังท าให้
คุณภาพของผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นผลสัมฤทธิ์ทางเรียนรวม หรือ ผลการทดสอบระดับชาติอยุ่ในเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด ตรงตามค่าเป้าหมาย  

 



 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ  .......ด.ี........ 

จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับยอดเยี่ยม ทั้งนี้ เพราะ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  อยู่ในระดับ......ดี....... มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ใน
ระดับ......ดีเลิศ....... มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับ.......ดี......... 

  



 

สรุปผลการประเมนิ และแนวทางการพัฒนา 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ เพื่อสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จ กับแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (3-5 
ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทัง้แผนงาน/แนวทางการพฒันา
เพื่อให้ได้คุณภาพที่สูงขึ้นในอนาคต ดังนี ้

        ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ระดับคุณภาพ : .....ด.ี..... 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ด้านผู้เรียน 
มีความสารถในการใช้เทคโนโลยี ในการสืบค้นข้อมูล 
การน าเสนอ และการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันอยู่ใน
ระดับดีมาก  ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง 
รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ในระดับดี
เยี่ยม ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่
ในระดับดีมาก  ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มี
สมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มี
ระเบียบวินัย มีภูมิคุ้มกันในเรื่องยาเสพติดโดย
นักเรียนได้รับความรู้จากกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 
และการให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

ด้านผู้เรียน 
     โรงเรียนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนที่
หลากหลายให้กับนักเรียน ส่งเสริมด้าน
ความสามารถเฉพาะบุคคล จัดชุมชนวิชาชีพการ
เรียนรู้ ผู้เรียนในระดับชั้น ม.๑ – ม.๖ ยังต้องเร่ง
พัฒนาด้านการน าเสนอ การอภิปรายและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และต้อง
พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่าง
เหมาะสม ยังต้องได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติท่ี
ดีต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ 
จนท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการผู้บริหาร
สถานศึกษา 
          โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่าง
เป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่
หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การ
ประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับ
ผลการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
มีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผล
การจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยใน

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการผู้บริหาร
สถานศึกษา 
1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ให้มากขึ้น 

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง 
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และ
การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

 



 

การรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
1. ครูตั้งใจ มุ่งม่ันพัฒนาในการสอน 
2. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด ได้
ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
5. คณะกรรมการวิจัย ตรวจประเมินผลงานวิจัยใน
ชั้นเรียนของครูทุกคน พร้อมทั้งให้ค าแนะน าที่ครู
สามารถพัฒนาต่อยอดได้เป็นอย่างดี 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
1. ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
2. ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือ
นักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 

 

 

 
  แผนงาน/แนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้คุณภาพที่สูงขึ้น 

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

    1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 

   2. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท างานวิจัยในขั้นเรียน
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 

    3. การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และน ากระบวนการของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มาใช้ในการพัฒนางาน
และการเรียนรู้ของผู้เรียน        

   4. ครูทุกคนท าวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 

   5. ส่งเสริมและสนับสนุนครู ให้มีการพัฒนาตนเองในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง  จัดท าผลงานทาง
วิชาการ และข้อมูลหลักฐาน เพ่ือความต้องการในวิชาชีพครู ส่งเสริมความเป็นเลิศ    ทางวิชาการ โดยเฉพาะพัฒนา
ทักษะพ้ืนฐาน 

   6. สถานศึกษาน าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมมากข้ึน 

  7. การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต  และให้บริการของชุมชนการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ของชุมชน 



 

 

ความต้องการการช่วยเหลือ 

            1. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑  

  2. จัดหาบุคลากรที่เชี่ยวชาญการสร้างข้อสอบและติวข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
แนวทางของการประเมินและการทดสอบระดับชาติ O-NET 

  3. การจัดหาครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกที่โรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก 
                สถานศึกษาน าเสนอหลักฐานข้อมูลส าคัญ หรือเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ แบบย่อ ๆ  

- ผลการประเมินภายนอกรอบสี่   
- มาตรฐานและค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา  
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- หนังสือให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การให้ความเห็นชอบเอกสาร 

รายงานการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาประจ าปี ระดับขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 

ของโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

……………………………………………. 

     ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ครั้งที่1/2564 เมื่อวันที่ 26 
มีนาคม พ.ศ. 2564 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา ระดับขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 

     มีมติเห็นชอบในการรายงานคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาประจ าปี ปีการศึกษา 2564 ด้วยมติเป็น  

เอกฉันท์เพ่ือรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้ 

 

      (ลงชื่อ)             

                       ( นายบุญสม  เต่าเล็ก ) 

           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                     โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 

 

 

      (ลงชื่อ) 

       ( นายสรายุทธ  เกษรพรหม ) 

            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ค าสั่งโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 

ที ่102/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 

    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 มาตรา 9 การ
จัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักส าคัญในข้อ (3) มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และ
จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทุกระดับและประเภทการศึกษา  และมาตรตา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพศึกษา พ.ศ. 2561 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 
ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมิน และการประกันคุณภาพภายในและภายนอกทุกระดับก่อนมีการ
ประเมินคุณภาพในรอบต่อไป 

  เพ่ือให้การด าเนินการด้านการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมเป็นไปตามกฎกระทรวง 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการรวมทั้งนโยบายดังกล่าวข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วย   

   1.1 นายสรายุทธ  เกษรพรหม   ผู้อ านวยการโรงเรียน              ประธานกรรมการ 
             1.2 นายกิตติชัย  กาวิละปัญญา  รองผู้อ านวยการโรงเรียน         กรรมการ 
             1.3 นางพรธนาวดี  เพ็ชรมุข  ครชู านาญการพิเศษ               กรรมการ 
             1.4 นางสาวสุนิสา  นุธิกูล                   ครู                                    กรรมการ 
             1.5 นายปัทพงษ์  นักธรรม  คร ู                              กรรมการและเลขานุการ 
             1.6 นางสาวบุญยชา  อินทร์สอน           ครูอัตราจ้าง                        ผู้ชว่ยกรรมการและเลขานุการ 
 
  มีหน้าที่    - ศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ใช้มาตรฐาน
ใหม่  3  มาตรฐาน   

- ก าหนดมาตรฐานสถานศึกษา และค่าเป้าหมายความส าเร็จแต่ละมาตรฐาน  
- ประกาศค่าเป้าหมายและมาตรฐานว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับ

ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
- จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   



 

2. คณะกรรมการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
       2.1 นางสาวสุมิตรา  ไชยลังการ        ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
                 2.2 นายปัทพงษ์  นักธรรม  ครู                     กรรมการ 
                 2.3 นางณัชชา  ทองนามอญ  ครชู านาญการ      กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่   -  จัดโครงสร้างหรือระบบบริหารงานของสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

-  จัดสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่  ครอบคลุม  เป็นปัจจุบัน  สะดวกต่อการเข้าถึงและการ
ให้บริการ  หรือการเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัด   

3. คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
      3.1  นายอุดร  ข าคม     ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
                3.2  นางพรธนาวดี  เพ็ชรมุข  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
                3.3  นายปัทพงษ์  นักธรรม      ครู                   กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที่   -  ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อย ภาคเรียน
ละ  1  ครั้ง และตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนว่าเป็นไป
ตามท่ีก าหนด 

4. คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน    

               4.1 นายปัทพงษ์  นักธรรม   ครู                   ประธานกรรมการ 
                4.2 นางพรธนาวดี  เพ็ชรมุข  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
                4.3 นางสาวบุญยชา  อินทร์สอน        ครูอัตราจ้าง        กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ตนเองรับผิดชอบเพื่อก าหนดแนวทางการเก็บรวบรวม
ข้อมูล พร้อมรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในทั้งโดยสถานศึกษา  หน่วยงานต้นสังกัด และ
หน่วยงานภายนอก (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ.) 

