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ส่วนท่ี ๑ 
ข้อมลูพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
1.1 ข้อมูลทัว่ไป 
ชื่อโรงเรยีน  บ่อกรุวทิยา   ทีต่ ัง้เลขที ่  ๒๓๔/๓  หมู่ ๑   ต าบลบ่อกร ุ อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดั
สุพรรณบุร ี รหสัไปรษณีย ์๗๒๑๒๐  
สงักดั  ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
โทรศพัท ์ ๐๓๕-๕๗๕๑๙๑   โทรสาร  ๐๓๕-๕๗๕๑๙๑    
e-mail  : bokruwittaya@borkruwittaya.ac.th      
website : http://www.borkruwittaya.ac.th 
ชื่อผูอ้ านวยการ นายวรรณดน  สุขาทพิยพนัธุ ์โทรศพัท ์0819074443 
เปิดสอนระดบั  ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๑ ถงึชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๖  
และ ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้ปีที ่๑ ถงึ ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้ปีที ่๓  
 
๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
    1)  ผูอ้ านวยการสถานศกึษา  นายวรรณดน  สุขาทพิยพนัธุ ์ วุฒกิารศกึษาสงูสุด  ปรญิญาโท 
ศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาบรหิารการศกึษา  โทรศพัท ์081-9074443   ด ารงต าแหน่งที ่ โรงเรยีนบ่อ
กรุวทิยาวนัที ่3 กุมภาพนัธ ์ 2563 
   2)  รองผูอ้ านวยการสถานศกึษา  นางสาวฐวินักาญจณ์  วงษ์อ ามาตร  วุฒกิารศกึษาสงูสุด  ปรญิญาโท
ครุศาสตรศาสตรมหาบณัฑติ สาขาบรหิารการศกึษา  โทรศพัท ์097-2250817   ด ารงต าแหน่งทีโ่รงเรยีนบ่อ
กรุวทิยาวนัที ่๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
๓. ข้อมูลข้าราชการครแูละบุลากรทางการศึกษา 
 ๓.๑ ข้าราชการคร ูพนักงานราชการ อตัราจ้าง 

ท่ี ช่ือ-สกลุ ระดบั
การศึกษา 

วฒิุการศึกษา ต าแหน่ง/วิทยฐานะ 

1 นายวรรณดน สุขาทพิยพนัธุ์ ปรญิญาโท ศษ.ม. ช านาญการพเิศษ (คศ.3) 
2 นางสาวฐวินักาญจณ์ วงษ์อ ามาตร ปรญิญาโท ค.ม. ช านาญการ (คศ.2) 
3 นายปกรณ์สทิธิ ์อุ่นทรพัย ์ ปรญิญาโท ค.ม. ช านาญการพเิศษ (คศ.3) 
4 นายมนสั  อ่อนส าล ี ปรญิญาตร ี คบ. ช านาญการพเิศษ (คศ.3) 
5 นายณชัพล กาฬภกัด ี ปรญิญาเอก ปร.ด. ช านาญการพเิศษ (คศ.3) 
6 นางษชิณาก ์สว่างพืน้ ปรญิญาโท คม.บ ช านาญการพเิศษ (คศ.3) 
7 นางสมหมาย  ศรสีุข ปรญิญาตร ี ค.บ. ช านาญการพเิศษ (คศ.3) 
8 นางสาวกญัญา  จนัทรา ปรญิญาตร ี บธ.บ. ช านาญการพเิศษ (คศ.3) 
9 นางสาวนนัทยิา เอกคณาปราชญ์ ปรญิญาโท ศษ.ม. ช านาญการ (คศ.2) 
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ท่ี ช่ือ-สกลุ ระดบั
การศึกษา 

วฒิุการศึกษา ต าแหน่ง/วิทยฐานะ 

10 นางสาวปนดา  เพง็รกัษ์ ปรญิญาโท วท.ม ช านาญการ (คศ.2) 
11 นางสาวเบญ็จมาศ รุ่งโรจน์ธรีะ ปรญิญาโท ค.ม. ช านาญการ (คศ.2) 
12 นายกอ้งภพ ธญัญเจรญิ ปรญิญาตร ี ศษ.บ. คร ู(คศ.1) 
13 ว่าทีร่อ้ยตรหีญงิ บุษปศร  กาฬ

ภกัด ี
ปรญิญาโท ศษ คร ู(คศ.1) 

14 นางสาวอรอุมา นิ่งกลาง ปรญิญาตร ี วท.บ. คร ู(คศ.1) 
15 ว่าทีร่อ้ยตรหีญงิ เรอืนขวญั  พล

ฤทธิ ์
ปรญิญาโท คศ.ม. คร ู(คศ.1) 

16 นายเอกราช พาชยั ปรญิญาตร ี ค.บ. คร ู(คศ.1) 
17 นายจกัรพนัธุ ์ จติรเพช็ร์ ปรญิญาตร ี ค.บ. คร ู(คศ.1) 
18 นางธญัญาเรศ จุลปานนท์ ปรญิญาตร ี ศษ.บ. คร ู(คศ.1) 
19 นายชยัวฒัน์ ภูผา ปรญิญาตร ี คบ. คร ู(คศ.1) 
20 นางสาวณฐัธดิา สญัชานนัท์ ปรญิญาตร ี ค.บ. คร ู(คศ.1) 
22 นางสาวศศริภ์ร  เกาะแกว้ ปรญิญาโท ศษ.ม. ช านาญการพเิศษ (คศ.3) 
23 นางสาวมนสันนัท ์ บุญเกดิ ปรญิญาโท กศ.ม. คร ู(คศ.1) 
24 ว่าทีร่อ้ยตรกีฤษฎา ณ พทัลุง ปรญิญาตร ี กศ.บ.. คร ู(คศ.1) 
25 นายสรยุตต ์  จุลปานนท์ ปรญิญาตร ี ค.บ. คร ู(คศ.1) 
26 นางสุนนัทา  พนัธุมติร ปรญิญาตร ี ค.บ. ช านาญการพเิศษ (คศ.3) 

๓.๒ ข้าราชการ /พนักงานจ้าง /ลูกจ้าง (สนับสนุนการสอน) 

ท่ี ช่ือ-สกลุ ระดบั
การศึกษา 

วฒิุการศึกษา ต าแหน่ง/วิทยฐานะ 

๑ นายจกัรพนัธุ ์ บุดดาผา ปรญิญาตร ี คศ.ม. อตัราจา้ง 
๒ นายศวิกานต ์ ทองไพรวรรณ ปรญิญาตร ี ค.บ. พนกังานราชการ 

 
 
 
 
๓.๓ สรปุจ านวนบุคลากร 
  ๓.๓.๑ จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภท/ต าแหน่ง และวฒิุการศึกษา 
 

ประเภท/ต าแหน่ง จ านวนบุคลากร (คน) รวม 
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ต ่ากว่าปริญญา
ตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ป ริ ญ ญ า
เอก 

๑. ผู้บริหารสถานศึกษา      
- ผูอ้ านวยการ - - ๑ - ๑ 
- รองผูอ้ านวยการ - - ๑ - ๑ 

รวม - - ๑ - ๒ 
๒. สายงานการสอน      

- ขา้ราชการคร ู - ๑๔ ๙ ๑ ๒๔ 
- พนักงานราชการ - ๑ - - ๑ 
- อตัราจา้ง - ๑ - - ๑ 

รวม - ๑๖ ๙ - ๒๘ 

 

 
 
 
 
 

สถิติการสรปุข้อมูลการอบรม/สมัมนา/ศึกษาดงูาน ของครปูระจ าปีการศึกษา 256๓ 
เก่ียวกบัการเรียนการสอนกลุ่มสาระ ฯ  ของตนเอง , การปฏิบติัหน้าท่ีพิเศษ และท่ีได้รบัมอบหมาย

งาน 

 

ท่ี ช่ือ  - นามสกลุ ต าแหน่ง 
จ านวน
ชัว่โมง 

หมายเหตุ 

0

14

22

9

00 1 0

ฝ่ายบริหาร ครูผูส้อน อตัราจา้ง

กราฟแสดงวุฒกิารศึกษาของบุคลากร

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
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1 นายวรรณดน สุขาทพิยพนัธุ์ ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 30  
2 นางสาวฐวินักาญจณ์ วงษ์อ ามาตร คร ู ๖๗  
3 นายปกรณ์สทิธิ ์อุ่นทรพัย์ คร ู ๓๐  
4 นายมนสั  อ่อนส าล ี คร ู ๒๑  
5 นายณชัพล กาฬภกัด ี คร ู ๙๘  
6 นางษชิณาก ์สว่างพืน้ คร ู ๓๐  
7 นางสมหมาย  ศรสีุข คร ู ๕๗  
8 นางสาวกญัญา  จนัทรา คร ู ๔๖  
9 นางสาวนนัทยิา เอกคณาปราชญ์ คร ู ๖๐  
10 นางสาวปนดา  เพง็รกัษ์ คร ู ๔๗  
11 นางสาวเบญ็จมาศ รุ่งโรจน์ธรีะ คร ู ๔๖  
12 นายกอ้งภพ ธญัญเจรญิ คร ู ๕๑  
13 ว่าทีร่อ้ยตรหีญงิบุษปศร  กาฬภกัด ี คร ู ๕๖  
14 นางสาวอรอุมา นิ่งกลาง คร ู ๕๕  
15 ว่าทีร่อ้ยตรหีญงิเรอืนขวญั  พลฤทธิ ์ คร ู ๖๗  
16 นายเอกราช พาชยั คร ู ๖๘  
17 นายจกัรพนัธุ ์ จติรเพช็ร์ คร ู ๗๐  
18 นางธญัญาเรศ จุลปานนท์ คร ู ๕๗  
19 นายชยัวฒัน์ ภูผา คร ู ๕๕  
20 นางสาวณฐัธดิา สญัชานนัท์ คร ู ๖๐  
22 นางสาวศศริภ์ร  เกาะแกว้ คร ู ๔๐  
23 นางสาวมนสันนัท ์ บุญเกดิ คร ู ๔๘  
24 ว่าทีร่อ้ยตรกีฤษฎา ณ พทัลุง คร ู ๔๘  
25 นายสรยุตต ์  จุลปานนท์ คร ู ๕๖  
26 นางสุนนัทา  พนัธุมติร คร ู ๔๒  

 
จากตารางสรุปไดว้่าคณะครขูองโรงเรยีน ไดเ้ขา้ร่วมการอบรม/สมัมนา/ศกึษาดงูาน ของครู 

ประจ าปีการศกึษา 256๓  คดิเป็นรอ้ยละ 100  
 สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉล่ียของคร ู1 คน 

ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สปัดาห์) 

๑. บรหิารการศกึษา 2 - 

2. ภาษาไทย 2 21.5 
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3. คณิตศาสตร ์ 4 22.75 

4. วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 8 25.88 

5. สงัคมศกึษา 2 21.5 

6. สุขศกึษาและพลศกึษา 2 19.5 

7. ศลิปศกึษา 1 21 

8. การงานอาชพี 2 19.5 

9. ภาษาต่างประเทศ 3 23.67 

รวม 26 21.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓.๓.๒ จ านวนครจู าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน  จ านวนชัว่โมงสอนเฉล่ีย 

คาบ/สปัดาห์ 
ของครภูายในกลุ่มสาระฯ 

ภาษาไทย ๒       ๑๙ 
คณิตศาสตร ์ 4      ๒๒ 
วทิยาศาสตร ์ 8      ๒๑ 
สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 2  ๑๙ 
สุขศกึษาและพลศกึษา 2  ๑๖ 
ศลิปะ ๑  ๑๖ 
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การงานอาชพีและเทคโนโลย ี ๒  ๒๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๓  ๑๖ 
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ๐  - 
รวมครผูู้สอนทุกกลุม่สาระการเรียนรู้ 24  ๑4๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. ข้อมูลผู้เรียน (ณ วนัท่ี ๑๐ มิถนุายน ของปีการศึกษาท่ีรายงาน) 
 จ านวนผูเ้รยีนในโรงเรยีนบ่อกรุวทิยา  ปีการศกึษา  ๒๕๖๓ รวม ๓๘๕ คน  
จ าแนกตามระดบัชัน้ทีเ่ปิดสอน 

ระดบัชัน้เรียน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวม 

จ านวนห้อง 2 2 2 1 1 1 1 1 1 12 

เพศ 
ชาย 34 40 33 7 7 5 17 24 15 182 

หญิง 30 30 34 19 17 16 26 19 12 203 

รวม 64 70 67 26 24 21 43 43 27 385 

เฉล่ียต่อห้อง 32 35 34 26 24 21 43 43 27 32.08 

 
กราฟเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนชายหญิงแต่ละระดบัชัน้ 
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กราฟแสดงจ านวนครูต่อภาระงานเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

จ านวนครู ภาระงาน
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จ านวนเดก็พเิศษในโรงเรยีน      ชาย  -  คน    หญงิ  -   คน   รวม  จ านวน   -  คน 
 อตัราสว่นผูเ้รยีน : คร ู = ๑๗ : ๑       เป็นไปตามเกณฑ ์      ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์

๕. ข้อมูลผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดบัสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓  (ระดบัการศึกษาขัน้
พื้นฐาน) 
๑. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดบั 3 ขึ้นไป 
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ปีการศึกษา 1/ 2563 

ระดบัชัน้ รายวิชา (พื้นฐาน) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

วทิ
ยา
ศา
สต

ร ์

สงั
คม

ศกึ
ษา

ฯ 

ภา
ษา

องั
กฤ

ษ 

สุข
ศกึ

ษา
ฯ 

ศลิ
ปะ

 

กา
รง
าน

อา
ชพี

ฯ 

 

ม.1 22 44 43 62 58 44 64 63  

ม.2 21 32 40 40 69 63 62 62  
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ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3

ชาย หญิง
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ม.3 52 54 36 46 56 66 64 64  

รวม 95 130 119 112 183 133 190 189  
ร้อยละ 46.56 63.72 58.33 54.90 89.70 65.19 93.13 92.64  

ม.4 25 24 15 24 18 26 26 24  

ม.5 24 24 20 23 24 24 23 23  

ม.6 21 21 20 20 18 21 21 20  

รวม 70 69 55 67   60 71 70 67  

ร้อยละ 98.59 97.18 77.46 94.36 84.50 100 98.59 94.36  

 

 
 
๒. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดบั 3 ขึ้นไป 
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ปีการศึกษา 2/ 2563 

 

ระดบัชัน้ รายวิชา (พื้นฐาน) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

วทิ
ยา
ศา
สต

ร ์

สงั
คม

ศกึ
ษา

ฯ 

ภา
ษา

องั
กฤ

ษ 

สุข
ศกึ

ษา
ฯ 

ศลิ
ปะ

 

กา
รง
าน

อา
ชพี

ฯ 

 

ม.1 33 23 50 46 35 58 55 56  

ม.2 40 39 49 47 42 62 62 65  

ม.3 53 51 49 58 33 59 56 59  
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กราฟเปรยีบเทียบนกัเรยีนระดบัเกรด 3 ขึน้ไป

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
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รวม 126 113 148 151 110 179 173 180  

ร้อยละ 62.68 65.21 73.63 75.12 54.72 89.05 86.06 89.55  

ม.4 23 23 21 20 25 20 25 22  

ม.5 24 22 19 21 19 24 21 24  

ม.6 19 21 20 20 21 21 21 21  

รวม 66 66 60 61 65 65 67 67  

ร้อยละ 92.95 92.95 84.50 85. 91.54 91.54 94.36 
 

94..6  

 

 
 
๑. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดบัดี ขึ้นไป 
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 
 
ระดบัชัน้ จ านวน

นักเรียน 
ผลการประเมิน ระดบัดี 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ด ี ดเียีย่ม 

ม.1 64   2 62 64 100 
ม.2 70   1 69 70 100 
ม.3 67   3 64 67 100 
รวม 201   6 195 201 100 
ม.4 26   2 24 26 100 
ม.5 24   2 22 24 100 
ม.6 21   2 19 21 100 

0
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กราฟเปรยีบเทียบนกัเรยีนระดบัเกรด 3 ขึน้ไป

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
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รวม 71   6 65 71 100 
 

 
 

 

 

 

 

๒.  ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์ในระดบัดี ขึ้นไป ระดบัชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง  ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2563 
 
ระดบัชัน้ จ านวน

นกัเรยีน 
ผลการประเมนิ ระดบัด ี

ขึน้ไป 
รอ้ยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 64   2 62 64 100 
ม.2 70   1 69 70 100 
ม.3 67    67 67 100 
รวม 201   3 198 201 100 
ม.4 26   2 24 26 100 
ม.5 24   1 23 24 100 
ม.6 21    21 21 100 
รวม     71   3 68 71 100 

0
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80

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

กราฟผลประเมินการอา่น เขียนและวิเคราะห์

ระดบัดี ระดบัดีเยี่ยม ยอดรวม
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๓.  ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะส าคญัตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พื้นฐาน    พทุธศกัราช 2551 ปีการศึกษา 2563 ของผู้เรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในระดบัผ่านขึ้นไป 

สมรรถนะส าคญั ผลการประเมนิ ระดบัด ี
ขึน้ไป 

รอ้ยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

1. ความสามารถในการ
ส่ือสาร 

   71 71 100 

2. ความสามารถ 
ในการคิด 

   71 71 100 

3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

   71 71 100 

4. ความสามารถในการใช้
ทกัษะชีวิต 

   71 71 100 

5. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลย ี

   71 71 100 

รวม    355 355 100 
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ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

กราฟเปรยีบเทียบผลคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์

ระดบัดี ระดบัดีเยี่ยม ยอดรวม
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๔.  ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะส าคญัตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พื้นฐาน    พทุธศกัราช 2551 ปีการศึกษา 2563 ของผู้เรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในระดบัผ่านขึ้นไป 

สมรรถนะส าคญั ผลการประเมนิ ระดบัด ี
ขึน้ไป 

รอ้ยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

1. ความสามารถในการส่ือสาร    21 21 100 
2. ความสามารถในการคิด    21 21 100 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา    21 21 100 
4. ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต    21 21 100 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี    21 21 100 

รวม    105 105 100 
 
 
 
