
๑ 
 

ตอนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อโรงเรียน  บ่อกรุวิทยา   ที่ตั้งเลขที่  ๒๓๔/๓  หมู่ ๑   ต าบลบ่อกรุ  อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  
รหัสไปรษณีย ์๗๒๑๒๐  โทรศัพท์  ๐๓๕-๕๗๕๑๙๑   
โทรสาร   ๐๓๕-๕๗๕๑๙๑  e-mail  : bokruwittaya@borkruwittaya.ac.th      
     website : http://www.borkruwittaya.ac.th 
สังกัด  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เปิดสอนระดับ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑ ถึง  
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓  

 
๑.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา 
 ๑)  จ านวนบุคคลากร     

บุคคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครอัูตราจ้าง เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ รวม 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๐ 
๒ ๒๓ ๑ ๑ ๓ ๓๐ 

  
๒)  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 

 
 
 
  

ปริญญาเอก
4%

ปริญญาโท
28%

ปริญญาตรี
68%

ร้อยละของการศึกษา

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี



๒ 
 

๒)  สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

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

๑. บริหารการศึกษา ๒ - 
๒. ภาษาไทย ๒ ๒๒ 
๓. คณิตศาสตร์ ๓ ๒๕ 
๔. วิทยาศาสตร์ ๔ ๒๒ 
๕. สังคมศึกษา ๒ ๒๕ 
๖. สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ ๑๘ 
๗. ศิลปศึกษา ๑ ๒๕ 
๘. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘ ๒๐ 
๙. ภาษาต่างประเทศ ๓ ๒๕ 

รวม ๒๗ ๒๓ 
  



๓ 
 

๑.๓) ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ ๑๐  มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 
จ านวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๐ รวม ๔๑๒ คน 
 
ระดับชั้นเรียน ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ ปวช.๑ ปวช.๒ ปวช.๓ รวม 
จ านวนห้อง ๒ ๒ ๒ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๒ 

เพศ 
ชาย ๓๖ ๔๔ ๓๙ ๘ ๙ ๑๔ ๒๓ ๑๕ ๒๐ ๒๐๘ 
หญิง ๔๙ ๔๐ ๓๒ ๒๐ ๑๖ ๑๒ ๑๐ ๑๕ ๑๐ ๒๐๔ 

รวม ๘๕ ๘๔ ๗๑ ๒๘ ๒๕ ๒๖ ๓๓ ๓๐ ๓๐ ๔๑๒ 
เฉลี่ยต่อห้อง ๔๓ ๔๒ ๓๕ ๒๘ ๒๕ ๒๖ ๓๓ ๓๐ ๓๐ ๓๕ 
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ม.1

ม.2

ม.3
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ม.6

ปวช.1

ปวช.2

ปวช.3

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

ปี 58 73 65 64 27 25 21 39 15 27

ปี 59 82 72 67 24 26 24 35 30 14

ปี 60 85 84 71 28 25 26 33 30 30

จ านวนนกัเรียน

ปี 58 ปี 59 ปี 60



๔ 
 

๑.๔) ข้อมูลผลส าฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
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๕ 
 

๑.๕) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
       LAS (Local Assessment System) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๒ 
 

 ๑) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา LAS ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
  คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา LAS  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 
 
 
๒) ผลประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา LAS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 
 ๒.๑) เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา LAS 
และร้อยละผลต่างระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 
 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ผลต่างระหว่างปีการศึกษา 
ม.๑ ม.๒ ม.๑ ม.๒ ม.๑ ม.๒ 

คณิตศาสตร์ ๓๔.๐๐ ๓๒.๐๐ ๒๕.๓๘ ๒๓.๓๔ -๘.๖๒ -๘.๖๖ 
วิทยาศาสตร์ ๓๕.๐๐ ๓๖.๐๐ ๓๐.๓๕ ๓๓.๓๗ -๔.๖๕ -๒.๖๓ 
ภาษาไทย ๕๕.๐๐ ๕๘.๐๐ ๔๒.๑๑ ๓๙.๒๘ -๑๒.๘๙ -๑๘.๗๒ 
สังคมศึกษา ๔๕.๐๐ ๔๘.๐๐ ๕๑.๐๔ ๓๓.๓๕ ๖.๐๔ -๑๔.๖๕ 
ภาษาต่างประเทศ ๓๒.๐๐ ๓๔.๐๐ ๒๔.๑๐ ๒๔.๖๕ -๗.๙๐ -๙.๓๕ 
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๖ 
 