ให้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน ด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ดังกล่าว  ข้างต้น
ให้เกิดประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้เกิดผลดีต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน
ของโรงเรียนต่อไป 

     สั่ง  ณ  วันที่ 30  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564  
 

 

             ลงชื่อ 

            ( นายสรายุทธ  เกษรพรหม )         

       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 

 

 

 



 

 

 

 

                                                       
 

ประกาศโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาและเป้าหมายความส าเร็จระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 1 ที่ก าหนดให้สถานศึกษา 

ต้องมีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานั้น ในการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 เดือน สงิหาคม พ.ศ. 2564
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม มีมติเห็นพ้องต้องกันให้ความเห็นชอบร่าง 
มาตรฐานการศึกษาของและเป้าหมายความส าเร็จตามที่โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมเสนอจึงประกาศ เรื่อง มาตรฐาน
การศึกษาและเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เพ่ือเป็นกลไกการพัฒนาร่วมกันระหว่างโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสร้างความเชื่อม่ันให้แก่สังคมชุมชน ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเวลาที่
เหมาะสมต่อไป 
 

ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
                 
                        นายสรายุทธ  เกษรพรหม   
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
เอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 

เรื่อง มาตรฐานการศึกษาและเป้าหมายความส าเร็จ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 

 
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยก าหนดเป้าหมาย 

ความส าเร็จของสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับ ด ีโดยมีเป้าหมายในแต่ละมาตรฐาน ดังนี้ 
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
    1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
    1) นักเรียนร้อยละ 55-64 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ   
    2) นักเรียนร้อยละ 55-64 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
    3) นักเรียนร้อยละ 55-64 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    
                         1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
    1) นักเรียนร้อยละ 55-64 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
    2) นักเรียนร้อยละ 55-64 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    3) นักเรียนร้อยละ 55-64 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    4) นักเรียนร้อยละ 55-64 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
    2.1 โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
    2.2 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
    2.3 โรงเรียนด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
    
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
    3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
    3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
 
 

  
                           นายสรายุทธ  เกษรพรหม  
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 
 
 
 

 
 



 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ด ี
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ร้อยละ ๕๕ – ๖๔ 
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ ร้อยละ ๕๕ – ๖๔ 
     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ร้อยละ ๕๕ – ๖๔ 

     ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ ๕๕ – ๖๔ 
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร ร้อยละ ๕๕ – ๖๔ 
     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ ๕๕ – ๖๔ 
     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ ๕๕ – ๖๔ 
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ร้อยละ ๕๕ – ๖๔ 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ ๕๕ – ๖๔ 
     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ ๕๕ – ๖๔ 
     ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ ๕๕ – ๖๔ 

     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ร้อยละ ๕๕ – ๖๔ 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีมาก 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ร้อยละ ๖๕ – ๗๔ 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ ๖๕ – ๗๔ 

๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ ๖๕ – ๗๔ 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ ๖๕ – ๗๔ 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ ร้อยละ ๖๕ – ๗๔ 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโบยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

ร้อยละ ๖๕ – ๗๔ 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด ี
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

ร้อยละ ๕๕ – ๖๔ 

๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ ๕๕ – ๖๔ 

๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ ๕๕ – ๖๔ 
๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ ๕๕ – ๖๔ 
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๕๕ – ๖๔ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ด ี
 



 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 

๑. ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา  เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพื่อให้

สอดคล้องกับการประเมิน  ดังนี้ 
ระดับ  ยอดเยี่ยม 

ระดับ  ดีมาก 

ระดับ  ดี 

ระดับ  ปานกลาง 

ระดับ  ก าลังพัฒนา 

๓. การก าหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะก าหนดเป็น  ระดับคุณภาพ  หรือ  เป็นร้อยละ  
ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ดังนี้ 
 

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 

ร้อยละ 

การแปรผล 

ร้อยละ ๗๕ – ๑๐๐ ยอดเยี่ยม 

ร้อยละ ๖๕ – ๗๔ ดีมาก 

ร้อยละ ๕๕ – ๖๔ ดี 

ร้อยละ ๔๕ – ๕๔ ปานกลาง 

ร้อยละ ๐๐ – ๔๔ ก าลังพัฒนา 

 
 

 

 

 

 



 

 