๖. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET)  
       ๑) ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ปีการศกึษา ๒๕๖๒  ( ปีการศกึษา 
๒๕๖๓ ไม่มกีารทดสอบในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๓ ) 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉล่ีย 

ระดบัโรงเรยีน ระดบั สพม. ระดบัประเทศ 
ภาษาไทย 46.06 43.02 42.21 
คณิตศาสตร ์ 15.40 25.62 25.41 
วิทยาศาสตร ์ 27.52 29.40 29.20 
สงัคมศึกษาฯ 34.24 36.10 35.70 
ภาษาองักฤษ 21.90 28.97 29.20 
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2) การเปรยีบเทยีบผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) 
ปีการศกึษา 2562 - 2563 

รายวิชา 
คะแนนเฉล่ีย 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ระดบัประเทศ 
ภาษาไทย 46.06  42.21 
คณิตศาสตร ์ 15.40  25.41 
วทิยาศาสตร ์ 27.52  29.20 
สงัคมศกึษาฯ 34.24  35.70 
ภาษาองักฤษ 21.90  29.20 

 
 

๗. ข้อมูลผู้เรียนด้านอ่ืนๆ 
 

ท่ี รายการ จ านวน(คน) คิดเป็นร้อย
ละ 

0
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กราฟเปรยีบเทียบผล O-net ม3

ระดบัโรงเรียน ระดบัสพม. ระดบัประเทศ
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๑ จ านวนผูเ้รยีนมนี ้าหนกั สว่นสงู และสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ ์รวมทัง้รูจ้กัดแูลตนเองใหม้คีวามปลอดภยั 

370 94.44 

๒ จ านวนผูเ้รยีนทีป่ลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพตดิ และสิง่มอม
เมา เช่น สุรา บุหรี ่เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์เกม ฯลฯ 

385 ๑๐๐.๐๐ 

๓ จ านวนผูเ้รยีนทีม่คีวามบกพร่องทางร่างกาย/เรยีนร่วม ๐ ๐ 
๔ จ านวนผูเ้รยีนมภีาวะทุพโภชนาการ 11 ๒.๒๕ 
๕ จ านวนผูเ้รยีนทีม่ปัีญญาเลศิ ๐ ๐ 
๖ จ านวนผูเ้รยีนทีต่อ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ ๐ ๐ 
๗ จ านวนผูเ้รยีนทีอ่อกกลางคนั (ปีการศกึษาปัจจุบนั) 5 2.53 
๘ จ านวนผูเ้รยีนทีม่เีวลาเรยีนไม่ถงึรอ้ยละ ๘๐ ๖ 1.01 
๙ จ านวนผูเ้รยีนทีเ่รยีนซ ้าชัน้ 0 0 

 

หมายเหตุ: รอ้ยละของผูเ้รยีนทัง้หมด จ านวน ๓๘๕ คน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๘. ข้อมูลอาคารสถานท่ี 
 

ข้อมูลส่ิงก่อสร้าง โรงเรียนบ่อกรวิุทยา 

-  

-  
-  

- อาคารเรียน 
324ล.,324ล./41 ทรงไทย,หรือ 324 อ่ืนๆ 
ปีท่ีสร้าง 2536 

 
-  

-  - อาคารอเนกประสงค/์โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม 
อาคารหอประชุม 100/27 
ปีท่ีสร้าง 2538 
 

https://bobec.bopp-obec.info/b01/6304541012925360120211020113944528492099.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b01/6304541012925360120211020113944528492099.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b01/6304542015225220120211020095615473160872.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b01/6304542015225220120211020095615473160872.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b02/6304541021525380220211020095728940284269.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b02/6304542021225270220211020103954739037896.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b01/6304541012925360120211020113944528492099.jpg
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-  
-  

 
 
 
 
 
  

 
-  

-  

-  
-  

- อาคารอเนกประสงค/์โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/ 
- หอประชุมอ่ืน(สร้างเอง) 

ปีท่ีสร้าง 2519 

 
-  

-  

-  
-  

- อาคารอเนกประสงค/์โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/ 
- หอประชุมอ่ืน(สร้างเอง) 

ปีท่ีสร้าง 2561 

 
-  

-  

-  
-  

- อาคารอเนกประสงค/์โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/ 
- หอประชุม อ่ืน(สร้างเอง) 

ปีท่ีสร้าง 2552 

 
-  

-  

-  

- บ้านพกัคร ู
อ่ืน ๆ (สร้างเอง) 
ปีท่ีสร้าง 2519 

 

https://bobec.bopp-obec.info/b02/6304541021525380220211020095728940284269.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b02/6304541021525380220211020095728940284269.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b02/6304542021225270220211020103954739037896.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b02/6304542021225270220211020103954739037896.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b02/6304543021125190220211020104110587251906.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b02/6304543021125190220211020104110587251906.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b02/6304544021125210220211020113914950513793.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b02/6304544021125210220211020113914950513793.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b02/720320025021125612010220211020104252258749960.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b02/720320025021125612010220211020104252258749960.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b02/720320026021125642020220211020114308705848992.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b02/720320026021125642020220211020114308705848992.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b02/720320027021125522020220211020114623211765659.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b02/720320027021125522020220211020114623211765659.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b02/720320028023025642020220211026143234508744965.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b02/720320028023025642020220211026143234508744965.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b03/6304541030625190320211020104846213577766.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b03/6304541030625190320211020104846213577766.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b03/6304542030425200320191016182859741581476.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b03/6304542030425200320191016182859741581476.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b02/6304541021525380220211020095728940284269.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b02/6304543021125190220211020104110587251906.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b02/720320025021125612010220211020104252258749960.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b02/720320027021125522020220211020114623211765659.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b03/6304541030625190320211020104846213577766.jpg
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-  
-  

 
-  

- บ้านพกัคร ู
กรมสามญั 
ปีท่ีสร้าง 2521 

 
-  

-  

-  
-  

- บ้านพกัคร ู
กรมสามญั 
ปีท่ีสร้าง 2525 

 
-  

-  

-  
-  

- บ้านพกัคร ู
บ้านพกัคร ู203/27 
ปีท่ีสร้าง 2534 

 
-  

-  

-  
-  

- ส้วม 
อ่ืน ๆ 
ปีท่ีสร้าง 2530 

 
-  

-  - ส้วม 
ส้วมนักเรียนชาย 6 ท่ี/49 
ปีท่ีสร้าง 2546 

https://bobec.bopp-obec.info/b03/6304543030425210320201029140826509349409.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b03/6304543030425210320201029140826509349409.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b03/6304544030425240320201029141131170248582.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b03/6304544030425240320201029141131170248582.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b03/6304545030425250320211020105605136050936.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b03/6304545030425250320211020105605136050936.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b03/6304546030925280320211020105656631936734.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b03/6304546030925280320211020105656631936734.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b03/6304547030925340320211020105843894037413.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b03/6304547030925340320211020105843894037413.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b05/6304541050625200520211027100358210220.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b05/6304541050625200520211027100358210220.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b05/6304542050625300520211020110020778326358.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b05/6304542050625300520211020110020778326358.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b05/6304543051225380520211020110135383907494.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b05/6304543051225380520211020110135383907494.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b05/6304544051325460520211027100519485500174.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b05/72032002505062564202052021102011404310897073.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b03/6304543030425210320201029140826509349409.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b03/6304545030425250320211020105605136050936.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b03/6304547030925340320211020105843894037413.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b05/6304542050625300520211020110020778326358.jpg
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-  
-  

 
-  

-  

-  
-  

สนามกีฬา 
อ่ืน ๆ 
ปีท่ีสร้าง 2558 

 
-  

-  

-  
-  

- สนามกีฬา 
สนามบาสเกต็บอล 
ปีท่ีสร้าง 2529 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
-  

-  

-  
-  

- อาคารเรียน 106 ต.  
ปีท่ีสร้าง 25๒๑ 

 
-  

https://bobec.bopp-obec.info/b05/6304544051325460520211027100519485500174.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b05/6304544051325460520211027100519485500174.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b05/72032002505062564202052021102011404310897073.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b05/72032002505062564202052021102011404310897073.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b15/630454115062519152021102011032688930114.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b15/630454115062519152021102011032688930114.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b15/6304542150425231520211020110521545868009.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b15/6304542150425231520211020110521545868009.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b15/6304543150525291520211020110619668410472.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b15/6304543150525291520211020110619668410472.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b16/720320021160725562021620211020110804552940164.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b16/720320021160725562021620211020110804552940164.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b28/720320021280225642022820211020111755346614941.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b28/720320021280225642022820211020111755346614941.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b29/6304541290725362920211020111030223245185.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b29/6304541290725362920211020111030223245185.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b05/6304544051325460520211027100519485500174.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b15/630454115062519152021102011032688930114.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b15/6304543150525291520211020110619668410472.jpg
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-  

-  
-  

- บ้านพกันักเรียน 
บ้านพกันักเรียน 8 คน 
ปีท่ีสร้าง 2536 

 
-  

-  

-  
-  

- บ้านพกันักเรียน 
บ้านพกันักเรียน 8 คน 
ปีท่ีสร้าง 2536 

 

๙. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
1) สภาพชุมชนรอบบรเิวณโรงเรยีนบ่อกรุวทิยามลีกัษณะ เป็นสงัคมชนบท  อยู่รวมกนัเป็น
ครอบครวั  

มปีระชากรประมาณ  4,000  คน บรเิวณใกลเ้คยีงโดยรอบโรงเรยีน ไดแ้ก่ วดับ่อกร ุวดัหนองกระทุ่ม  วดัทุ่ง
กฐิน องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อกรุ  โรงเรียนบ่อกรุวิทยา อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม 
โดยเฉพาะการท าไร่อ้อย ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จ ัก
โดยทัว่ไป เกี่ยวขอ้งกบัชาตพินัธุ์ของคนในพื้นที่  คอื  ชาตพินัธุ์ ลาวครัง่ จงึมวีฒันธรรมการแต่งกายและ
ภาษาพดูทีเ่ป็นเอกลกัษณ์  เช่น การทอผา้ขาวมา้หลากส ี การทอผา้ซิน่ และการพดูภาษาชาวลาวครัง่  เป็น
ตน้ 

2) ผูป้กครองสว่นใหญ่ จบการศกึษาระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 อาชพีหลกั คอื เกษตรกรรม  
สว่นใหญ่นบัถอืศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกจิ/รายไดโ้ดยเฉลีย่ต่อครอบครวั ต่อปี ๘0,000 บาท   
จ านวนคนเฉลีย่ต่อครอบครวั  5  คน 

 3) โอกาสและขอ้จ ากดัของโรงเรยีน 
 - โรงเรยีนอยู่ใกลก้บัวดับ่อกร ุจงึมศีาลเจา้พอ่ดงไมง้าม และหลวงพอ่วดับ่อกรุ เป็นเครื่อง

ยดึเหนี่ยวศูนยร์วมจติใจของประชาชนในหมู่บา้นบ่อกรุ  
 -  โรงเรยีนไดร้บัการสนบัสนุนช่วยเหลอืจากองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบ่อกรุ 
 -  มภีูมปัิญญาทอ้งถิน่ทีเ่ป็นแหล่งเรยีนรู ้และมชีื่อเสยีงระดบัประเทศ คอื ผา้ทอมอืผา้ซิน่

ตนีแดง ผา้ซิน่ตนีจก และผา้ขาวมา้หลากส ี เป็นตน้ 

https://bobec.bopp-obec.info/b29/6304542290725362920211020111208742060736.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b29/6304542290725362920211020111208742060736.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b29/630454329072536292021102011132789271757.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b29/630454329072536292021102011132789271757.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b29/6304544290725362920201029145244796483371.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b29/6304544290725362920201029145244796483371.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b29/6304542290725362920211020111208742060736.jpg
https://bobec.bopp-obec.info/b29/6304544290725362920201029145244796483371.jpg
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      - ชุมชนสว่นมากมอีาชพีเกษตรกรรม  โดยเฉพาะการท าไร่ออ้ย  ไร่มนั และท านา รายได้
สว่นใหญ่จงึไม่แน่นอนขึน้อยู่กบัสภาพดนิฟ้าอากาศในแต่ละปี 
     - ครอบครวันกัเรยีนไม่สมบูรณ์  เนื่องจากบดิา-มารดาหย่ารา้งกนั  ท าใหบุ้ตรอยู่กบัปู่ ย่า 
ตายายซึง่ชราภาพ 
     - ฐานะทางรอบครวัสว่นมากขดัสน  บดิา-มารดามอีาชพีรบัจา้ง 
     - ผูป้กครองไม่มเีวลาใหก้บับุตรหลาน  เนื่องจากภาวะเศรษฐกจิไม่พอเลีย้งครอบครวั 
     - บดิา  มารดาของนกัเรยีนไปท างานทีอ่ื่น จงึมไิดอ้ยู่ดแูลนกัเรยีน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐. โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา 
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โรงเรยีนบ่อกรุวทิยา จดัสอนตามหลกัสตูรสถานศกึษา ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศกัราช ๒๕๕๑ โดยโรงเรยีนไดจ้ดัสดัสว่นสาระการเรยีนรูแ้ละเวลาเรยีน ดงัแสดง 
ในตารางดงันี้ 
 

ระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

 

โครงสร้างการเรียนโรงเรียนบ่อกรวิุทยา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี  1 

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบบัปรบัปรงุ 2561) 
ปีการศึกษา 2563 

 
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รหสัวิชา ช่ือรายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 
รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 

ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 60 ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 60 
ค21101 คณิตศาสตร ์1 1.5 60 ค21102 คณิตศาสตร ์2  1.5 60 
ว21101 วทิยาศาสตร ์1 1.0 40 ว21103 วทิยาศาสตร ์2 1.0 40 
ว21102 การออกแบบและเทคโนโลย ี

1 
0.5 20 ว21104 วทิยาการค านวณ 1 0.5 20 

ส21101 สงัคมศกึษา 1 1.0 40 ส21104 สงัคมศกึษา 2 1.0 40 
ส21102 พระพุทธศาสนา 1 0.5 20 ส21105 พระพุทธศาสนา 2 0.5 20 
ส21103 ประวตัศิาสตร ์1 0.5 20 ส21106 ประวตัศิาสตร ์2 0.5 20 
 พ21101 สุขศกึษา 1 0.5 20   พ21103 สุขศกึษา 2 0.5 20 
พ21102 พลศกึษา 1 0.5 20 พ21104 พลศกึษา 2 0.5 20 
ศ21101 ทศันศลิป์ 1 0.5 20 ศ21103 ทศันศลิป์ 2 0.5 20 
ศ21102 ดนตร ี/ นาฏศลิป์ 1 0.5 20 ศ21104 ดนตร ี/ นาฏศลิป์ 2 0.5 20 
ง21101 การงานอาชพี 1 1.0 40 ง21102 การงานอาชพี 2 1.0 40 
อ21101 ภาษาองักฤษ 1 1.5 60 อ21102 ภาษาองักฤษ 2 1.5 60 

รวมรายวิชาพื้นฐาน 11 440 รวมรายวิชาพื้นฐาน 11 440 
รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม 

ว21201 วทิยาศาสตรเ์พิม่เตมิ 1.0 40 ว21202 วทิยาศาสตรเ์พิม่เตมิ 1.0 40 
ค21201 คณิตศาสตรเ์พิม่เตมิ 1.0 40 ค21202 คณิตศาสตรเ์พิม่เตมิ 1.0 40 
ส21201 หน้าทีพ่ลเมอืง 0.5 20 ส21202 หน้าทีพ่ลเมอืง 0.5 20 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 2.5 100 รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 2.5 100 

กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 60 กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 60 

- กจิกรรมแนะแนว 
- กจิกรรมชมุนุม 
- กจิกรรมนักเรยีน (ลูกเสอื / เนตรนาร)ี 

20 
20 
15 

- กจิกรรมแนะแนว 
- กจิกรรมชมุนุม 
- กจิกรรมนักเรยีน (ลูกเสอื / เนตรนาร)ี 

20 
20 
15 
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- กจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ 5 - กจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ 5 
รวมเวลาเรียนทัง้ส้ิน 600 รวมเวลาเรียนทัง้ส้ิน 600 

          

 
โครงสร้างการเรียนโรงเรียนบ่อกรวิุทยา 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี  2 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบบัปรบัปรงุ 2561) 

ปีการศึกษา 2563 
 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รหสัวิชา ช่ือรายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 
รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 

ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 60 ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 60 
ค22101 คณิตศาสตร ์3 1.5 60 ค22102 คณิตศาสตร ์4 1.5 60 
ว22101 วทิยาศาสตร ์3 1.0 40 ว22103 วทิยาศาสตร ์4 1.0 40 
ว22102 การออกแบบและเทคโนโลย ี

2 
0.5 20 ว22104 วทิยาการค านวณ 2 0.5 20 

ส22101 สงัคมศกึษา 3 1.0 40 ส22104 สงัคมศกึษา 4 1.0 40 
ส22101 พระพุทธศาสนา 3 0.5 20 ส22105 พระพุทธศาสนา 4 0.5 20 
ส22103 ประวตัศิาสตร ์3 0.5 20 ส22106 ประวตัศิาสตร ์4  0.5 20 
  พ22101 สุขศกึษา 3 0.5 20   พ22103 สุขศกึษา 4 0.5 20 
พ22102 พลศกึษา 3 0.5 20 พ22104 พลศกึษา 4 0.5 20 
ศ22101 ทศันศลิป์ 3 0.5 20 ศ22103 ทศันศลิป์ 4 0.5 20 
ศ22102 ดนตร ี/ นาฏศลิป์ 3 0.5 20 ศ22104 ดนตร ี/ นาฏศลิป์ 4 0.5 20 
ง22101 การงานอาชพี 3 1.0 40 ง22102 การงานอาชพี 4  1.0 40 
อ22101 ภาษาองักฤษ 3 1.5 60 อ22102 ภาษาองักฤษ 4  1.5 60 

รวมรายวิชาพื้นฐาน 11 440 รวมรายวิชาพื้นฐาน 11 440 
รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม 

ว22201 วทิยาศาสตรเ์พิม่เตมิ 1.0 40 ว22202 วทิยาศาสตรเ์พิม่เตมิ 1.0 40 
ส22201 หน้าทีพ่ลเมอืง 0.5 20 ส22202 หน้าทีพ่ลเมอืง 0.5 20 
I20201 IS1 1.0 40 I20202 IS2 1.0 40 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 2.5 100 รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 2.5 100 
กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 60 กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 60 