๑.๖) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
 
 ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
  
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๑๑๑๑   

 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๕๐.๓๙ ๒๔.๔๔ ๓๑.๐๙ ๒๘.๓๔ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๔๙.๐๔ ๒๖.๔๖ ๓๒.๒๘ ๒๙.๕๐ 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. ๔๘.๗๗ ๒๖.๕๕ ๓๒.๔๗ ๓๐.๑๔ 

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ๔๘.๒๙ ๒๖.๓๐ ๓๒.๒๘ ๓๐.๔๕ 
 

  

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ

คะแนนเฉลีย่ของโรงเรียน ๕๐.๓๙ ๒๔.๔๔ ๓๑.๐๙ ๒๘.๓๔

คะแนนเฉลีย่ระดบัจงัหวดั ๔๙.๐๔ ๒๖.๔๖ ๓๒.๒๘ ๒๙.๕๐

คะแนนเฉลีย่ สงักดั สพฐ. ๔๘.๗๗ ๒๖.๕๕ ๓๒.๔๗ ๓๐.๑๔

คะแนนเฉลีย่ ระดบัประเทศ ๔๘.๒๙ ๒๖.๓๐ ๓๒.๒๘ ๓๐.๔๕

๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๓๐.๐๐

๔๐.๐๐

๕๐.๐๐

๖๐.๐๐

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

คะแนนเฉลีย่ของโรงเรียน คะแนนเฉลีย่ระดบัจงัหวดั คะแนนเฉลีย่ สงักดั สพฐ. คะแนนเฉลีย่ ระดบัประเทศ



๗ 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๑๑๑๑๑ 

 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลีย่ของโรงเรยีน ๖๑.๘๓ ๒๑.๑๕ ๓๓.๐๐ ๓๔.๓๘ ๒๖.๓๕ 

คะแนนเฉลีย่ระดับจังหวัด ๕๓.๓๙ ๒๔.๖๙ ๓๑.๓๖ ๓๖.๙๙ ๒๖.๑๖ 

คะแนนเฉลีย่ สังกัด สพฐ.ท้ังหมด ๕๓.๐๙ ๒๔.๙๐ ๓๑.๗๗ ๓๖.๑๗ ๒๗.๓๕ 

คะแนนเฉลีย่ ระดับประเทศ ๕๒.๒๙ ๒๔.๘๘ ๓๑.๖๒ ๓๕.๘๙ ๒๗.๗๖ 

 
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคมศกึษา ภาษาองักฤษ

คะแนนเฉลีย่ของโรงเรียน ๕๑.๙๒ ๑๕.๗๐ ๒๕.๕๖ ๓๐.๘๔ ๒๐.๘๕

คะแนนเฉลีย่ระดบัจงัหวดั ๔๙.๔๗ ๒๓.๙๕ ๒๘.๕๖ ๓๔.๖๕ ๒๖.๔๑

คะแนนเฉลีย่ สงักดั สพฐ.ทัง้หมด ๕๐.๐๗ ๒๔.๖๔ ๒๙.๔๘ ๓๔.๙๖ ๒๗.๙๑

คะแนนเฉลีย่ ระดบัประเทศ ๔๙.๒๕ ๒๔.๕๓ ๒๙.๓๗ ๓๔.๗๐ ๒๘.๓๑

๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๓๐.๐๐

๔๐.๐๐

๕๐.๐๐

๖๐.๐๐

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

คะแนนเฉลีย่ของโรงเรียน คะแนนเฉลีย่ระดบัจงัหวดั คะแนนเฉลีย่ สงักดั สพฐ.ทัง้หมด คะแนนเฉลีย่ ระดบัประเทศ



๘ 
 

๒) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

 
         

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

   

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคมฯ ภาษาองักฤษ

ร้อยละ ปี 59 45.55 23.96 31.6 47.4 28.77

ร้อยละ ปี 60 50.39 24.44 31.09 28.34
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ผลการเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐

ร้อยละ ปี 59 ร้อยละ ปี 60

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคมฯ ภาษาองักฤษ

ร้อยละ ปี 59 61.83 21.15 33 34.38 26.35

ร้อยละ ปี 60 51.92 15.7 25.56 30.84 20.85
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ผลการเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐

ร้อยละ ปี 59 ร้อยละ ปี 60



๙ 
 

๑.๗) ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
 

จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

 
 

จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
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โรงงานน า้ตาล ศนูย์ทอผ้าบอ่กรุ ศนูย์ทอผ้าทุ่งกฐิน เข่ือนกระเสยีว ศนูย์ท าขนมจีนทุ่งกฐิน วดับอ่กรุ ศาลเจ้าพ่อดงไม้งาม



๑๐ 
 

 
ตอนที่ ๒ 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 
 
๑. กระบวนการพัฒนา 
  สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ของหลักสูตร และค านึงถึงศักยภาพของผู้เรียน มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการ
จัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการระดมสมอง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด 
กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก พัฒนาครูให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน   
ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีการอบรมให้ความรู้และสร้างความตระหนักในการใช้เทคนิคการสอน
แบบ STEM การเรียนการสอบแบบโครงงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้น
ข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด ครูในสายชั้นเดียวกันร่วมกันก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการแบบ
บูรณาการ ครูเน้นการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 
  นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่าง   
มีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้ เรียน และตามนโยบายของผู้บริหาร
นักเรียนมีความสุขเมื่ออยู่ในโรงเรียน นักเรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ 
ครูดูดี สอนดี มีคุณภาพ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนดี ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรอ่ืนมีความพึงพอใจ ต่อโรงเรียนทุกๆ 
ด้าน โรงเรียนน่าดู น่ามอง น่าอยู่ น่าเรียน สะอาด ร่มรื่น สวยงาม มั่นคงและปลอดภัย มีระบบแนะแนวและดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ดูแลนักเรียนที่อยู่ในภาวะเสี่ยงทั้งทางด้านพฤติกรรมและทางด้านการเรียนเพ่ือช่วยเหลือให้
นักเรียนสามารถเรียนจนจบหลักสูตรและด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมและโรงเรียนอย่างมีความสุข 
 
๒. ผลการด าเนินการ 
  ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ปกติมีผลการทดสอบ
โอเน็ตในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สูงเป็นอันดับที่ ๑ ของโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๙ จากจ านวน ๒๑ โรง คะแนนโอเน็ตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สูงเป็นอันดับที่ ๓ ของโรงเรียนมัธยม
ขนาดเล็กของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙ จากจ านวน ๒๑ โรง ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
นักเรียนมีบุคลิกดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง สุภาพเรียบร้อย แต่งกายสะอาด มีมารยาทยาม น้ าใจดี ยิ้มไหว้ ทักทาย
กัน เป็นคนดี มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม รู้จักวางแผน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลักประชาธิปไตย 
กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ 
เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ จ าเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อ
และสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่าง ๆ เลือกรับประทาน
อาหารที่สะอาด และมีประโยชน์ รักการออกก าลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท 
ยอมรับในกฏิกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงการมีความเข้าใจเรื่อง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย ทั้งนี้ มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ 
ดังนี้ 
 



๑๑ 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี 
(ระดับดีเยี่ยม) 
 
 
 
 
 

 
ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

         
ความสามารถ
ในการสื่อสาร
คิดค านวณและ
คิดวิเคราะห์ 
(ระดับดี) 
 
 
 
 
 
 

 
ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการสื่อสารคิดค านวณและคิดวิเคราะห์ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 
 
         

 
 
 
 
 
 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ระดบัดีขึน้ไป 32 52 51 50 50 56

ต ่ากว่าระดบัดี 53 32 20 11 5
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ระดบัดีขึน้ไป ต ่ากว่าระดบัดี

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ระดบัดีขึน้ไป 43 44 41 55 50 53

ต ่ากว่าระดบัดี 42 40 30 6 5 3
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๑๒ 
 