- กจิกรรมแนะแนว 
- กจิกรรมชมุนุม 
- กจิกรรมนักเรยีน (ลูกเสอื / เนตรนาร)ี 
- กจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ 

20 
20 
15 
5 

- กจิกรรมแนะแนว/บูรณาการ IS3 
- กจิกรรมชมุนุม 
- กจิกรรมนักเรยีน (ลูกเสอื / เนตรนาร)ี 
- กจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ 

20 
20 
15 
5 

รวมเวลาเรียนทัง้ส้ิน 600 รวมเวลาเรียนทัง้ส้ิน 600 
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โครงสร้างการเรียนโรงเรียนบ่อกรวิุทยา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี  3 

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบบัปรบัปรงุ 2561) 
ปีการศึกษา 2563 

 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รหสัวิชา ช่ือรายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 
รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 

ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 60 ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 60 
ค23101 คณิตศาสตร ์5 1.5 60 ค23102 คณิตศาสตร ์6 1.5 60 
ว23101 วทิยาศาสตร ์5 1.0 40 ว23103 วทิยาศาสตร ์6 1.0 40 
ว23102 การออกแบบและเทคโนโลย ี

3 
0.5 20 ว23104 วทิยาการค านวณ 3 0.5 20 

ส23101 สงัคมศกึษา 5 1.0 40 ส23104 สงัคมศกึษา 6 1.0 40 
ส23102 พระพุทธศาสนา 5 0.5 20 ส23105 พระพุทธศาสนา 6 0.5 20 
ส23103 ประวตัศิาสตร ์5 0.5 20 ส23106 ประวตัศิาสตร ์6 0.5 20 
  พ23101 สุขศกึษา 5 0.5 20   พ23103 สุขศกึษา 6 0.5 20 
พ23102 พลศกึษา 5 0.5 20 พ23104 พลศกึษา 6 0.5 20 
ศ23101 ทศันศลิป์ 5 0.5 20 ศ23103 ทศันศลิป์ 6 0.5 20 
ศ23102 ดนตร ี/ นาฏศลิป์ 5 0.5 20 ศ23104 ดนตร ี/ นาฏศลิปุ์ 6 0.5 20 
ง23101 การงานอาชพี 5 1.0 40 ง23102 การงานอาชพี 6  1.0 40 
อ23101 ภาษาองักฤษ 5 1.5 60 อ23102 ภาษาองักฤษ 6 1.5 60 

รวมรายวิชาพื้นฐาน 11 440 รวมรายวิชาพื้นฐาน 11 440 
รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม 

ง23201 หลกัสตูรทอ้งถิน่ 1 1.0 40 ง23202 หลกัสตูรทอ้งถิน่ 2 1.0 40 
ค23201 คณิตศาสตรเ์พิม่เตมิ 1.0 40 ค23202 คณิตศาสตรเ์พิม่เตมิ 1.0 40 
ส23201 หน้าทีพ่ลเมอืง 0.5 20 ส23202 หน้าทีพ่ลเมอืง 0.5 20 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 2.5 100 รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 2.5 100 
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กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 60 กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 60 
- กจิกรรมแนะแนว 
- กจิกรรมชมุนุม 
- กจิกรรมนักเรยีน (ลูกเสอื / เนตรนาร)ี 
- กจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ 

20 
20 
15 
5 

- กจิกรรมแนะแนว 
- กจิกรรมชมุนุม 
- กจิกรรมนักเรยีน (ลูกเสอื / เนตรนาร)ี 
- กจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ 

20 
20 
15 
5 

รวมเวลาเรียนทัง้ส้ิน 600 รวมเวลาเรียนทัง้ส้ิน 600 
 

                                                                                                                                                         
 

 
 

 
 
 
 

 

โครงสร้างการเรียนโรงเรียนบ่อกรวิุทยา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี  4 

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบบัปรบัปรงุ 2561) 
ปีการศึกษา 2563 

โปรแกรมการเรียน วิทย ์– คณิต 
 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รหสัวิชา ช่ือรายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 
รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 

ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 40 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 40 
ค31101 คณิตศาสตร ์1 1.0 40 ค31102 คณิตศาสตร ์2  1.0 40 
ว30103 วทิยาศาสตรช์วีภาพ 1.0 40     
ว30105 การออกแบบและเทคโนโลย1ี 0.5 20 ว30106 วทิยาการค านวณ1 0.5 20 
ส31101 สงัคมศกึษา 1.0 40 ส31103 สงัคมศกึษา 1.0 40 
 ส31102 ประวตัศิาสตร ์ 0.5 20 ส31104 ประวตัศิาสตร ์ 0.5 20 
พ31101 สุขศกึษา 1 0.5 20 พ31102 สุขศกึษา 2 0.5 20 
ศ31101 ทศันศลิป์ 1 0.5 20   ศ31102 ดนตร ี– นาฏศลิป์ 2 0.5 20 
ง31101 การงานอาชพี1 0.5 20 ง31102 การงานอาชพี2 0.5 20 
อ31101 ภาษาองักฤษ 1 1.0 40 อ31102 ภาษาองักฤษ 2 1.0 40 

รวมรายวิชาพื้นฐาน 7.5 300 รวมรายวิชาพื้นฐาน 6.5 260 
รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม 

ค31201 คณิตศาสตรเ์พิม่เตมิ 1.0 40 ค31202 คณิตศาสตรเ์พิม่เตมิ 1.0 40 
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ว30221 เคม ี1 1.5 60 ว30222 เคม ี2 1.5 60 
ว30241 ชวีวทิยา 1 1.0 40 ว30242 ชวีวทิยา 2 1.5 60 
ว30201 ฟิสกิส ์1 2.0 80 ว30202 ฟิสกิส ์2 2.0 80 
พ31201 พลศกึษา 0.5 20 พ31202 พลศกึษา 0.5 20 

    ว30211 คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

0.5 20 

ส31201 พระพุทธศาสนา 0.5 20 ส31203 พระพุทธศาสนา 0.5 20 
ส31203 หน้าทีพ่ลเมอืง 0.5 20 ส31204 หน้าทีพ่ลเมอืง 0.5 20 
อ31201 ภาษาองักฤษเพิม่เตมิ 1.0 40 อ31202 ภาษาองักฤษเพิม่เตมิ 1.0 40 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 8.0 320 รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 9.0 360 
กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 60 กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 60 

- กจิกรรมแนะแนว 
- กจิกรรมชมุนุม 
- กจิกรรมนักเรยีน (ลูกเสอืวสิามญั) 
- กจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ 

20 
20 
15 
5 

- กจิกรรมแนะแนว 
- กจิกรรมชมุนุม 
- กจิกรรมนักเรยีน ((ลูกเสอืวสิามญั) 
- กจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ 

20 
20 
15 
5 

รวมเวลาเรียนทัง้ส้ิน 680 รวมเวลาเรียนทัง้ส้ิน 680 
 
 
 
 

 

โครงสร้างการเรียนโรงเรียนบ่อกรวิุทยา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี  5 

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบบัปรบัปรงุ 2561) 
ปีการศึกษา 2563 

โปรแกรมการเรียน วิทย ์– คณิต 
 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รหสัวิชา ช่ือรายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 
รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 

ท32101 ภาษาไทย 1 1.0 40 ท32102 ภาษาไทย 2 1.0 40 
ค32101 คณิตศาสตร ์1 1.0 40 ค32102 คณิตศาสตร ์2  1.0 40 
ว30102 วทิยาศาสตรก์ายภาพ(เคม)ี 1.0 40 ว30101 วทิยาศาสตรก์ายภาพ(ฟิสกิส)์ 1.0 40 
ว30107 การออกแบบและ

เทคโนโลย2ี 
0.5 20 ว30108 วทิยาการค านวณ2 0.5 20 

ส32101 สงัคมศกึษา 1.0 40 ส32102 สงัคมศกึษา 1.0 40 
พ32101 สุขศกึษา 1 0.5 20 พ32102 สุขศกึษา 2 0.5 20 
ศ32101 ทศันศลิป์ 1 0.5 20   ศ32102 ดนตร ี– นาฏศลิป์ 2 0.5 20 
ง32101 การงานอาชพีเทคโนโลย3ี 0.5 20 ง32102 การงานอาชพีเทคโนโลย ี4 0.5 20 
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อ32101 ภาษาองักฤษ 1 1.0 40 อ32102 ภาษาองักฤษ 2 1.0 40 
รวมรายวิชาพื้นฐาน 7.0 280 รวมรายวิชาพื้นฐาน 7.0 280 

รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม 
ค32201 คณิตศาสตรเ์พิม่เตมิ 1.0 40 ค32202 คณิตศาสตรเ์พิม่เตมิ 1.0 40 
ว30223 เคม ี3 1.5 60 ว30224 เคม ี4  1.5 60 
ว30243 ชวีวทิยา 3 1.5 60 ว30244 ชวีวทิยา 4 1.5 60 
ว30203 ฟิสกิส ์3 2.0 80 ว30204 ฟิสกิส ์4 2.0 80 
พ32201 พลศกึษา 0.5 20 พ32202 พลศกึษา 0.5 20 
ส32201 พระพุทธศาสนา 0.5 20 ส32203 พระพุทธศาสนา 0.5 20 
ส32203 หน้าทีพ่ลเมอืง 0.5 20 ส32204 หน้าทีพ่ลเมอืง    0.5 20 
I30201 IS1 1.0 40 I30202 IS2    1.0 40 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 340 รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 340 
กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 60 กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 60 

- กจิกรรมแนะแนว 
- กจิกรรมชมุนุม 
- กจิกรรมนักเรยีน (ลูกเสอืวสิามญั) 
- กจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ 

20 
20 
15 
5 

- กจิกรรมแนะแนว / บูรณาการ IS3 
- กจิกรรมชมุนุม 
- กจิกรรมนักเรยีน (ลูกเสอืวสิามญั) 
- กจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ 

20 
20 
15 
5 

รวมเวลาเรียนทัง้ส้ิน 680 รวมเวลาเรียนทัง้ส้ิน 680 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงสร้างการเรียนโรงเรียนบ่อกรวิุทยา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี  6 

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบบัปรบัปรงุ 2561) 
ปีการศึกษา 2563 

โปรแกรมการเรียน วิทย ์– คณิต 
 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. รหสัวิชา ช่ือรายวิชา/กิจกรรม นก. ชม. 
รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 

ท33101 ภาษาไทย 1 1.0 40 ท33102 ภาษาไทย 2 1.0 40 
ค33101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค33102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 
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ว30104 วทิยาศาสตรโ์ลกและ
อวกาศ 

0.5 20 ว30109 วทิยาการค านวณ3 0.5 20 

ส33101 สงัคมศกึษา 1.0 40 ส33103 สงัคมศกึษา 1.0 40 
ส33102 ประวตัศิาสตร ์ 0.5 20 ส33104 ประวตัศิาสตร ์ 0.5 20 
พ33101 สุขศกึษา 1 0.5 20 พ33102 สุขศกึษา 2 0.5 20 
ศ33101 ทศันศลิป์ 1 0.5 20   ศ33102 ดนตร ี– นาฏศลิป์ 2 0.5 20 
ง33101 การงานอาชพีเทคโนโลย5ี 0.5 20 ง33102 การงานอาชพีเทคโนโลย6ี 0.5 20 
อ33101 ภาษาองักฤษ 1 1.0 40 อ33102 ภาษาองักฤษ 2 1.0 40 

รวมรายวิชาพื้นฐาน 6.5 260 รวมรายวิชาพื้นฐาน 6.5 260 
รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม 

ค33201 คณิตศาสตรเ์พิม่เตมิ 2.0 80 ค33202 คณิตศาสตรเ์พิม่เตมิ 2.0 80 
ว30225 เคม ี5  1.5 60 ว30226 เคม ี6 1.5 60 
ว30245 ชวีวทิยา 5 1.5 60 ว30246 ชวีวทิยา 6 1.5 60 
ว30205 ฟิสกิส ์5 2.0 80 ว30206 ฟิสกิส ์6 2.0 80 
พ33201 พลศกึษา 0.5 20 พ33202 พลศกึษา 0.5 20 
ส33201 พระพุทธศาสนา 0.5 20 ส33202 พระพุทธศาสนา 0.5 20 
อ33201 ภาษาองักฤษเพิม่เตมิ 1.0 40 ว30261 โลก ดาราศาสตร ์และ

อวกาศ 
1.0 40 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 9.0 360 รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 9.0 360 
กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 60 กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 60 

- กจิกรรมแนะแนว 
- กจิกรรมชมุนุม 
- กจิกรรมนักเรยีน (ลูกเสอืวสิามญั) 
- กจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ 

20 
20 
15 
5 

- กจิกรรมแนะแนว 
- กจิกรรมชมุนุม 
- กจิกรรมนักเรยีน (ลูกเสอืวสิามญั) 
- กจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ 

20 
20 
15 
5 

รวมเวลาเรียนทัง้ส้ิน 680 รวมเวลาเรียนทัง้ส้ิน 680 

 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลกัสูตร ปีการศึกษา 2562-2564 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พทุธศกัราช 2562 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพาณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 
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 โรงเรียนบ่อกรวิุทยา อ าเภอเดิมบางนางบวช ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา
สุพรรณบุรี 

 1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 

1.1 
กลุ่มวชิาภาษาไทย (ไม่น้อย
กว่า 3 หน่วยกติ)   3 หน่วยกติ    

1.2 
กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 
(ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ)   6 หน่วยกติ    

1.3 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร ์(ไม่
น้อยกว่า 4 หน่วยกติ)   4 หน่วยกติ    

1.4 
กลุ่มวชิาคณิตศาสตร ์(ไม่
น้อยกว่า 4 หน่วยกติ)   4 หน่วยกติ    

1.5 
กลุ่มวชิาสงัคมศกึษา (ไม่
น้อยกว่า 3 หน่วยกติ)   3 หน่วยกติ    

1.6 
กลุ่มวชิาสุขศกึษาและพล
ศกึษา (ไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
กติ)   2 หน่วยกติ    
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ล าดั
บท่ี รหสั รายวิชา 

ทฤษ
ฎี 

ปฏิบั
ติ หน่วยกิต ชัว่โมง 

ชัว่โม
งรวม ช่ือผู้สอน 

1 
20000-1101 

ภาษาไทย
พืน้ฐาน 2 0 2 2 40 

กลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย 

2 
20000-1201 

ภาษาองักฤ
ษในชวีติจรงิ 0 2 1 2 40 

กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเท
ศ 

3 
20000-1401 

คณิตศาสตร์
พืน้ฐาน
อาชพี 2 0 2 2 40 

กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร ์

4 
20000-1501 

หน้าที่
พลเมอืงและ
ศลีธรรม 2 0 2 2 40 

กลุ่มสาระฯสงัคม
ศกึษาฯ 

5 
20000-1601 

ทกัษะการ
ด ารงชวีติ
เพือ่สุขภาวะ 1 0 1 1 20 

กลุ่มสาระฯสุข
ศกึษาและพล
ศกึษา 

6 
20000-1102 

ภาษาไทย
เพือ่อาชพี 0 2 1 2 40 

กลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย 

7 
20000-1502 

ประวตัศิาสต
รช์าตฯิ 1 0 1 1 20 

กลุ่มสาระฯสงัคม
ฯ 

8 
20000-1404 

คณิตศาสตร์
ธุรกจิบรกิาร 2 0 2 2 40 

กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร ์
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9 
20000-1301 

วทิยาศาสตร์
เพือ่พฒันา
ทกัษะชวีติ 1 2 2 3 60 

กลุ่มสาระฯ
วทิยาศาสตร ์

10 
20000-1602 เพศวถิศีกึษา 1 0 1 1 20 

กลุ่มสาระฯสุข
ศกึษาและพลฯ 

11 
20000-1202 

ภาษาองักฤ
ษฟัง-พดู 0 2 1 2 40 

กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเท
ศ 

12 

20000-1303 

วทิยาศาสตร์
เพือ่พฒันา
อาชพีธุรกจิ
และบรกิาร 1 2 2 3 60 

กลุ่มสาระฯ
วทิยาศาสตร ์

13 
20000-1210 

ภาษาองักฤ
ษส าหรบังาน
ธุรกจิ 0 2 1 2 40 

กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเท
ศ 

14 
20000-1206 

ภาษาองักฤ
ษ
อนิเทอรเ์น็ต 0 2 1 2 40 

กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเท
ศ 

15 
20000-1205 

ภาษาองักฤ
ษสถาน
ประกอบการ 0 2 1 2 40 

กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเท
ศ 

16 

20000-1208 

ภาษาองักฤ
ษเตรยีม
ความพรอ้ม
เพือ่การ
ท างาน 0 2 1 2 40 

กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเท
ศ 

         
         รวมวิชาสามญัพื้นฐาน 1 10 22 11 220  
 2. หมวดสมรรถนะวิชาชีพ รวมไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต  
 2.1 กลุ่มสมรรถนะ

วิชาชีพพื้นฐาน รวม   21 
หน่วย
กิต     

ล าดั
บท่ี รหสั รายวิชา 

ทฤษ
ฎี 

ปฏิบั
ติ หน่วยกิจ ชัว่โมง 

ชัว่โม
งรวม ช่ือผู้สอน 
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17 

20001-2001 

คอมพวิเตอร์
และ
สารสนเทศ
เพือ่งาน
อาชพี 1 2 2 3 60 

กลุ่มงาน
เทคโนโลย ี

18 
20200-1005 

พมิพด์ดี
องักฤษ
เบือ้งตน้ 0 4 2 4 80 

กลุ่มงาน
เทคโนโลย ี

19 
20200-1003 

การขาย
เบือ้งตน้ 1 2 2 3 60 

กลุ่มสาระฯการ
งานอาชพี 

20 
20200-1002 

การบญัชี
เบือ้งตน้  2 2 3 4 80 

กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร ์

21 

20001-1002 

พลงังาน 
ทรพัยากร
และ
สิง่แวดลอ้ม 2 0 2 2 40 

กลุ่มสาระฯ
วทิยาศาสตร ์

22 
20200-1004 

พมิพด์ดีไทย
เบือ้งตน้ 0 4 2 4 80 

กลุ่มงาน
เทคโนโลย ี

23 
20001-1005 

กฎหมาย
พาณิชย ์ 2 0 2 2 40 

กลุ่มสาระฯสงัคม
ฯ 

24 
20200-1001 

เศรษฐศาสต
รเ์บือ้งตน้ 2 0 2 2 40 

กลุ่มสาระฯสงัคม
ศกึษาฯ 

25 

20001-1003 

ธุรกจิและ
การเป็น
ผูป้ระกอบกา
ร 1 2 2 3 60 

กลุ่มสาระฯการ
งานอาชพี 

26 
20001-1001 

อาชวีนามยั
และความ
ปลอดภยั 2 0 2 2 40 

กลุ่มสาระฯสุข
ศกึษาและพลฯ 

 รวมวิชาชีพพื้นฐาน 13 16 21 29 580  

 
 