ผลการทดสอบ
ระดับชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ

คะแนนเฉลีย่ของโรงเรียน ๕๐.๓๙ ๒๔.๔๔ ๓๑.๐๙ ๒๘.๓๔

คะแนนเฉลีย่ระดบัจงัหวดั ๔๙.๐๔ ๒๖.๔๖ ๓๒.๒๘ ๒๙.๕๐

คะแนนเฉลีย่ สงักดั สพฐ. ๔๘.๗๗ ๒๖.๕๕ ๓๒.๔๗ ๓๐.๑๔

คะแนนเฉลีย่ ระดบัประเทศ ๔๘.๒๙ ๒๖.๓๐ ๓๒.๒๘ ๓๐.๔๕

๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๓๐.๐๐

๔๐.๐๐

๕๐.๐๐

๖๐.๐๐

คะแนนเฉลีย่ของโรงเรียน คะแนนเฉลีย่ระดบัจงัหวดั คะแนนเฉลีย่ สงักดั สพฐ. คะแนนเฉลีย่ ระดบัประเทศ

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคมศกึษา ภาษาองักฤษ

คะแนนเฉลีย่ของโรงเรียน ๕๑.๙๒ ๑๕.๗๐ ๒๕.๕๖ ๓๐.๘๔ ๒๐.๘๕

คะแนนเฉลีย่ระดบัจงัหวดั ๔๙.๔๗ ๒๓.๙๕ ๒๘.๕๖ ๓๔.๖๕ ๒๖.๔๑

คะแนนเฉลีย่ สงักดั สพฐ.ทัง้หมด ๕๐.๐๗ ๒๔.๖๔ ๒๙.๔๘ ๓๔.๙๖ ๒๗.๙๑

คะแนนเฉลีย่ ระดบัประเทศ ๔๙.๒๕ ๒๔.๕๓ ๒๙.๓๗ ๓๔.๗๐ ๒๘.๓๑

๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๓๐.๐๐

๔๐.๐๐

๕๐.๐๐

๖๐.๐๐

คะแนนเฉลีย่ของโรงเรียน คะแนนเฉลีย่ระดบัจงัหวดั คะแนนเฉลีย่ สงักดั สพฐ.ทัง้หมด คะแนนเฉลีย่ ระดบัประเทศ



๑๓ 
 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
ของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 

 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

 
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
ของผู้เรียน 
 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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๑๔ 
 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 
 
 
๓. จุดเด่น 
  ผู้เรียนมีสุขภาพกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ และสุขภาพจิตที่ดี มี
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง คิดเป็น ท าเป็น มีระเบียบวินัย เคารพ
กฎกติกา มารยาทของสังคม มีผลพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งสถานศึกษา จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา และเป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบ 
   
๔. จุดควรพัฒนา 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
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๑๕ 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 
 
๑. กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล 
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุม
ระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ 
กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายปฏิรูปการศึกษาพร้อมทั้ง
จัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลด าเนินงาน 
 
๒. ผลการพัฒนา 
  ๒.๑ สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายกรปฏิรูปการศึกษา ตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
  ๒.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรม
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
  ๒.๓ สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 
  ๒.๔ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
  ๒.๕ สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ที่เหมาะสม 
เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  ๒.๖ สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมา    
ภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
  ๒.๗ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้
สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
การพัฒนาครู
บุคลากรทาง
การศึกษา 
 
 
 
 
 

 
จ านวนครั้งที่ครูได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ 

 
 

การมีส่วนร่วม
ของเครือข่ายใน
การวางแผน
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 

 
จ านวนเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

ไม่เคยอบรม
8%

1 ครัง้/ภาคเรียน
52%

2 ครัง้/ภาคเรียน
8%

มากกว่า 2 ครัง้/ภาค
32%

ร้อยละ

ไม่เคยอบรม 1 ครัง้/ภาคเรียน 2 ครัง้/ภาคเรียน มากกว่า 2 ครัง้/ภาค

12, 14%

56, 63%

8, 9%

12, 14%

ร้อยละ

ไม่เคยมีสว่นร่วม

1 ครัง้/ภาคเรียน

2 ครัง้/ภาคเรียน

มากกว่า 2 ครัง้/ภาค



๑๗ 
 

การจัดหา
ทรัพยากร 
 
 

ผู้บริหารได้ระดมทุนทรัพยากรส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษาทั้งใน
รูปแบบของงบประมาณ และบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาจากท้องถิ่นมาช่วยในการสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

การนิเทศ  
ก ากับ  ติดตาม 
และประเมินผล 
 
 
 

 
ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินจากผู้บริหาร 

 
 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        

 
 
๓. จุดเด่น 
  โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี 
เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี    
ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้น
การพัฒนาผู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้
ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม  ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัด
การศึกษา เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาต่อไป 
 