 
       



31 
 

2.2 กลุ่มสมรรถนะ
วิชาชีพเฉพาะ รวม  

ล าดั
บท่ี รหสั รายวิชา 

ทฤษ
ฎี 

ปฏิบั
ติ หน่วยกิจ ชัว่โมง 

ชัว่โม
งรวม ช่ือผู้สอน 

27 
20204-2001 

ระบบปฏบิตัิ
การเบือ้งตน้ 2 2 3 4 80 

กลุ่มงาน
เทคโนโลย ี

28 
20204-2002 

คอมพวิเตอร์
และการ
บ ารุงรกัษา 2 2 3 4 80 

กลุ่มงาน
เทคโนโลย ี

29 
20204-2003 

คณิตศาสตร์
คอมพวิเตอร ์ 1 2 2 3 60 

กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร ์

30 

20204-2107 

การเขยีน
โปรแกรม
ภาษาคอมพิ
วเตอร ์ 2 2 3 4 80 

กลุ่มงาน
เทคโนโลย ี

31 

20204-2006 

องคป์ระกอบ
ศลิป์ส าหรบั
งาน
คอมพวิเตอร ์ 1 2 2 3 60 

กลุ่มงาน
เทคโนโลย ี

32 
20204-2005 

เครอืขา่ย
คอมพวิเตอร์
เบือ้งตน้ 2 2 3 4 80 

กลุ่มงาน
เทคโนโลย ี

33 
20204-2009 

จรยิธรรม
และกฎหมาย
คอมพวิเตอร ์ 2 0 2 2 40 

กลุ่มงาน
เทคโนโลย ี

34 
20204-2007 

โปรแกรม
กราฟิก 2 2 3 4 80 

กลุ่มงาน
เทคโนโลย ี

35 
20204-2008 

การสรา้ง
เวบ็ไซต ์ 2 2 3 4 80 

กลุ่มงาน
เทคโนโลย ี

 รวมวิชาชีพสาขา 16 16 24 32 640  
 2.3 กลุ่มสมรรถนะ

วิชาชีพเลือก        
ล าดั
บท่ี รหสั รายวิชา 

ทฤษ
ฎี 

ปฏิบั
ติ หน่วยกิจ ชัว่โมง 

ชัว่โม
งรวม ช่ือผู้สอน 
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36 
20204-2102 

โปรแกรม
ประมวลผล
ค า 1 2 2 3 60 

กลุ่มงาน
เทคโนโลย ี

37 
20204-2101 

อนิเทอรเ์น็ต
ในงานธุรกจิ 1 2 2 3 60 

กลุ่มงาน
เทคโนโลย ี

38 
20204-2105 

โปรแกรม
ฐานขอ้มลู 2 2 3 4 80 

กลุ่มงาน
เทคโนโลย ี

39 
20204-2103 

โปรแกรม
ตารางงาน 2 2 3 4 80 

กลุ่มงาน
เทคโนโลย ี

40 
20204-2108 

การเขยีน
โปรแกรมเชงิ
วตัถุเบือ้งตน้ 2 2 3 4 80 

กลุ่มงาน
เทคโนโลย ี

41 
20204-2104 

โปรแกรม
น าเสนอ
ขอ้มลู 2 2 3 4 80 

กลุ่มงาน
เทคโนโลย ี

42 
20204-2110 

โปรแกรม
มลัตมิเีดยี 2 2 3 4 80 

กลุ่มงาน
เทคโนโลย ี

43 

20204-2112 

การพฒันา
โปรแกรมบน
อุปกรณ์
พกพา
เบือ้งตน้ 2 2 3 4 80 

กลุ่มงาน
เทคโนโลย ี

44 
20204-2004 

หลกัการ
เขยีน
โปรแกรม 2 2 3 4 80 

กลุ่มงาน
เทคโนโลย ี

 รวมวิชาชีพสาขางาน 16 18 25 34 680  
 2.4 ฝึกงาน/โครงงาน/โครงการ

วิชาชีพ 8 หน่วยกิต    
ล าดั
บท่ี รหสั รายวิชา 

ทฤษ
ฎี 

ปฏิบั
ติ หน่วยกิจ ชัว่โมง 

ชัว่โม
งรวม ช่ือผู้สอน 

45 
20204-8001 ฝึกงาน * * 4 30 600 

กลุ่มงาน
ประกาศนียบตัร
ฯ 
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46 
20204-8501 โครงงาน * * 4 8 160 

กลุ่มงาน
เทคโนโลย ี

 รวมฝึกงาน/โครงการ 0 0 8 38 760  
 

        
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต  
ล าดั
บท่ี รหสั รายวิชา 

ทฤษ
ฎี 

ปฏิบั
ติ หน่วยกิจ ชัว่โมง 

ชัว่โม
งรวม ช่ือผู้สอน 

47 
20000-1104 

การพดู
ภาษาไทยใน
งานอาชพี 0 2 1 2 40 

กลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย 

48 
20000-1506 

เหตุการณ์
ปัจจุบนั 1 0 1 1 20 

กลุ่มสาระฯสงัคม
ศกึษาฯ 

49 
20000-1505 

อาเซยีน
ศกึษา 1 0 1 1 20 

กลุ่มสาระฯสงัคม
ฯ 

50 

20000-1604 

พลศกึษา
เพือ่พฒันา
กายภาพ
เฉพาะทาง 0 2 1 2 40 

กลุ่มสาระฯสุข
ศกึษาและพลฯ 

51 
20204-2106 

โปรแกรม
ส าเรจ็รปูทาง
สถติ ิ 2 2 3 4 80 

กลุ่มงาน
เทคโนโลย ี

52 
20204-2109 

การผลติสือ่
สิง่พมิพ ์ 2 2 3 4 80 

กลุ่มงาน
เทคโนโลย ี

53 

20204-2111 

โปรแกรม
สรา้ง
ภาพเคลื่อนไ
หว 2 2 3 4 80 

กลุ่มงาน
เทคโนโลย ี

 รวมวิชาเลือกเสรี 8 10 13 18 360  
 4. กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร       
ล าดั
บท่ี รหสั รายวิชา 

ทฤษ
ฎี 

ปฏิบั
ติ หน่วยกิจ ชัว่โมง 

ชัว่โม
งรวม ช่ือผู้สอน 

54 
20000-2001 

กจิกรรม
ลูกเสอื
วสิามญั 1 0 1 * 1 20 

กจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีน 
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55 
20000-2003 

กจิกรรม
องคก์ร
วชิาชพี 1 0 2 * 2 40 

กจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีน 

56 
20000-2001 

กจิกรรม
ลูกเสอื
วสิามญั 1 0 1 * 1 20 

กจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีน 

57 
20000-2004 

กจิกรรม
องคก์ร
วชิาชพี 2 0 2 * 2 40 

กจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีน 

58 
20000-2005 

กจิกรรม
องคก์าร
วชิาชพี 3 0 2 * 2 40 

กจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีน 

59 
20000-2002 

กจิกรรม
ลูกเสอื
วสิามญั 2 0 1 * 1 20 

กจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีน 

60 
20000-2002 

กจิกรรม
ลูกเสอื
วสิามญั 4 0 1 * 1 20 

กจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีน 

61 

20000-2007 

กจิกรรม
สง่เสรมิ
คุณธรรม 
จรยิธรรม 0 2 * 2 40 

กจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีน 

 รวมการเรียนทัง้หลกัสูตร 54 70 113 162 3240  
 
 
 
๑๑. ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้ 

แก่ครู นักเรียน  
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ให้ความรู้เรื่อง จำนวนครั้ง/ปี 
๑ 
๒ 
 
๓ 
๔ 
๕ 

นายแมน  ขุมทอง 
เจ้าหน้าที่อนามัยบ่อกรุ 
 
นางแว่น   กาฬภักดี 
สถานีตำรวจ เดิมบาง 
เทศบาลบ่อกรุ 

พิษภัยยาเสพติด 
การป้องกันการแพร่เชื้อระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด 
การทอผ้า 
ความปลอดภัยในการขับขี ่
อัคคีภัย 

๑ 
๑ 
 

๑ 
๑ 
๑ 
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๑๒. ผลงานดีเด่นในรอบปีท่ีผ่านมา 
 ๑๒.๑ ผลงานดีเด่น 
   1) ด้านสถานศึกษา 
   ๑. โรงเรยีนไดส้่งเพือ่รบัการคดัเลอืกเป็นโรงเรยีนทีม่คีะแนน O-net สงูกว่าระดบัประเทศ ๑ 
วชิา จาก ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา มธัยมศกึษา เขต ๙  

๒. โรงเรยีนได้ส่งเพื่อรบัการคดัเลือกเป็นโรงเรยีนดีสี่มุมเมอืง และได้รบัคดัเลือกให้เป็น 
โรงเรยีนดสีีมุ่มเมอืงจาก สพม. เขต ๙ เพือ่รบัคดัเลอืกระดบัประเทศต่อไป 

๓. รางวลัเกยีรตบิตัรองคก์รการปฏบิตัหิน้าทีด่เีด่นดา้นการด าเนินงานโครงการรณรงค์
ป้องกนั    

ใสห่มวกกนัน็อค ๑๐๐ % ระดบัอ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุร ี
๔.  เกยีรตบิตัรรางวลัโรงเรยีนดไีม่มอีบายมุข ระดบัประเทศ ในปี 2563 
๕. ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๓ การประกวดการร้องเพลงร าวงสุพรรณบุร ี ครัง้ที่ ๑ 

ประจ าปี 2563 
 

   2) ด้านผู้บริหาร 
   นายวรรณดน   สุขาทพิยพนัธุ์  มารบัต าแหน่งใหม่ที ่โรงเรยีนบ่อกรุวทิยา แต่เป็นทีย่อมรบั
จากท้องถิน่ได้รบัรางวลังานด้านบรหิาร และน าพาโรงเรยีนได้รบัรางวลักฬีา 4 หน่วยงานถงึ 3 รางวลัตดิ 
และร่วมกบันางสาวฐวินักาญจณ์  วงษ์อ ามาตร  รองผูอ้ านวยการทีร่บัต าแหน่งใหม่ร่วมฝึกฝนนกัเรยีนส่งเขา้
แข่งขนัจนได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๓ การประกวดการร้องเพลงร าวงสุพรรณบุร ี ครัง้ที่ ๑ ประจ าปี 
2563 
 
   3) ด้านคร ู
   1.  รางวลั “ครูดเีด่น ประจ าปี 2563” เนื่องในวนัครูประจ าปี 2564 ของส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 ไดแ้ก่ 
      1. นายเอกราช   พาชยั 
      2. นางสาวณญัญาเรศ  จุลปานนท ์
    ๓. ว่าทีร่อ้ยตรกีฤษฎา  ณ พทัลุง 
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   2.  รางวลั “ครูดีไม่มอีบายมุข” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ เนื่องในวนัครูประจ าปี 2564
ไดแ้ก่ 
      1. นางสาวอรอุมา   นิ่งกลาง 
      2. นางสาวมนสันนัท ์ บุญเกดิ 
      3. นางสาวปนดา      เพง็รกัษ์ 
      4. นางสาวจุฑามาศ   กาฬภกัด ี
   4) ด้านนักเรียน 

๑. นางสาวศรญัญา  ภูฆงั ได้รบัรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั ๓ การประกวดการร้องเพลง             
ร าวงสุพรรณบุร ี ครัง้ที ่๑ ประจ าปี 2563 

๒. นางสาวธมลวรรณ  จนีสุกแสง ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๓ การประกวดการรอ้ง
เพลง  ร าวงสุพรรณบุร ี ครัง้ที ่๑ ประจ าปี 2563 

๓. นางสาววิริยา  ภูฆัง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ การประกวดการร้องเพลง                
ร าวงสุพรรณบุร ี ครัง้ที ่๑ ประจ าปี 2563 

๔. นางสาวเบญ็ญาภา   ก้านล าใย ไดร้บัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๓ การประกวดการร้อง
เพลง  ร าวงสุพรรณบุร ี ครัง้ที ่๑ ประจ าปี 2563 

๕. นางสาวปรยีาภรณ์  กาฬภกัด ีได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๓ การประกวดการร้อง
เพลง  ร าวงสุพรรณบุร ี ครัง้ที ่๑ ประจ าปี 2563 

๖. นางสาวอรอุมา  นรสงิห์  ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๓ การประกวดการร้องเพลง        
ร าวงสุพรรณบุร ี ครัง้ที ่๑ ประจ าปี 2563 

๗. นางสาวรุจริา  กาฬภกัด ีได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๓ การประกวดการร้องเพลง         
ร าวงสุพรรณบุร ี ครัง้ที ่๑ ประจ าปี 2563 

๘. นางสาวปิยกมล  ธญัญเจรญิ ได้รบัรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั ๓ การประกวดการร้อง
เพลง   ร าวงสุพรรณบุร ี ครัง้ที ่๑ ประจ าปี 2563 

๙. นางสาวพรชติา  กลิน่จนัทร ์ไดร้บัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๓ การประกวดการรอ้งเพลง    
ร าวงสุพรรณบุร ี ครัง้ที ่๑ ประจ าปี 2563 

๑๐. นางสาวสายชล  กาฬภกัด ีไดร้บัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๓ การประกวดการรอ้งเพลง    
ร าวงสุพรรณบุร ี ครัง้ที ่๑ ประจ าปี 2563 

 
๑๒.๒ โครงการ/กิจกรรมพิเศษ ทีด่ าเนินการตามนโยบายชาต ินโยบายกระทรวงศกึษาธกิาร 

จุดเน้น                  แนวทางการปฏริปูการศกึษา ฯลฯ ในปีการศกึษา ๒๕๖๓ โรงเรยีนบ่อกรุวทิยาได้
ด าเนินการจดัท าโครงการตามแผนปฏบิตักิารประจ าปี  จ านวน  ๒๙  โครงการ ดงันี้ 
 ๑) โครงการยกระดบัคุณภาพการศกึษา 
 ๒) โครงการพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีนกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 
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 ๓) โครงการพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีนกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์ 
 ๔) โครงการพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีนกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 
 ๕) โครงการพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีนกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
 ๖) โครงการพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีนกลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะ 
 ๗) โครงการพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีนกลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี 
 ๘) โครงการพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีนกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ 
 ๙) โครงการพฒันาหอ้งสมุดสง่เสรมิการเรยีนรู้ 

๑๐) โครงการสง่เสรมิการจดัการเรยีนหอ้งคอมพวิเตอร์ 
๑๑) โครงการสง่เสรมิกฬีาสู่ความเป็นเลศิ 
๑๒) โครงการสง่เสรมิการเรยีนรูต้ามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
๑๓) โครงการแนะแนวอาชพีและแนวทางการศกึษา 
๑๔) โครงการการประกนัคุณภาพในสถานศกึษา 
๑๕) โครงการพฒันางานการเงนิบญัชแีละพสัดุ 
๑๖) โครงการพฒันาแผนงานปฏบิตักิารสถานศกึษา 
๑๗) โครงการพฒันาบุคลากร 
๑๘) โครงการระบบการดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน 
๑๙) โครงการโรงเรยีนวถิพีุทธ 
๒๐) โครงการสุขภาพดีถ้วนหน้า ชาวประชา บร. 
21) โครงการสง่เสรมิประชาธปิไตย 
๒๒) โครงการการรณรงคก์ารป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ To  be  number one 
๒๓) โครงการพฒันางานอาคารสถานที่ 
๒๔) โครงการซ่อมแซมรถยนตโ์รงเรยีน 
๒๕) โครงการประชาสมัพนัธ์ 
๒๖) โครงการพฒันางานสารบรรณ 
๒๗) โครงการพฒันาเวป็ไซตโ์รงเรยีน 
๒๘) โครงการสมัพนัธช์ุมชน 
๒๙) โครงการพฒันาโสตและทศันูปกรณ์ 

 
 

 
๑๓. ผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษาในปีท่ีผ่านมา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
      ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

มาตรฐานการศึกษา : ระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา ระดบัคณุภาพ 
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มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผูเ้รยีน ก าลงัพฒันา 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ ดเีลศิ 
มาตรฐานที ่3 กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั ดเีลศิ 

 
 
 
 
มาตรฐานท่ี 1 คณุภาพของผู้เรียน 
 ระดบัคณุภาพ : ก าลงัพฒันา 
1. กระบวนการพฒันา 
  สถานศกึษามกีระบวนการพฒันาผู้เรยีนด้วยวธิกีารที่หลากหลาย ครูจดัการเรยีนรู้สอดคล้องกบั
ตวัชี้วดัของหลกัสูตร และค านึงถึงศกัยภาพของผู้เรยีน มกีารออกแบบการจดัการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ผูเ้รยีน โดยมกีารจดัการเรยีนรูแ้บบเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั มกีารระดมสมอง แบบร่วมมอืกนัเรยีนรู ้แบบใช้
กระบวนการคดิ กระบวนการใชปั้ญหาเป็นหลกั พฒันาครูใหม้คีวามสามารถในการน าเทคนิควธิสีอนใหต้รง
ตามศกัยภาพผู้เรยีน   ใช้สื่อเทคโนโลยใีนการจดัการเรยีนการสอน มกีารอบรมให้ความรู้และสร้างความ
ตระหนกัในการใชเ้ทคนิคการสอนแบบ STEM การเรยีนการสอบแบบโครงงาน การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
(IS) มแีหล่งเรยีนรู้และแหล่งสบืค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด ครูในสายชัน้เดียวกนัร่วมกนัก าหนดแผนการ
จดัการเรยีนรู ้การวดัและประเมนิผลการแบบบูรณาการ ครูเน้นการใชค้ าถามเพื่อพฒันาทกัษะการคดิของ
ผูเ้รยีน 
  นอกจากนี้ สถานศกึษาไดม้กีารด าเนินการเพื่อพฒันาทกัษะชวีติของผูเ้รยีน เพื่อใหอ้ยู่ในสงัคมได้
อย่าง  มคีวามสุข เน้นการพฒันาดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ทีเ่หมาะสมกบัวยัของผูเ้รยีน และตามนโยบายของ
ผูบ้รหิารนักเรยีนมคีวามสุขเมื่ออยู่ในโรงเรยีน นักเรยีนมลีกัษณะอนัพงึประสงค ์และมทีกัษะการใชช้ีวติใน
ศตวรรษที่ 21 ครูดูดี สอนดี มคีุณภาพ ดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนดี ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรอื่นมคีวามพงึ
พอใจ ต่อโรงเรยีนทุก ๆ ด้าน โรงเรยีนน่าดู น่ามอง น่าอยู่ น่าเรยีน สะอาด ร่มรื่น สวยงาม มัน่คงและ
ปลอดภยั มรีะบบแนะแนวและดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน ดูแลนักเรยีนทีอ่ยู่ในภาวะเสี่ยงทัง้ทางดา้นพฤตกิรรม
และทางดา้นการเรยีนเพื่อช่วยเหลอืใหน้ักเรยีนสามารถเรยีนจนจบหลกัสูตรและด าเนินชวีติอยู่ในสงัคมและ
โรงเรยีนอย่างมคีวามสุข 
 
2. ผลการด าเนินการ 
  ในด้านผลการประเมินผลสมัฤทธิท์างวชิาการ ผู้เรยีนมผีลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต ่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่โรงเรียนก าหนดไว้ ผลการทดสอบโอเน็ตในระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 3 สูงเป็นอนัดบัที่ 2 ของ
โรงเรยีนมธัยมขนาดเล็กของส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษาเขต 9 จากจ านวน 21 โรง คะแนน
โอเน็ตชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 สงูเป็นอนัดบัที ่1 ของโรงเรยีนมธัยมขนาดเลก็ของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษาเขต 9 จากจ านวน 21 โรง และมผีลการสอบ O-NET วชิาภาษาไทยระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 



39 
 

สงูกว่ารอ้ยละ 50 ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 สงูกว่าระดบัสงักดัและระดบัประเทศ ดา้นคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
นักเรยีนมบีุคลกิด ีสุขภาพร่างกายแขง็แรง สุภาพเรยีบรอ้ย แต่งกายสะอาด มมีารยาทยาม น ้าใจด ียิม้ไหว ้
ทกัทายกนั เป็นคนด ีมศีลีธรรม คุณธรรม จรยิธรรม รูจ้กัวางแผน สามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่นไดด้ตีามหลกั
ประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรอื
แสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยไีด้ด้วยตนเอง รวมทัง้สามารถวเิคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิง่ไหนดี 
ส าคญั จ าเป็น รวมทัง้รูเ้ท่าทนัสื่อและสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ผูเ้รยีนรูต้ระหนักถงึโทษและพษิภยั
ของสิง่เสพตดิต่าง ๆ เลอืกรบัประทานอาหารทีส่ะอาด และมปีระโยชน์ รกัการออกก าลงักาย นกัเรยีนทุกคน
สามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรบัในกฏิกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของสงัคม มี
ทศันคตทิีด่ตี่ออาชพีสุจรติ รวมถงึการมคีวามเขา้ใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวยั 
 
3. จดุเด่น 
  ผูเ้รยีนมสีุขภาพกายแขง็แรง มสีมรรถภาพทางกายและน ้าหนกัสว่นสงูตามเกณฑ ์และสุขภาพจติ
ทีด่ ีมคีุณธรรมจรยิธรรมและค่านิยมทีพ่งึประสงค ์มคีวามใฝ่เรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่อง คดิเป็น ท าเป็น มรีะเบยีบ
วนิยั เคารพกฎกตกิา มารยาทของสงัคม มผีลพฒันาผูเ้รยีนใหบ้รรลุตามปรชัญา ปณิธาน วสิยัทศัน์ พนัธกจิ 
และวตัถุประสงคข์องการจดัตัง้สถานศกึษา จนเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศกึษา และเป็นทีย่อมรบัของชุมชน
โดยรอบ 
 
4. จดุควรพฒันา 
  ยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนในบางกลุ่มสาระการเรยีนรู ้และการปฏิบตัตินเป็น
พลเมอืงทีด่ขีองสงัคม 
 
5. แผนพฒันาเพื่อให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้น 
  แผนปฏบิตังิานที ่1 ยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนในบางกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ 
  แผนปฏบิตังิานที ่2 พฒันาคุณธรรมจรยิธรรมและการปฏบิตัตินใหเ้ป็นพลเมอืงทีด่ขีองสงัคม 
 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจดัการ 
 ระดบัคณุภาพ : ดีเลิศ 
1. กระบวนการพฒันา 
  โรงเรียนบ่อกรุวิทยาได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจดัการศึกษาที่ผ่านมา โดย
การศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมนิการจดัการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา และจดัประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกันก าหนด
เป้าหมาย ปรบัวสิยัทศัน์ ก าหนดพนัธกจิ กลยุทธ์ ในการจดัการศกึษาของสถานศกึษาเพื่อพฒันาคุณภาพ
ผู้เรยีน มกีารปรบัแผนพฒันาคุณภาพจดัการศกึษา แผนปฏบิตักิารประจ าปี ให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา 
ความต้องการพฒันา และนโยบายปฏริูปการศกึษาพรอ้มทัง้จดัหาทรพัยากร จดัสรรงบประมาณ มอบหมาย
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งานใหผู้ร้บัผดิชอบ ด าเนินการพฒันาตามแผนงานเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้มกีารด าเนินการนิเทศ 
ก ากบั ตดิตาม ประเมนิผลการด าเนินงาน และสรุปผลด าเนินงาน 
 

2. ผลการพฒันา 
  2.1 สถานศึกษามกีารก าหนดเป้าหมาย วสิยัทศัน์และพนัธกิจสอดคล้องกบัสภาพปัญหาความ
ต้องการพฒันาของสถานศึกษา นโยบายกรปฏิรูปการศึกษา ตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และ
สอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏริปูตามแผนการศกึษาชาต ิ
  2.2 แผนพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษา แผนปฏบิตักิารประจ าปี สอดคลอ้งกบัการพฒันาผูเ้รยีน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย มกีารพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มคีวามรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง ขอ้มลูสารสนเทศมคีวามถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัสมยั น าไปประยุกตใ์ชไ้ด ้ด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
และมกีจิกรรมจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมทีก่ระตุ้นผูเ้รยีนใหใ้ฝ่เรยีนรู้ 
  2.3 สถานศึกษามีการปรบัแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้
สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา ความต้องการพฒันา และนโยบายการปฏริูปการศกึษาโดยผูท้ี่มสี่วนเกี่ยวขอ้งมี
สว่นร่วมในการพฒันาและร่วมรบัผดิชอบ 
  2.4 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วม
วางแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา และรบัทราบ รบัผดิชอบต่อผลการจดัการศกึษา 
  2.5 สถานศึกษามกีารนิเทศ ก ากบั ติดตาม และประเมนิผลการบรหิารและการจดัการศกึษา ที่
เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งมสีว่นร่วมในการจดัการศกึษา 
  2.6 สถานศกึษามรีูปแบบการบรหิารและการจดัการเชงิระบบ โดยทุกฝ่ายมสี่วนร่วม ยดึหลกัธรร
มา     ภิบาล และแนวคิดหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง โดยมุ่งพฒันาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูป
การศกึษา 
  2.7 สถานศึกษามกีารระดมทรพัยากรเพื่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาจากเครอืข่ายอุปถัมภ์ 
สง่ผลใหส้ถานศกึษามสีือ่ และแหล่งเรยีนรูท้ีม่คีุณภาพ 
 

3. จดุเด่น 
  โรงเรยีนมกีารบรหิารและการจดัการอย่างเป็นระบบ โรงเรยีนไดใ้ชเ้ทคนิคการประชุมทีห่ลากหลาย
วธิ ีเช่น การประชุมแบบมสีว่นร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม การใชก้ระบวนการ PLC ของครู 
เพือ่ใหทุ้กฝ่ายมสีว่นร่วมในการก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมาย ทีช่ดัเจน มกีารปรบัแผนพฒันาคุณภาพ
การจดัการศกึษา แผนปฏบิตักิารประจ าปี    ทีส่อดคลอ้งกบัผลการจดัการศกึษา สภาพปัญหา ความตอ้งการ
พฒันา และนโยบายการปฏริูปการศกึษาที่มุ่งเน้นการพฒันาผูใ้ห้ผูเ้รยีนมคีุณภาพตามมาตรฐานการเรยีนรู้
ตามหลกัสูตรสถานศกึษา ครูผู้สอนสามารถจดัการเรยีนรู้ไดอ้ย่างมคีุณภาพ มกีารด าเนินการนิเทศ ก ากบั 
ตดิตาม  ประเมนิผล การด าเนินงาน และจดัท ารายงานผลการจดัการศกึษา เพื่อใชเ้ป็นฐานในการวางแผน
พฒันาคุณภาพสถานศกึษาต่อไป 
 
4. จดุควรพฒันา 
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  1. สง่เสรมิการด าเนินงานวจิยัใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลทีด่ยีิง่ขึน้และอย่างต่อเนื่อง 
  2. สง่เสรมิการพฒันาดา้นวชิาการ เช่น การจดักจิกรรมการสอนซ่อมเสรมิโดยวทิยากรทีเ่ชีย่วชาญ
หลงัเลกิเรยีนและในวนัเสาร ์โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมาย เป็นกลุ่มตามระดบัความสามารถของผูเ้รยีน สรา้ง
แรงจูงใจในผลส าเรจ็ที่มุ่งเน้นให้เกดิความตระหนักในอนาคตของตนเอง และความภูมใิจในสถานศกึษาที่
ตนเองศกึษาอยู่ 
 
5. แผนพฒันาเพื่อให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้น 
  แผนปฏบิตังิานที ่1 สง่เสรมิระบบการนิเทศตดิตามผลการปฏบิตังิาน  
  แผนปฏบิตังิานที ่2 สง่เสรมิการมสีว่นร่วมขององคก์ร 
 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
 ระดบัคณุภาพ : ดีเลิศ 
1. กระบวนการพฒันา 

  สถานศกึษาจดักจิกรรมส่งเสรมิคุณภาพผู้เรยีนอย่างหลากหลาย ทัง้ด้านการส่งเสรมิค่านิยมที่ดี

งาม ศลิปวฒันธรรม ดนตร ีและกฬีา เพื่อให้ผู้เรยีนมสีุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์แขง็แรง และพร้อมที่จะ

พฒันาใหม้คีุณภาพ นอกจากนี้ไดจ้ดัสภาพแวดลอ้มและส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนพฒันาตนเองตามธรรมชาตอิย่าง

เตม็ศกัยภาพ โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรยีนรูภ้ายในและภายนอกสถานศกึษา 

 

2. ผลการด าเนินงาน 

  - ครูผู้สอนมกีารวเิคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและได้ท าการทดสอบก่อนเรียน เพื่อน าผลการ

วเิคราะหม์าใชใ้นการจดัการเรยีนรู ้

  - ครผููส้อนมกีารวเิคราะหข์อ้สอบ O–NET ตามตวัชีว้ดัและบูรณาการขอ้สอบ O–NET มาใชใ้นการ

จดัการเรยีนรู,้ ออกขอ้สอบตามมาตรฐานตวัชีว้ดัในขอ้สอบกลางภาค และขอ้สอบปลายภาคตามแนวขอ้สอบ 

O–NET 

  - ครูผู้สอนเตรยีมการสอนโดยจดัท าโครงการสอน เขยีนและปรบัปรุงแผนการจดัการเรยีนรู้ก่อน

เปิดภาคเรยีน 

  - ครูผูส้อนจดักจิกรรมการสอนโดยเน้น K,P,A สมรรถนะ 5 ดา้นทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21  

และการน าหลกัของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงบูรณาการในการจดักจิกรรมการเรียนรู้ 

  - มีการประสาน พูดคุย ปรึกษากับผู้ปกครองนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาผู้เรียน
ร่วมกัน 
 
3. จุดเด่น 
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  - ครูตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน 
  - ครูจัดกินกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  - ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  - ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 
4. จุดควรพัฒนา 
  - ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
  - ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง 
 
5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
  แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
  แผนปฏิบัติงานที ่ 2 การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครูในรูปของ
คณะกรรมการที่ผู้บริหารแต่งตั้งขึ้นมา 
 
ความต้องการและความช่วยเหลือ 
  ๑. การพฒันาครูผูส้อนในการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ทีส่อดคลอ้งกบัการพฒันาผูเ้รยีนในศตวรรษที ่
๒๑ 
  ๒. การสรา้งขอ้สอบทีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรยีนรูต้ามแนวทางของการประเมนิ O-NET และ 
PISA       
  ๓. การจดัสรรครผููส้อนใหต้รงตามสาขาวชิาเอก ทีโ่รงเรยีนขาดแคลน  
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๑๔. ผลการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม  

ระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
 ผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554  - 2558) ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
จากส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) เมื่อวนัที ่27 – 29 
มกราคม 2557  มผีลการประเมนิดงันี้ 

ระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
(มธัยมศึกษา) 

น ้าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ระดบั
คณุภาพ 

กลุ่มตวับ่งช้ีพื้นฐาน    
ตวับ่งชีท้ี ่1 ผูเ้รยีนมสุีขภาพกายและสุขภาพจติทีด่ ี 10.00 9.35 ดมีาก 
ตวับ่งชีท้ี ่2 ผูเ้รยีนมคีุณธรรม จรยิธรรมและค่านิยมทีพ่งึประสงค์ 10.00 9.64 ดมีาก 
ตวับ่งชีท้ี ่3 ผูเ้รยีนมคีวามใฝ่รู ้และเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่อง 10.00 8.96 ด ี
ตวับ่งชีท้ี ่4 ผูเ้รยีนคดิเป็น ท าเป็น 10.00 8.95 ดมีาก 
ตวับ่งชีท้ี ่5 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีน 20.00 9.54 พอใช ้
ตวับ่งชีท้ี ่6 ประสทิธผิลของการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 10.00 9.00 ดมีาก 
ตวับ่งชีท้ี ่7 ประสทิธภิาพของการบรหิารจดัการและการพฒันาสถานศกึษา 5.00 4.50 ดมีาก 
ตวับ่งชีท้ี ่8 พฒันาการของการประกนัคุณภาพ ภายในโดยสถานศกึษาและตน้
สงักดั 

5.00 4.68 ดมีาก 

กลุ่มตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์    
ตวับ่งชีท้ี ่9 ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรชัญา ปณิธาน พนัธกจิ และ
วตัถุประสงคข์องการจดัตัง้สถานศกึษา 

5.00 5.00 ดมีาก 

ตวับ่งชีท้ี ่10 ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะทอ้นเป็น
เอกลกัษณ์ของสถานศกึษา 

5.00 5.00 ดมีาก 

กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
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ตวับ่งชีท้ี ่11 ผลการด าเนินงานโครงการพเิศษเพื่อส่งเสรมิบทบาทของ
สถานศกึษา 

5.00 5.00 ดมีาก 

ตวับ่งชีท้ี ่12 ผลการส่งเสรมิพฒันาสถานศกึษาเพื่อยกระดบัมาตรฐาน รกัษา
มาตรฐาน และพฒันาสู่ความเป็นเลศิเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการปฏริปู
การศกึษา 

5.00 4.00 ด ี

คะแนนรวม 100.00 83.62 ดี 
การรบัรอองมาตรฐานสถานศึกษา ระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 

     • ผลคะแนนรวมทุกตวับ่งช้ี  ตัง้แต่ 80 คะแนนขึ้นไป                 ใช่  ไม่ใช่ 

     • มีตวับ่งช้ีท่ีได้ระดบัดีขึ้นไปอยา่งน้อย 10 ตวับ่งช้ี  จาก 12 ตวับ่งช้ี       ใช่  ไม่ใช่  

     • ไมม่ีตวับ่งช้ีใดท่ีมีระดบัคณุภาพต้องปรบัปรงุหรือต้องปรบัปรงุเร่งด่วน         ใช่  ไมใ่ช่   
สรปุผลการจดัการศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
 สมควรรบัรองมาตรฐานการศึกษา     ไม่สมควรรบัรองมาตรฐานการศึกษา    

 
 
 
 
 
 
 
 
   จดุเด่น จดุท่ีควรพฒันา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม 

 ตามทีโ่รงเรยีนบ่อกรุวทิยา ไดร้บัการประเมนิคุณภาพรอบสาม ซึง่ไดร้บั 
การเสนอแนะจากการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม ดงันี้ 

 จดุเด่น 
 1. ด้านผลการจดัการศึกษา 
  1) ผูเ้รยีนมสีุขภาพแขง้แรงตามวยั รูจ้กัดแูลตนเองใหป้ลอดภยัจากปัญหาทางเพศ สิง่เสพ

ตดิและสิง่มอมเมา เป็นลูกทีด่ขีองพอ่แม่ เป็นนกัเรยีนทีด่ขีองโรงเรยีน ร่วมอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม เป็นสมาชกิที่
ดขีองสงัคมปฏบิตัเิช่นนี้เป็นปกตสิม ่าเสมอจนเป็นนิสยั 

  2) ผูเ้รยีนมอีตัลกัษณ์ทกัทาย ยิม้ไว ้ไหวส้วยและสามารถปฏบิตัตินตามหลกัธรรมและร่วม
กจิกรรมชาวพุทธดว้ยความศรทัธา ซึง่เป็นเอกลกัษณ์ของสถานศกึษา 