๔. จุดควรพัฒนา 
  ๑. ส่งเสริมการด าเนินงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งข้ึนและอย่างต่อเนื่อง 
  ๒. ส่งเสริมการพัฒนาด้านวิชาการ เช่น การจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมโดยวิทยาการที่เชี่ยวชาญหลัง
เลิกเรียนและในวันเสาร์ โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมาย เป็นกลุ่มตามระดับความสามารถของผู้เรียน สร้างแรงจูงใจใน
ผลส าเร็จที่มุ่งเน้นให้เกิดความตระหนักในอนาคตของตนเอง และความภูมิใจในสถานศึกษาท่ีตนเองศึกษาอยู่ 
 
 



๑๘ 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 
 
๑. กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
  โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการด าเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย ดังนี้ 
โครงการ ตัวช้ีวัด / วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

๑ .  พั ฒ น า ง า น
วิชาการ 

๑.เพ่ือพัฒนาระบบการท างานกลุ่มงานส่งเสริม
วิชาการ 
๒.เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทางวิชาการท่ี
ทันสมัย 
๓.เพ่ือเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ให้ได้ตามเกณฑ์ระดับชาติและส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้เป็น
คนเก่ง ดี มีความสุข 

ผลผลิต 
๑.งานส่งเสริมวิชาการจัดกิจกรรมได้ครบตาม
โครงการ 
 
ผลลัพธ์ 
๑.นักเรียนและครูได้พัฒนาตนเอง ได้รับบริการ
ทางวิชาการ 
 



๑๙ 
 

 
 
 
 

โครงการ ตัวช้ีวัด / วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน  
๒. ส่งเสริมการจัด
การศึกษาหลักสูตร
ปวช. 
ในสถานศึกษา 

๑.เพ่ือขับเคลื่อนการน าหลักสูตรสถานศึกษา
ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพตาม
หลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
๒.เพ่ือให้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการ
หลักสูตรของโรงเรียน ส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และได้รับการพัฒนา
เต็มศักยภาพ ตามความสนใจและความถนัด
ของนักเรียนแต่ละคน 
๓.เพ่ือให้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการการ
เรียนหลักสูตรทวิศึกษาได้อย่างเหมาะสม ทั้ง
ด้านวิชาการ ด้านการปฏิบัติ นักเรียนได้รับการ
พัฒนาเต็มศักยภาพตามความสนใจและความ
ถนัด 
 

ผลผลิต 
๑.นักเรียนหลักสูตร ปวช. จ านวน ๙๓ คน มี
ทักษะ การคิดวิเคราะห์ ทักษะชีวิต ทักษะการ
แก้ปัญหา การท างานเป็นทีม มีคุณลักษณะที่ดี
งาม มีน้ าใจต่อกัน 
 
ผลลัพธ์ 
๑.นักเรียนหลักสูตร ปวช. มีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติ
จริง มีประสบการณ์ตรงสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
และเรียนอย่างมีความสุข 
๒.นักเรียนมีความรู้ทักษะในการท างาน มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีต่องานและเห็น
คุณค่าของการท างาน 
๓.นักเรียนหลักสูตร ปวช. ร้อยละ ๑๐๐ ส าเร็จ
การศึกษาได้วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ 

๓. วิจัยเพ่ือพัฒนา
นักเรียน 

๑.ครูสามารถใช้กระบวนการวิจัยในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
๒.นักเรียนพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มีทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ที่ดีและสามารถบูรณาการ
และประยุกต์ใช้กระบวนการเรียนรู้ ได้ด้วย
ตนเอง 

ด้านปริมาณ 
๑.ครูร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการใช้
กระบวนการวิจัยแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
๒.ครูสามารถใช้กระบวนการวิจัยแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียนได้อย่างน้อย ๑ เรื่อง ใน ๑ ปี
การศึกษา 
 
ด้านคุณภาพ                            
๑.ครูมีทักษะที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่และมี
วัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
๒.งานวิจัยของครูมีคุณภาพระดับ ๒ ขึ้นไป จาก 
๔ ระดับ 



๒๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ ตัวช้ีวัด / วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 
๔. พัฒนาสื่อนวัตกรรม
การเรียนรู้ 