 2. ด้านผลการบริหารจดัการศึกษา 
  ผูบ้รหิารมภีาวะผูน้ า  และมคีวามสามารถในการบรหิารจดัการพฒันาองคก์รอย่างมคีุณภาพ  

ส่งเสรมิบทบาทคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน ใช้หลกัธรรมาภบิาลตรวจสอบได้ สามารถครองตน 
ครองคนและครองงานอย่างมปีระสทิธภิาพ เป็นแบบอย่างของบุคลากรทีเ่กี่ยวขอ้ง  เป็นทีย่อมรบัของชุมน
และองคก์รภายนอก 
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 3. ด้านการจดัการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
  ครมูคีวามมุ่งมัน่และอุทศิตนในการสอนเตม็เวลา เตม็หลกัสตูร มทีกัษะในการจดัการเรยีน 

การสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัและมคีวามสามารถใชเ้ทคโนโลย ีมคีวามรูค้วามเขา้ใจการวจิยัในชัน้เรยีน 
 4. ด้านการประกนัคณุภาพภายใน 
  สถานศึกษามีการประเมินตนเองตามมาตรฐานต้นสังกัดและรายงานต้นสงักัดทุกปีน า

ขอ้เสนอแนะรอบสองของ สมศ. มาวางแผนและพฒันาอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 

 จดุท่ีควรพฒันา 
 1. ด้านผลการจดัการศึกษา 
  1) พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวามกลา้แสดงออก  มคีวามมัน่ใจในตนเองในการใชภ้าษาสื่อสารกบั

ผูอ้ื่นในสงัคม 
  2) พฒันาผูเ้รยีนใฝ่รูแ้ละเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่องดว้ยกจิกรรมรกัการอ่าน การสบืคน้การเรยีนรู้

ผ่านประสบการณ์ตรง ผ่านกระบวนการคดิวเิคราะห์และพฒันาผู้เรยีนเป็นรายบุคคลเพื่อเพิม่ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน 

 2. ด้านการบริหารจดัการศึกษา 
  พฒันาคุณภาพการศกึษาอย่างมสีว่นร่วมตามระบบวงจรคุณภาพ 
 3. ด้านการจดัการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
  การจดัการเรยีนรู้ให้ผู้เรียนมปีระสิทธิภาพโดยการก ากับติดตามการเรยีนรู้อย่างใกล้ชิด 

ประเมนิผลผูเ้รยีนสม ่าเสมอ และการสอนซ่อมเสรมิผูเ้รยีนทุกคนอย่างจรงิจงั เพื่อพฒันาผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีน 

 4. ด้านการประกนัคณุภาพภายใน 
  การประเมนิภายในตามรายมาตรฐานอย่างเป็นระบบใหเ้ป็นวฒันธรรมของสถานศกึษา 

 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คณุภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
 1. ด้านผลการจดัการศึกษา 
  1) สถานศกึษาพฒันาผูเ้รยีนมสีุขภาพกายและสุขภาพจติทีด่อียู่แลว้ แต่ควรจดักจิกรรมรณรงคใ์ห้
ผูเ้รยีนลดน ้าหนกั ควบคุมน ้าหนกัใหไ้ดต้ามเกณฑก์รมอนามยัทุกคน 
  2) สถานศึกษาพฒันาผู้เรียนมีคุณธรรม จรยิธรรมและค่านิยมที่พงึประสงค์ดีอยู่แล้ว แต่ควร
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความมุมานะในการเรียนมากขึ้น เพื่อพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรียนให้สูงขึ้นทุกรายวชิา 
โดยเฉพาะภาษาองักฤษ ควรให้ผูเ้รยีนจดัท าคลงัขอ้สอบพืน้ฐานคนละ 700 ค า ในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น และ 
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1,000 ค า ในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย เพราะพืน้ฐานการสื่อสารจะมคี าศพัท์ประมาณ 850 ค า ตามทฤษฎขีอง 
CK.  

      3) สถานศกึษาควรสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนใชบ้รกิารหอ้งสมุดทุกคน โดยจดักจิกรรมทีห่ลากหลาย จงูใจ
ให ้
ผูเ้รยีนทุกนอยากมาหอ้งสมุดเพือ่การเรยีนรู ้การแสดงออก การแขง่ขนั การแลกเปลีย่นประสบการณ์ 
ใหห้อ้งสมุด 

เป็นเวทคีนเก่งจากการอ่านและการสบืคน้ 
  4) สถานศกึษาควรส่งเสรมิให้ผู้เรยีนจดัเก็บชิ้นงานดเีด่นจากการคดิวเิคราะห์ทุกกลุ่มสาระวชิา  
เป็นรายบุคคล  จดัท าเป็นรูปเล่มรายภาคหรอืรายปี ครูทุกคนวางแผนร่วมกนัก าหนดจ านวนชิ้นงานที่จดัเกบ็ จดั
ประกวดผลงาน มอบรางวลัใหผู้ม้ผีลงานดเีด่น และควรส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนทุกคนจดักลุ่มท าโครงงานตามความสนใจ 
น าผลงาน 
มาแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละจดัแสดงผลงาน ครปูระเมนิผลเป็นรายบุคคลร่วมกนัทุกรายวชิา 
  5) ผู้เรยีนควรได้รบัการพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้และเน้นในกลุ่ม
สาระคณิตศาสตร ์ภาษาต่างประเทศ และการทีส่ถานศกึษาควรท าขอ้ตกลง (MOU) กบัผูส้อนในการเพิม่ผลสมัฤทธิ ์
ทุกรายวชิาเป็นวธิกีารที่ดสีมควรด าเนินการทุกปี ควรน าผลการทดสอบมาวเิคราะห์เพื่อหาแนวทางในการพฒันา 
การจดัท าคลงัแบบทดสอบและใหผู้เ้รยีนตระหนกัถงึความส าคญัของการทดสอบซึง่มผีลกบัตนเองและสถานศกึษา 
  6) สถานศกึษามผีลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรชัญา วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ดอียู่แลว้ แต่สถานศกึษา
ควรก าหนดเป้าหมายคุณลกัษณะผูเ้รยีนตามปรชัญาทีก่ าหนด เพื่อเป็นกรอบในการพฒันาและใหผู้เ้กีย่วขอ้งมสีว่น
ร่วมในการประเมนิ ควรเผยแพร่ผลงานทีป่ระสบความส าเรจ็ไปสูส่งัคมทัง้ภายในและภายนอก 
 
  7) สถานศกึษาพฒันาผูเ้รยีนตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ง่ผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศกึษา
ดอียู่แลว้ แต่เพื่อใหม้กีารพฒันาการที่ดยีิง่ขึ้น สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนทุกคนไดว้างใจใหส้งบนิ่ง โดยนัง่
สมาธ ิ5 – 10 นาท ีก่อนเริม่ท ากจิกรรมทุกครัง้ เช่น การตกับาตรอาหารแหง้ การสวดมนตป์ระจ าสปัดาห ์การเวยีน
เทยีนและการถวายเทยีนพรรษา เป็นตน้ และควรจดัชุมนุมพุทธเพิม่เตมิในกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน เพือ่ใหผู้เ้รยีนเป็น
ผูน้ าในการจดักจิกรรมทางศาสนาและ ศาสนพธิทีีถู่กตอ้ง 
  8) สถานศกึษาด าเนินโครงการป้องกนัยาเสพตดิ เป็นโครงการพเิศษเพื่อสง่เสรมิบทบาท 
ของสถานศกึษาดอียู่แลว้ มปีระโยชน์ต่อเยาวชนควรด าเนินการอย่างต่อเนื่องและควรประชาสมัพนัธใ์หท้ราบโดยทัว่
กนั     เพือ่เป็นแบบอย่างแก่ผูอ้ื่นน าไปปฏบิตัไิด้ 
 

 2. ด้านการบริหารจดัการศึกษา 
  สถานศกึษามปีระสทิธภิาพของการบรหิารจดัการและพฒันาสถานศกึษาดอียู่แลว้ แต่ควรที่
จะ 

ด าเนินงานดว้ยระบบบรหิารคุณภาพ จดัเกบ็ผลงานและรายงานโครงการดว้ยระบบ PDCA น าผลการ
ด าเนินงานไปพฒันางานในปีต่อไป 
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 3. ด้านการจดัการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
  สถานศึกษามปีระสิทธิผลของการจดัการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญัดีอยู่แล้ว          

แต่เพื่อให้มคีุณภาพยิง่ขึ้น สถานศกึษาควรพฒันาโครงการนิเทศภายใน โดยน าผลการประเมนิ แผนการ
จดัการเรยีนรู ้แบบวดัผล แบบทดสอบไปพฒันาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ และควรใหค้รูทุกคนท ารายงาน
สรุปผลการด าเนินงานด้านการอบรม การจดัการเรยีนรู้ การผลิตสื่อ การท าวจิยั หรอืผลส าเร็จในการส่ง
ผูเ้รยีนเขา้แขง่ขนัและผลส าเรจ็ของครทูุกปีการศกึษา 

 
 4. ด้านการประกนัคณุภาพภายใน 
  สถานศกึษามพีฒันาการของการประกนัคุณภาพ ดอียู่แลว้ แต่สถานศกึษาควรกระตุ้นให้ทุก

คนเหน็ความส าคญัและเป้าหมายการพฒันาตามมาตรฐานการศกึษา โดยสถานศกึษาจดัอบรมให้ความรู้
เรื่องประกนัคุณภาพ ใหทุ้กคนมคีวามเขา้ใจถูกตอ้งจดัเกบ็ขอ้มลูตามภาระงานในหน้าทีพ่รอ้มรบัการประเมนิ
ภายในและสามารถพฒันาคุณภาพการศกึษาให้ได้มาตรฐาน และสถานศกึษาควรจดัท าปฏทินิการประกนั
คุณภาพภายใน  ใหผู้ร้บัผดิชอบปฏบิตัเิป็นปกตจินเป็นวฒันธรรมในการท างานทีม่คีุณภาพ 
 
๑๕. การน าผลการประเมินคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใช้ในการปรบัปรงุและพฒันา
คณุภาพ 
การศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

โรงเรยีนบ่อกรุวทิยาไดน้ าผลการประเมนิมาใชใ้นการวางแผนตามแนวทางการประกนัคุณภาพ
การศกึษา ดงันี้ 

๑. การด าเนินงานตามองคป์ระกอบของระบบประกนัคุณภาพภายใน เพือ่การพฒันาคุณภาพศกึษา
ให ้
ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง ตามขัน้ตอน PDCA (Plan-Do-Check-Act) จดัท าโครงการตามแผนปฏบิตักิาร
จ านวน  
๒๙ โครงการ สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมายทีโ่รงเรยีนก าหนด 

๒. มกีารประกาศใชม้าตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐานและก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศกึษา 
ของโรงเรยีนเพือ่การประกนัคุณภาพภายใน น าผลการประเมนิมาปรบัปรุงและวางแผนการด าเนินงาน เพือ่
แกปั้ญหาและสามารถพฒันาการเรยีนการสอนใหเ้กดิประสทิธภิาพ 

๓. จดัระบบการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะชวีติในการ
ประกอบอาชพี สามารถพฒันาศกัยภาพของผูเ้รยีนไดอ้ย่างเตม็ที่ 

๔. คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานและผูม้สีว่นเกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย มสีว่นร่วมในการวางแผน
ด าเนินงาน และปรบัปรุงพฒันา และเผยแพร่ประชาสมัพนัธผ์ลความส าเรจ็ของโรงเรยีนอย่างต่อเนื่องทุกปี 
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ส่วนท่ี ๒ 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานท่ี ๑ คณุภาพของผู้เรียน 
๑. ระดบัคณุภาพ : ดี 
๒. วิธีการพฒันา ข้อมูล หลกัฐาน เอกสารเชิงประจกัษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 ๒.๑ กิจกรรม กระบวนการบริหารจดัการ และการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อระดบัคณุภาพ 

1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
  โรงเรยีนมกีจิกรรม กระบวนการพฒันาผูเ้รยีนดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย ครูจดัการเรยีนรูส้อดคลอ้ง
กบัตวัชีว้ดัของหลกัสตูร และค านึงถงึศกัยภาพของผูเ้รยีน มกีารออกแบบการจดัการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบั
ผูเ้รยีน โดยมกีารจดัการเรยีนรูแ้บบเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั มกีารระดมสมอง แบบร่วมมอืกนัเรยีนรู ้แบบใช้
กระบวนการคดิ กระบวนการใชปั้ญหาเป็นหลกั พฒันาครใูหม้คีวามสามารถในการน าเทคนิควธิสีอนใหต้รง
ตามศกัยภาพผูเ้รยีน ใชส้ือ่เทคโนโลยใีนการจดัการเรยีนการสอน มกีารอบรมใหค้วามรูแ้ละสรา้งความ
ตระหนกัในการใชเ้ทคนิคการสอนแบบ STEM การเรยีนการสอนแบบโครงงาน การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
(IS) มแีหล่งเรยีนรูแ้ละแหล่งสบืคน้ขอ้มลู   
  ในสว่นของการก าหนดแผนการจดัการเรยีนรูน้ัน้ คณะครใูนแต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรูร้่วมมอืกนั
ก าหนดโครงการสอน กระบวนการจดัการเรยีนรู ้มแีนวทางการวดัผลและประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ของนกัเรยีนทีห่ลากหลายตามมาตรฐานตวัชีว้ดั ตามหลกัสตูรสถานศกึษาทุกกลุ่มสาระ มกีารวดัประเมนิผล
เป็นระยะก่อนกลางภาค กลางภาค หลงักลางภาคและปลายภาคเรยีน โดยเน้นความสามารถของผูเ้รยีนเป็น
ส าคญั ตามนโยบายของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีส่นบัสนุนใหค้รมูกีารจดักระบวนการเรยีนรูโ้ดยมุ่งเน้นการ
พฒันาคุณภาพผูเ้รยีน ใหม้ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีสู่งขึน้ ดแูลตดิตามแกไ้ขนกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีนไม่
ผ่านเกณฑอ์ย่างใกลช้ดิ โดยไดร้บัความร่วมมอืจากผูป้กครองเป็นอย่างด ีตลอดจนการด าเนินการตาม
โครงการยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและผลการทดสอบระดบัชาติ  O-Net  โรงเรยีนด าเนินการดงันี้ 

- จดักจิกรรมสอนเสรมิพเิศษ  โดยใชช้ัว่โมงว่างทุกชัว่โมงในเวลาเรยีนสอนเสรมิใหก้บั
นกัเรยีน 

ทุกระดบัชัน้ 
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- น าขอ้สอบ O-Net  ทีผ่่านมาใหน้กัเรยีนทุกชัน้ไดฝึ้กท าทา้ยคาบของการเรยีนการสอน 
ในแต่ละรายวชิา  อย่างน้อยคาบเรยีนละ  2  ขอ้ 

- น าขอ้สอบ O-Net  ทีเ่หมาะสมมาเป็นขอ้สอบของโรงเรยีน ใหน้กัเรยีนไดคุ้น้เคยตัง้แต่  
ม.1 - ม.6  

- จดัสอบ  Pre- O-Net แลว้น าผลสอบมาวเิคราะหห์าจุดด่น/จุดดอ้ยแต่ละมาตรฐาน แลว้
แจง้ 

ผลสอบแก่นกัเรยีนและครปูระจ าวชิา  เพือ่น าผลไปด าเนินการปรบัปรุง/พฒันาต่อไป 
- น านกัเรยีนเขา้ร่วมตวิ O-Net  กบัโรงเรยีนอื่น ๆ ทีจ่ดัจา้งวทิยากรภายนอกมาตวิ O-Net   

เพือ่กระตุน้ใหน้กัเรยีนเกดิความกระตอืรอืรน้และไดร้บัความรูใ้หม่ ๆ จากวทิยากรภายนอก 
นอกจากนี้ โรงเรยีนมกีารด าเนินการเพือ่พฒันาทกัษะชวีติของผูเ้รยีน เพือ่ใหอ้ยู่ในสงัคมไดอ้ย่าง            

มคีวามสุข เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รยีน มทีกัษะชวีติตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ผ่านกจิกรรม             
ทีห่ลากหลาย อาท ิกจิกรรมชุมนุม กจิกรรมลดเวลาเรยีนเพิม่เวลารู ้กจิกรรมค่ายคุณธรรม กจิกรรมการตกั
บาตรและร่วมกจิกรรมส าคญัทางพุทธศาสนาเนื่องในวนัส าคญัต่าง ๆ ศกึษาเรยีนรูแ้ละร่วมกจิกรรมกบัแหล่ง
ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ เป็นตน้ 

 1.2 คณุลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผู้เรียน 
โรงเรยีนจดัท าระบบการดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน โดยการท ากจิกรรมคดักรองนกัเรยีน SDQ กจิกรรม

เยีย่มบา้นนกัเรยีน กจิกรรมโฮมรูม เพือ่รูจ้กันกัเรยีนเป็นรายบุคคล กจิกรรมค่ายคุณธรรม กจิกรรมสง่เสรมิ
ประชาธปิไตยและสภานกัเรยีน กจิกรรมชมรม TO BE NUNBER ONE กจิกรรมการอยู่ค่ายพกัแรมลูกเสอื     
เนตรนาร ีกจิกรรมเวรท าความสะอาดเขตพืน้ทีบ่รกิารในทุกๆ เชา้  กจิกรรมการเสรมิสรา้งวนิยันกัเรยีนและ
การปรบัพฤตกิรรมนกัเรยีนเชงิบวกในสถานศกึษา เป็นตน้ เพือ่สง่เสรมิใหน้กัเรยีนเป็นผูม้คีุณลกัษณะทีพ่งึ
ประสงค ์8 ประการ ไดแ้ก่ 1) รกัชาต ิศาสน์ กษตัรยิ ์2) ซื่อสตัยส์ุจรติ 3) มวีนิยั 4) ใฝ่เรยีนรู ้5) อยู่อย่าง
พอเพยีง 6) มุ่งมัน่ในการท างาน 7) รกัความเป็นไทย 8) มจีติสาธารณะ และค่านิยม 12 ประการของคนไทย
ตามทีส่ถานศกึษาก าหนด 

โรงเรยีนจดักจิกรรมสง่เสรมิประชาธปิไตยและสภานกัเรยีน เพือ่สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนยอมรบัเหตุผล
ความคดิเหน็ของผูอ้ื่น กจิกรรมร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน เพือ่สรา้งสมัพนัธท์ีด่แีละ
ร่วมมอืกบัชุมชนในทอ้งถิน่ มมีนุษยสมัพนัธอ์นัดตี่อกนั 

โรงเรยีนจดักจิกรรมเสรมิสรา้งวนิยันกัเรยีนและการปรบัพฤตกิรรมนกัเรยีนเชงิบวกในสถานศกึษา 
กจิกรรมกจิกรรมชมรม TO BE NUNBER ONE กจิกรรมลูกเสอืตา้นยาเสพตดิ กจิกรรมฝึกอบรมวธิป้ีองกนั
การตัง้ครรภก์่อนวยัอนัควร ท าใหผู้เ้รยีนรกัษาอารมณ์และสุขภาพจติใหด้อียู่เสมอ เพือ่พฒันาผูเ้รยีนใหม้ี
ความรูแ้ละมวีธิกีารป้องกนัตนเองจากการล่อลวง ขม่เหง รงัแก ไม่เพกิเฉยต่อการกระทาสิง่ทีไ่ม่ถูกตอ้งและ
อยู่ร่วมกนัดว้ยดใีนครอบครวั ชุมชนและสงัคม  มทีกัษะการใชช้วีติในศตวรรษที ่21 และนกัเรยีนสามารถ
เรยีนจนจบหลกัสตูรและด าเนินชวีติอยู่ในโรงเรยีนและสงัคมไดน้อย่างมคีวามสุข 

 
 ๒.๒ ข้อมูล หลกัฐาน เอกสารเชิงประจกัษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
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นกัเรยีนมคีวามสามารถในการอ่าน เขยีน สือ่สาร และคดิค านวณ โดยโรงเรยีนรวบรวมขอ้มลู
หลกัฐาน เอกสารดงันี้ แบบสรุปโครงการ แบบสรุปกจิกรรม แบบฝึกหดั ผลงานของผูเ้รยีน แผนการจดัการ
เรยีนรูทุ้กวชิาเน้นวทิยาการค านวณ  

นกัเรยีนคดิวเิคราะหอ์ย่างมวีจิารณญาณในการแก้ปัญหา ร่องรอยหลกัฐาน/เครื่องมอื แผนการสอน 
แบบสรุปการประเมนิผล แบบสรุปรายงานการประเมนิความสามารถอ่าน คดิ วเิคราะห ์และเขยีนทุก
รายวชิา ชิ้นงานโครงงานของผูเ้รยีน ลดเวลาเรยีนเพิม่เวลารู ้แบบสรุปโครงการ 

นกัเรยีนมคีวามสามารถในการสรา้งนวตักรรมทีเ่กดิจากความคดิสรา้งสรรค ์เช่น โมเดลบา้น โมเดล
รา้นอาหาร รา้นกาแฟ เป็นตน้ 

นกัเรยีนมคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารในระดบัดขีึน้ไป คดิเป็นรอ้ย
ละ ๑๐๐ เช่น การสง่งานของนกัเรยีนผ่านทางช่องทาง e-mail , facebook , line 

นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามหลกัสตูรสถานศกึษาก าหนด 
นกัเรยีนมคีวามรู ้ทกัษะพืน้ฐาน และเจตคตทิีด่ตี่อการงานอาชพี  โดยนกัเรยีนมกีารหารายไดเ้สรมิ

ระหว่างเรยีนจากการจ าหน่ายช่อดอกไมใ้บเตยจ าหน่ายทีว่ดัอาน เป็นการสรา้งรายไดใ้หก้บัตนเองและ
ครอบครวั 

 
 
 
 1.2 คณุลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผู้เรียน 
การมคีุณลกัษณะและค่านิยมทีด่ตีามทีส่ถานศกึษาก าหนด โดยนกัเรยีนเขา้ร่วมกจิกรรมการแสดง

ความเคารพ กจิกรรมหน้าเสาธง สวดมนต์และนัง่สมาธใินหอประชุมคาบแรกของวนัจนัทร์ แบบบนัทกึความ
ด ีแบบสรุปโครงการ แผนปฏบิตักิารหลกัสตูรสถานศกึษา ผู้เรยีนภูมใิจในทอ้งถิน่และความเป็นไทย 
โรงเรยีนจดักจิกรรมและสง่เสรมิใหเ้ขา้ร่วมกจิกรรมในวนัส าคญัต่างๆ 
 การยอมรบัทีจ่ะอยู่รวมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย แบบบนัทกึการประชุมสภานกัเรยีน 
การแบ่งกลุ่มภายในชัน้เรยีน 
 สุขภาวะทางร่างกายและจติสงัคม แบบบนัทกึน ้าหนกั,ส่วนสงู แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
แบบสรุปโครงการ 
 
 ๒.๓  ผลความส าเรจ็ 

การพฒันาคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา ปีการศกึษา 2563 ในดา้นผลสมัฤทธิท์างวชิาการ 
พบว่าโรงเรยีนด าเนินงานไดป้ระสบความส าเรจ็ ผูเ้รยีนสามารถอ่าน เขยีน สือ่สารและคดิค านวณและคดิ
วเิคราะหต์ามเกณฑข์องแต่ละระดบัชัน้ ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
ไดอ้ย่างเหมาะสมปลอดภยั มปีระสทิธภิาพ ผูเ้รยีนมคีวามรู ้ทกัษะ และเจตคตทิีด่ ีมคีวามกา้วหน้าทางการ
เรยีนตามหลกัสตูรใน   แต่ละระดบัชัน้ พรอ้มทีจ่ะศกึษาต่อในระดบัชัน้ทีส่งูขึน้และมวีุฒภิาวะทางอาชพี
เหมาะสมกบัช่วงวยั  สง่ผลใหน้กัเรยีนมผีลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) 
ประจ าปีการศกึษา 2563 ระดบัชัน้มธัยมศกึษา ปีที ่6 พบว่ามผีลการทดสอบสงูขึน้กว่าปีการศกึษา 2562 
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ไดแ้ก่ รายวชิาคณิตศาสตร ์เพิม่ขึน้ ๓.๔๙ รายวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเพิม่ขึน้ ๑.๔๓ และรายวชิา
ภาษาองักฤษ เพิม่ขึน้ ๑.๓๙  
 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดบัสถานศกึษา ผูเ้รยีนที่ไดร้ะดบั ๓ ขึน้ไป รอ้ยละ ๖๒.๕๐  ผูเ้รยีนทีไ่ด้
ข ัน้ต ่า (๑) ถงึค่อนขา้งด ี(๒.๕) รอ้ยละ ๓๔.๓๘ และไม่ผ่านการประเมนิ ๓.๑๒ เนื่องจากผูเ้รยีนไม่ไดม้าสอบ 
 รางวลัของผู้เรยีนที่ได้รบัจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการเข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไข
ปัญหา    ยาเสพตดิ TO BE NUMBER ONE ในสถานศกึษา 

สว่นในดา้นคุณลกัษณ์ทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน ผูเ้รยีนมคีุณธรรม จรยิธรรม มคี่านิยมทีพ่งึประสงค ์
มจีติสาธารณะตามทีส่ถานศกึษาก าหนด ปรากฏชดัเจนโดยไม่ขดักบักฎหมายและวฒันธรรมอันดขีองสงัคม 
ผูเ้รยีนมสีว่นร่วมในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างเป็นรปูธรรม ผูเ้รยีนมคีวาม
ภาคภูมใิจในทอ้งถิน่ในความเป็นไทย และเหน็คุณค่าเกี่ยวกบัภูมปัิญญาไทยและแสดงออกไดอ้ย่างเหมาะสม
ในชวีติประจ าวนั ผูเ้รยีนยอมรบัเหตุผลความคดิเหน็ของผูอ้ื่นและมมีนุษยสมัพนัธด์ ี มวีธิกีารรกัษาสุขภาพ
ของตนเองใหแ้ขง็แรง รกัษาอารมณ์และสุขภาพจติใหด้อียู่เสมอ  มทีกัษะในการท างาน สามารถท างาน
ร่วมกบัผูอ้ื่นไดเ้ป็นอย่างดตีามหลกัประชาธปิไตย มเีจตคตทิีด่ตี่ออาชพีสุจรติ มทีกัษะในการแสวงหาความรู้
ดว้ยตนเอง มสีุขนิสยั สุขภาพกายสุขภาพจติทีด่ ีและมสีุนทรยีภาพในการด ารงชวีติจากผลการประเมนิใน
ดา้นต่าง ๆ  
   ตามทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งต้น ท าใหอ้ตัราการตดิ 0, ร ของผูเ้รยีนลดลงอย่างเหน็ไดช้ดั กลา้แสดงออก 
แสดงความคดิเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ สบืค้นข้อมูลหรอืแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยไีด้ด้วยตนเอ ง 
รวมทัง้สามารถรูแ้ละตระหนกัถงึโทษและพษิภยัของสิง่เสพตดิต่าง ๆ เลอืกรบัประทานอาหารทีส่ะอาด และมี
ประโยชน์ รกัการออกก าลงักาย นักเรยีนทุกคนสามารถเล่นกฬีาไดอ้ย่างน้อยคนละ 1 ประเภท ปฏบิตัติาม
กฎกตกิาของกฬีานัน้ๆ มทีศันคตทิี่ดตี่ออาชีพสุจรติ รวมถงึการมคีวามเขา้ใจเรื่องความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและระหว่างวยั 
สง่ผลใหโ้รงเรยีนและนกัเรยีนไดร้บัรางวลัจากหน่วยงานต่าง ๆ  
๓. จดุเด่น จดุท่ีควรพฒันา และแผนการพฒันาคณุภาพให้สูงขึ้น 

๓.๑ จดุเด่น 
ผู้เรียนมีสุขภาพกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ และสุขภาพจิตที่ดี     

และห่างไกลจากยาเสพติด มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง คิดเป็น 
ทำเป็น ได้รับการส่งเสริมให้เรียนอย่างมีความสุข โดยสามารถเลือกเรียนรายวิชาชุมนุมและเรียนรู้ตามความถนัด
และความสนใจ  มีการประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือสร้างผลงานอย่างหลากหลาย  มีใจรักในงานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
จนได้รับรางวัลต่าง ๆ อย่างมากมาย ส่งผลให้ผู้เรียนบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา และเป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบ 

 
๓.๒ จดุท่ีควรพฒันา 
 ๑) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๒) ควรพฒันาผลสมัฤทธิก์ารทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ใหส้งูขึน้ 
 ๓) สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนสรา้งนวตักรรมเชงิสรา้งสรรค์ 
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๓.๓ แผนพฒันาคณุภาพเพื่อยกระดบัคณุภาพให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้น 

แผนปฏบิตังิานที ่๑ ยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
           แผนปฏบิตังิานที ่2 ยกระดบัผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน O – NET 

แผนปฏบิตังิานที ่๓ การสง่เสรมิการสรา้งนวตักรรมเชงิสรา้งสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจดัการ 
๑. ระดบัคณุภาพ : ดีเลิศ 
๒. วิธีการพฒันา ข้อมูล หลกัฐาน เอกสารเชิงประจกัษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 ๒.๑ กิจกรรม กระบวนการบริหารจดัการ และการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อระดบัคณุภาพ 
   โรงเรียนได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล 
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุม
ระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กำหนด    
พันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ    
จัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายปฏิรูป
การศึกษาพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการพัฒนาตาม
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แผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน    
และสรุปผลดำเนินงาน 

ส่งเสริมครูผู้สอนเข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ จัดทำโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน โดยจัดผู้เรียนทุกระดับชั้นทำความสะอาดเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ ทำความสะอาด บริเวณโรงเรียน รดน้ำต้นไม้ ทำความสะอาดอาคารสถานที่ต่างๆ โดยมีคุณครูที่ปรึกษา
คอยดูแล ช่วยเหลือ ประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกร ุฉีดยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคโควิด ๑๙ 
จัดหาหน้ากากอนามัย เจลแอลกฮออล์ เครื่องวัดอุณหภูมิ จัดที่นั่งสำหรับนั่งรับประทานอาหารที่  โรงอาหาร   
การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ผู้บริหารส่งเสริมให้มี
สัญญาณอินเตอร์เน็ตทั่วบริเวณโรงเรียนฟรี เพื่อให้นักเรียนได้เข้าถึงข้อมูลใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้
สามารถต่อยอดเทคโนโลยีสู่ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และชุมชนสามารถเข้ามาใช้ได้ รวมทั้งในช่วง
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ทุกกลุ่มสาระ ทุกวิชา ในส่วนของนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าเรียนออนไลน์ได้คุณครูที่
ปรึกษานำใบงานไปมอบให้นักเรียนที่บ้าน 
 
 ๒.๒ ข้อมูล หลกัฐาน เอกสารเชิงประจกัษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  ข้อมูลหลักฐานที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองมีดังนี้ การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่
สถานศึกษากำหนดชัดเจน เอกสารที่สนับสนุน คือ แผนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี  โครงการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา  รายงานประเมินตนเอง  (SAR) รายงานโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โครงสร้างการบริหารงาน ๔ กลุ่มงานบริหาร มี
การประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

การดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลที่สนับสนุน คือมาตรฐานการศึกษา ๓ มาตรฐาน ๒๑ ประเด็น  รายงานการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (แฟ้ม) /วาระการประชุมผู้ปกครอง/กรรมการภาคี ๔ ฝ่าย/กรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครอง   

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนได้รวบรวมหลักฐานข้อมูลจากรายงาน โครงการส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียน รายงานการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานของครู การปรับโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตร
ท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้   

การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม   
การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียน ข้อมูลสนับสนุน คือ แบบรายงานสารสนเทศโรงเรียน  

Fecebook โรงเรียน  แบบสรุปกิจกรรม การจดัการเรยีนการสอนออนไลน์ 
 
 ๒.๓  ผลความสำเร็จ 
  1) สถานศกึษามกีารก าหนดเป้าหมาย วสิยัทศัน์และพนัธกจิสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาความ
ตอ้งการพฒันาของสถานศกึษา นโยบายกรปฏริปูการศกึษา ตามความตอ้งการของชุมชน ทอ้งถิน่ และ
สอดคลอ้งกบั    แนวทางการปฏริปูตามแผนการศกึษาชาต ิ
  2) แผนพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษา แผนปฏบิตักิารประจ าปี สอดคลอ้งกบัการพฒันาผูเ้รยีน      
ทุกกลุ่มเป้าหมาย มกีารพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษาใหม้คีวามรู ้ความเชีย่วชาญ ตามมาตรฐาน
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ต าแหน่ง ขอ้มลูสารสนเทศมคีวามถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัสมยั น าไปประยุกตใ์ชไ้ด ้ด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
และมกีจิกรรมจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมทีก่ระตุน้ผูเ้รยีนใหใ้ฝ่เรยีนรู้ 
  3) สถานศกึษามกีารปรบัแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษา แผนปฏบิตักิารประจ าปี ให้
สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา ความตอ้งการพฒันา และนโยบายการปฏริปูการศกึษาโดยผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งมี
สว่นร่วมในการพฒันาและร่วมรบัผดิชอบ 
  4) ผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่าย และเครอืขา่ยการพฒันาคุณภาพสถานศกึษา มสีว่นร่วมในการร่วมวางแผน
พฒันาคุณภาพการศกึษา และรบัทราบ รบัผดิชอบต่อผลการจดัการศกึษา 
  5) สถานศกึษามกีารนิเทศ ก ากบั ตดิตาม และประเมนิผลการบรหิารและการจดัการศกึษาที่
เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งมสีว่นร่วมในการจดัการศกึษา 
  6) สถานศกึษามรีปูแบบการบรหิารและการจดัการเชงิระบบ โดยทุกฝ่ายมสีว่นร่วม ยดึหลกัธรรมา-     
ภบิาล และแนวคดิหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง โดยมุ่งพฒันาผูเ้รยีนตามแนวทางปฏริปูการศกึษา 
  7) สถานศกึษามกีารระดมทรพัยากรเพือ่การพฒันาคุณภาพการศกึษาจากเครอืขา่ยอุปถมัภ ์ส่งผล
ใหส้ถานศกึษามสีือ่ และแหล่งเรยีนรูท้ีม่คีุณภาพ 
   ๘. ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรม ระดับ ๒ ดาว ของ สพฐ. 

  ๙. ไดร้บัรางวลัโรงเรยีนดไีม่มอีบายมุข  
 ๑๐. โรงเรยีนเป็นสถานศกึษาทีม่สีว่นร่วมในการประเมนิพฤตกิรรมเดก็และเยาวชนทีย่ดึมัน่ใน

ความซื่อสตัยส์ุจรติและการประเมนิผลสมัฤทธิใ์นการใชห้ลกัสตูรตา้นทุจรติศกึษา 
 
 
 

 
๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึน 

๓.๑ จุดเด่น 
  โรงเรยีนมกีารบรหิารแบและการบรหิารอย่างเป็นระบบและมสีว่นร่วม โดยมผีูอ้ านวยการเป็น
ผูร้บัผดิชอบสงูสุดในโรงเรยีน แบ่งโครงสรา้งการบรหิารโรงเรยีนออกเป็น ๔ กลุ่มบรหิารงาน มอบหมายให้
หวัหน้ากลุ่มบรหิารทัง้  ๔ กลุ่ม ก ากบัดแูลการท างานในแต่ละกลุ่ม อกีทัง้โรงเรยีนไดใ้ชเ้ทคนิคการประชุมที่
หลากหลายวธิกีาร เช่น การประชุมแบบมสีว่นร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม การใช้
กระบวนการ PLC ของคร ูเพือ่ใหทุ้กฝ่ายมสีว่นร่วมในการก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมาย ทีช่ดัเจน มี
การปรบัแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษา แผนปฏบิตักิารประจ าปีสอดคลอ้งกบัผลการจดัการศกึษา 
สภาพปัญหา ความตอ้งการพฒันา และนโยบายการปฏริปูการศกึษาทีมุ่่งเน้นการพฒันาผูใ้หผู้เ้รยีน มี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรสถานศกึษา ครผููส้อนสามารถจดัการเรยีนรูไ้ดอ้ย่างมี
คุณภาพ มกีารด าเนินการนิเทศ ก ากบั ตดิตาม  ประเมนิผล การด าเนินงาน และจดัท ารายงานผลการจดั
การศกึษา เพือ่ใชเ้ป็นฐานในการวางแผนพฒันาคุณภาพสถานศกึษาต่อไป 
 

๓.๒ จุดที่ควรพัฒนา 
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  1) สง่เสรมิการพฒันาดา้นวชิาการ เช่น การจดักจิกรรมการสอนซ่อมเสรมิ โดยก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย เป็นกลุ่มตามระดบัความสามารถของผูเ้รยีน สรา้งแรงจงูใจในผลส าเรจ็ทีมุ่่งเน้นใหเ้กดิความ
ตระหนกัในอนาคตของตนเอง และความภูมใิจในสถานศกึษาทีต่นเองศกึษาอยู่ 

 2) จดัการบรหิารระบบสารสนเทศใหเ้ป็นระบบ ฐานขอ้มูลเดยีวกนั มขีอ้มลูทีถู่กตอ้ง ครบถว้น และ   
ทนัต่อการใชง้าน 

 3) สรา้งเครอืข่ายความร่วมมอืของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในการจดัการศกึษาของโรงเรยีนใหม้คีวาม
เขม้แขง็ มสีว่นร่วมรบัผดิชอบต่อผลการจดัการศกึษาและการขบัเคลื่อนคุณภาพการจดัการศกึษาใหเ้ป็น
รปูธรรม 

 
๓.๓ แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

  แผนปฏบิตังิานที ่1 สง่เสรมิการมสีว่นร่วมขององคก์ร 
  แผนปฏบิตังิานที ่2 พฒันาการจดัการบรหิารระบบสารสนเทศใหเ้ป็นระบบ 
  แผนปฏบิตังิานที ่3 สรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอืของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในการจดัการศกึษาของ
โรงเรยีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
๑. ระดบัคณุภาพ : ดีเลิศ 
๒. วิธีการพฒันา ข้อมูล หลกัฐาน เอกสารเชิงประจกัษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 ๒.๑ กิจกรรม วิธีการพฒันาท่ีส่งผลต่อระดบัคณุภาพ 

โรงเรยีนมกีจิกรรม วธิกีารพฒันาเพือ่สง่ผลใหผู้เ้รยีนเกดิคุณภาพ ดงันี้  
 1) โรงเรยีนมกีารสง่เสรมิครูปฏบิตังิานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล
โดยไดป้ฏบิตังิานร่วมกบัคณะกรรมการสถานศกึษา คร ูผูป้กครอง ชุมชน และตวัแทนนกัเรยีน ประชุมจดัท า
แผนพฒันาบุคลากร  
 2) สง่เสรมิใหค้รูประพฤตปิฏบิตัตินเป็นแบบอย่างทีด่ ีและเป็นสมาชกิทีด่ขีองสถานศกึษาโดยอยู่ใน  
กฎระเบยีบของสถานศกึษาทีก่ าหนดไว ้
 3) ส่งเสรมิให้ครูเขา้ร่วมประชุม อบรม สมัมนา ทัง้ภายในภายนอกสถานศกึษาตลอดปีการศึกษา
มากกว่า 20 ชัว่โมง/ปี  
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 4) สนบัสนุนใหค้รไูดศ้กึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้เพือ่ความกา้วหน้าในต าแหน่งราชการ  
 5) สนบัสนุนใหค้รทู าผลงานทางวชิาการ เพือ่เลื่อนวทิยฐานะใหส้งูขึน้ และน าผลงานทางวชิาการนัน้
ลงสูผู่เ้รยีนอย่างแทจ้รงิ  
 6) ส่งเสรมิให้ครูมกีารศกึษาวจิยัและพฒันาการจดัการเรยีนรู้ในวิชาที่ตนรบัผดิชอบ  และใช้ผลใน
การปรบัการสอนเพือ่ใหต้รงกบัการวเิคราะหผ์ูเ้รยีน  
 7) โรงเรยีนมกีารตรวจสอบครูจดัการเรยีนการสอนตามวชิาทีไ่ดร้บัมอบหมายเตม็เวลาเตม็
ความสามารถ ไดแ้ก่ โครงการนิเทศการสอน ตรวจเอกสารแผนการจดัการเรยีนรูทุ้กกลุ่มสาระการเรยีนรู้
อย่างเคร่งครดั            

8) โรงเรยีนสนับสนุนใหค้รูจดัการเรยีนการสอนทีส่ร้างโอกาสให้นักเรยีนทุกคนมสี่วนร่วม ไดล้งมอื
ปฏบิตัจิรงิ จนสรุปความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง  

๙) ส่งเสริมให้ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก จัดการเรียนการสอนและสภาพห้องเรียนที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้  

10) โรงเรยีนสง่เสรมิใหค้รจูดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นทกัษะการคดิ เช่น การสอนแบบโครงงาน 
กจิกรรมสะเตม็ศกึษา การใชส้ือ่การเรยีนการสอนทางนวตักรรมและเทคโนโลย ีเลอืกใชส้ือ่การเรียนการสอน
ของ DLIT ทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัหน่วยการเรยีนรูท้ีจ่ดักจิกรรมการเรยีนการสอนของครเูพือ่เป็นการพฒันา
ทกัษะการเรยีนรูข้องครอูกีทางหนึ่ง 
 
 ๒.๒ ข้อมูล หลกัฐาน เอกสารเชิงประจกัษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 จดัการเรยีนรูผ้่านกระบวนการคดิและปฏบิตัจิรงิ และสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นชวีติได ้ขอ้มลู
หลกัฐาน ทีส่นับสนุนคอื กระบวนการ/รปูแบบ/วธิกีารสอนของคร ู แบบบนัทกึการนิเทศ  แบบวเิคราะห์
ผูเ้รยีนรายบุคคล แฟ้มค าสัง่เพือ่เขา้รบัการอบรม บนัทกึการสอน ชิ้นงานผูเ้รยีน 
 การใชส้ือ่ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรยีนรูท้ีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้ครจูดัท าแบบบนัทกึการใช้
หอ้งปฏบิตักิารต่าง ๆ 
 
 
 
 มกีารบรหิารจดัการชัน้เรยีนเชงิบวก ครจูดัการเรยีนการสอนและสภาพหอ้งเรยีนทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้     
มหีลกัฐานแบบบนัทกึ PLC วาระการประชุม แฟ้มรางวลัผลงานโรงเรยีน/ครู/ผูเ้รยีน การวเิคราะหบ์นัทกึหลงั
สอน คุณครทูีป่รกึษาจดัท ากจิกรรมโฮมรมู มรีะบบการดแูลช่วยเหลอืผูเ้รยีน มขีอ้ตกลงชัน้เรยีน  มกีารเยีย่ม
บา้นนกัเรยีนอยู่เป็นประจ าและต่อเนื่อง เพือ่พฒันาผูเ้รยีนและแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ของผูเ้รยีน 
 การตรวจสอบและประเมนิผูเ้รยีนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพฒันาผูเ้รยีน โดยครูด าเนินการ
ตรวจสอบนกัเรยีนอย่างเป็นระบบใหต้รงกบัวตัถุประสงค ์การวดัประเมนิผลทีห่ลากหลาย แบบประเมนิ
พฤตกิรรมกลุ่ม การวเิคราะหข์อ้สอบ O-NET การใชข้อ้สอบอตันยั เพือ่ใหผู้เ้รยีนมกีารคดิวเิคราะหแ์ละ
สามารถแกไ้ขปัญหาในชวีติได ้
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 ครูมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละให้ขอ้มูลสะทอ้นกลบัเพื่อพฒันาและปรบัปรุงการจดัการเรยีนรู ้ตาม
ขอ้มลูในแผนการนิเทศ จดัท าแผนการจดัการเรยีนรูเ้สนอต่อผูบ้รหิารทุกภาคเรยีน  จดัท ารายงาน PLC ของ
คุณครูทุกคน ปฏบิตัติามปฏทินิการนิเทศ ปฏบิตัติามค าสัง่โดยมรีูปภาพประกอบการนิเทศ PLC ส่งเสรมิ
การวจิยัการจดัการเรยีนการสอนเพือ่ใชเ้ป็นฐานขอ้มลูในการพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน 
 
 
 ๒.๓  ผลความส าเรจ็ 

1) ครมูชีัว่โมงอบรม สมัมนา ทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา มากกว่า 20 ชัว่โมงต่อปี  
คดิเป็นรอ้ยละ 100 
 ๒) ครูได้รบัรางวลัประเภทต่าง ๆ จากหน่วยงานภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง เช่น รางวลั
ครผููส้อนดเีด่น ครดูไีม่มอีบายมุข ๑๐,๐๐๐ ครุชน คนคุณธรรม เป็นตน้ 
 ๓) ครทูุกคนมกีารจดัท าแผนการจดัการเรยีนรูใ้นแต่ละรายวชิาทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้และมกีารท า
วจิยัในชัน้เรยีนเพือ่แกปั้ญหาในดา้นการเรยีนการสอน 
 ๔) ครจูดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีใ่หผู้เ้รยีนไดฝึ้กปฏบิตัจิรงิ  และมกีารวดัและประเมินผลผูเ้รยีน
ดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย 
 
๓. จดุเด่น จดุท่ีควรพฒันา และแผนการพฒันาคณุภาพให้สูงขึ้น 

๓.๑ จุดเด่น 
  1) ครผููส้อนมกีารวเิคราะหผ์ูเ้รยีนเป็นรายบุคคลและไดท้ าการทดสอบก่อนเรยีน เพือ่น าผล             
การวเิคราะหม์าใชใ้นการจดัการเรยีนรู้ 
  2) ครผููส้อนมกีารวเิคราะหข์อ้สอบ O–NET ตามตวัชีว้ดัและบูรณาการขอ้สอบ O–NET มาใช ้   
ในการจดัการเรยีนรู,้ ออกขอ้สอบตามมาตรฐานตวัชีว้ดัในขอ้สอบกลางภาค และขอ้สอบปลายภาคตามแนว
ขอ้สอบ      O – NET 
  3) ครผููส้อนเตรยีมการสอนโดยจดัท าโครงการสอน เขยีนและปรบัปรุงแผนการจดัการเรยีนรูก้่อน    
เปิดภาคเรยีน 
  4) ครผููส้อนจดักจิกรรมการสอนโดยเน้น K,P,A สมรรถนะ 5 ดา้น ทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่
21  และการน าหลกัของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาบูรณาการในการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ 
 
 
  5) ครใูหน้กัเรยีนมสีว่นร่วมในการจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู้ 
  6) ครจูดักจิกรรมใหน้กัเรยีนเรยีนรูโ้ดยการคดิ ไดป้ฏบิตัจิรงิดว้ยวธิกีารและแหล่งเรยีนรูท้ี่
หลากหลาย 
  ๗) ครเูขา้ร่วมชุมชนแห่งการเรยีนรู ้PLC อย่างต่อเนื่อง 

๓.๒ จุดที่ควรพัฒนา 
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  ๑) สง่เสรมิใหค้รพูฒันาตนเองอย่างต่อเนื่องในการใชส้ื่อเทคโนโลย ีและสรา้งนวตักรมเพือ่การ
เรยีน 
การสอน 
   2) ควรน าภูมปัิญญาทอ้งถิน่มามสีว่นร่วมในการจดักจิกรรมใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรู้เพิม่มากยิง่ขึน้ 
   3) ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ๔) ขอรับการสนับสนุนครูและบุคลากรในสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่ถูกต้อง
และลึกซึ้ง 
       ๓.๓ แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
  แผนปฏบิตังิานที ่1 พฒันาการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัและทนัสมยั 
  แผนปฏบิตังิานที ่2 ประสานความร่วมมอืกบัภูมปัิญญาทอ้งถิน่ในชุมชน  
  แผนปฏบิตังิานที ่3 พฒันากระบวนการวจิยัในชัน้เรยีน  
  แผนปฏบิตังิานที ่4 การสรรหาอตัราก าลงัครใูนสาขาวชิาเอกทีข่าดแคลน 
 

 

 

ส่วนท่ี 3 
สรปุผล แนวทางการพฒันา 

  ผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษาถอืเป็นขอ้มูลสารสนเทศส าคญัที่สถานศกึษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์ สงัเคราะห์ เพื่อสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัด
การศกึษาของสถานศกึษา (3-5 ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพฒันาคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา 
ดงันัน้ จากผลการด าเนินงานของสถานศกึษา สามารถสรุปผลการประเมนิในภาพรวมของจุดเด่น จุดควร
พฒันาของแต่ละมาตรฐาน พรอ้มทัง้แนวทางการพฒันาเพือ่ใหไ้ดม้าตรฐานทีส่งูขึน้ ดงันี้ 

สรปุผล 
 

จดุเด่น จดุควรพฒันา 
➢ ด้านคณุภาพผู้เรียน 

1) ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนอยู่ในเกณฑ์
ต ่า นกัเรยีนกลา้แสดงออก ร่าเรงิแจ่มใส สุขภาพ
กายแข็งแรง และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
ตามทีส่ถานศกึษาก าหนด 
 
2) ผู้เรยีนสามารถใช้เทคโนโลยใีนการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสมัฤทธิท์างการ

➢ ด้านคณุภาพผู้เรียน 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีน 
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เ รียนของนัก เรียนอยู่ ในเกณฑ์ดีมีผลการ
ประเมนิระดบัชาตติามเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้

 
3 )  ผู้ เ รี ย นมีสุ ข ภ าพ ร่ า ง ก า ย แ ข็ ง แ ร ง มี
สมรรถภาพทางกายและน ้ าหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์ มีระเบียบวินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศกึษา เป็นทีย่อมรบัของชุมชนโดยรอบใน
เรื่องความมวีนิัย เคารพกฎกตกิา ระเบยีบของ
สงัคม  

 
 
 
 
 
 

จดุเด่น จดุควรพฒันา 
➢ ด้านกระบวนการบริหารและการ

จดัการ 
1) ผูบ้รหิารมคีวามตัง้ใจ มคีวามมุ่งมัน่มหีลกัการ

บริหาร และมีวิสัยทัศ น์ที่ดี ในการบริหารงาน 
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการทดงาน และ
คณะกรรมการสถานศกึษามคีวามตัง้ใจ และมคีวาม
พรอ้มในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามบทบาท 

 
2) โรงเรยีนมกีารบรหิารและการจดัการอย่างเป็น

ระบบ โรงเรยีนไดใ้ชเ้ทคนิคการประชุมทีห่ลากหลาย
วธิ ีเช่นการประชุมแบบมสี่วนร่วม การประชุมแบบ
ระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายที่
ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับผลการจัด
การศกึษา สภาพปัญหา ความต้องการพฒันา และ
นโยบายการปฏริูปการศกึษา ทีมุ่่งเน้นการพฒันาให้
ผู้ เ รียนคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูต รของ
สถานศกึษา ครูผูส้อนสามารถจดัการเรยีนรูไ้ด้อย่าง
มีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 

➢ ด้านกระบวนการบริหารและการ
จดัการ 

1) ควรเปิดโอกาสใหผู้ป้กครองได้มสี่วนร่วมใน
การเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อ
พฒันาผูเ้รยีนมากขึน้ 

2) ควรสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืกบัผู้มสี่วน
เกี่ยวขอ้งในการจดัการศกึษาของโรงเรยีนใหม้คีวาม
เขม้แขง็มสี่วนร่วมรบัผดิชอบต่อผลการจดัการศกึษา 
และการขบัเคลื่อนคุณภาพการจดัการศกึษา 
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ประเมินผล การด าเนินงาน และจดัท ารายงานผล
การจดัการศกึษา และโรงเรยีนไดใ้ชก้ระบวนการวจิยั
ในการรวบรวมข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการวางแผน
พฒันาคุณภาพสถานศกึษา 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จดุเด่น จดุควรพฒันา 
 
➢ ด้านกระบวนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคญั 
1) ครตูัง้ใจ มุ่งมัน่ในการพฒันาการสอน 
2) ครูจดักนิกรรมให้นักเรยีนแสวงหาความรู้จาก

สือ่เทคโนโลยดีว้ยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3) ครูให้นักเรยีนมสี่วนร่วมในการจดับรรยากาศ 

สภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้
4) ครจูดักจิกรรมใหน้กัเรยีนเรยีนรูโ้ดยการคดิ ได้

ปฏบิตัจิรงิดว้ยวธิกีารและแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย 
5) คณะกรรมการวจิยั ตรวจประเมนิผลงานวจิยั

ในชัน้เรยีนของครูทุกคน พรอ้มทัง้ใหค้ าแนะน าที่ครู
สามารถพฒันาต่อยอดไดเ้ป็นอย่างด ี 

 
➢ ด้านกระบวนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคญั 
1) ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมใน

การจดักจิกรรมใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูใ้หม้ากขึน้ 
2) ควรให้ขอ้มูลย้อนกลบัแก่นักเรยีนทนัทีเพื่อ

นกัเรยีนน าไปใชพ้ฒันาตนเอง 

 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
  2. การส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการจัดทำการวิจัยใน
ชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
  3. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผลการ
นำไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
  4. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
 
ความต้องการการและการช่วยเหลือ 
  1. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
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  2. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET และ PISA
  3. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกท่ีโรงเรียนมีความต้องการและจำเป็น  
    
 
 

ส่วนท่ี ๔ 
การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศของสถานศึกษา (ความโดดเด่น) 

 
   เป็นตน้แบบ มคีวามโดดเด่น ไดร้บัการยอมรบัระดบันานาชาต ิ(C3) 
    เป็นตน้แบบ มคีวามโดดเด่น ไดร้บัการยอมรบัระดบัชาต ิ(C2) 
  เป็นตน้แบบหรอืมคีวามโดดเด่นระดบัทอ้งถิน่/ภูมภิาค/เขตพืน้ที ่(C1) 

 