๑.เพ่ือเก็บข้อมูลและจัดท าสารสนเทศสื่อ
นวัตกรรมการเรียนรู้ให้เป็นระบบ 
๒.เพ่ือสนับสนุนให้ครูทุกกลุ่มสาระจัดหา 
สร้างหรือผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
๓.เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่าย 
สัญญาณอินเทอร์เน็ตให้รองรับการเรียนการ
สอนและระบบงานสารสนเทศ 

ด้านปริมาณ 
๑.ครูร้อยละ ๗๐ มีการผลิตสื่อใช้เอง 
๒.ระบบเครือข่ายมี server ครอบคลุมทั้ง
โรงเรียน 
 
ด้านคุณภาพ                            
๑.ครูมีความสามารถสร้างหรือผลิตสื่อ 
น ามาใช้สอนได้ 
๒.ระบบการเรียนการสอน การบริหาร
จัดการ พัฒนาสะดวกรวดเร็วขึ้น 

๕. แนะแนวพัฒนา
การศึกษา อาชีพ 
ส่วนตัวและสังคม 

๑.เพ่ือพัฒนางานแนะแนวในโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
๒.เพ่ือให้มีการจัดบริการแนะแนวให้กับ
นักเรียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
๓.เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนภายนอกตาม
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
๔.เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแนะแนว 
และให้ความรู้ทางด้านการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ  
 

ด้านปริมาณ 
๑.นักเรียน ม.๑ -ม.๖ จ านวน ๔๑๒ คน 
๒.นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการเข้าศึกษาต่อใน
ระดับ ม.๑ และ ม.๔ อย่างน้อย ๙๐% 
 
ด้านคุณภาพ                            
๑.นักเรียนสามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการจัดกิจกรรมเพื่อ
น าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 
๒.นักเรียนและผู้ปกครองตระหนักและเข้าใจ
ความส าคัญของการศึกษาต่อ อีกท้ังให้ความ
ร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมการศึกษากับทาง
โรงเรียน 



๒๑ 
 

โครงการ ตัวช้ีวัด / วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 
๖. พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

๑.เพ่ือให้ครูมีความเข้าใจในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ออกแบบการเรียนรู้
แบบอิงมาตรฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.เพ่ือให้สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
มีการน าสาระท้องถิ่นและหลักสูตรอาเซียนมา
บูรณาการในหลักสูตรสถานศึกษา 
 

ผลผลิต 
๑.บุคลากรครู จ านวน ๒๗ คน มีความรู้ความ
เข้าใจ ในการพัฒนาหลักสุตรสถานศึกษา 
ออกแบบการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
๒.มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีการน าสาระ
ท้องถิ่นและหลักสูตรอาเซียนมาบูรณาการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ผลลัพธ์ 
๑.บุคลากรครู ๑๐๐% มีความรู้ความเข้าใจ 
ในการพัฒนาหลักสุตรสถานศึกษา ออกแบบ
การเรียนรู้แบบอิงมาตรฐานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๒.มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีการน าสาระ
ท้องถิ่นและหลักสูตรอาเซียนมาบูรณาการใน
หลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระ 

๗. พัฒนางานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

๑.นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม มีทักษะการคิด
วิเคราะห์ เกิดทักษะตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล 
๒.นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองจนเกิด
ความรู้ ความเข้าใจ มีชิ้นงานตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล 
 

ด้านปริมาณ 
๑.นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ 
๒.นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๓.นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีสุขภาพและ
บุคลิกภาพทางกายและจิตที่ดี 
 
ด้านคุณภาพ                            
๑.นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โดยเน้นความถนัด ความสนใจ เพ่ือพัฒนา
ตนเองให้เต็มศักยภาพ 
๒.นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๓.นักเรียนมีสุขภาพและบุคลิกภาพทางกาย
และจิตที่ดี 



๒๒ 
 

โครงการ ตัวช้ีวัด / วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 
๘. พัฒนาการสอน
ทัศนศิลป์ ดนตรีสากล 
ดนตรีไทย ดนตรี
พ้ืนบ้านและนาฏศิลป์ สู่
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
๒๑ 

๑.มีวัสดุอุปกรณ์สื่อการสอนเพียงพอ 
๒.มีเครื่องดนตรีสากล ดนตรีไทย ดนตรี
พ้ืนบ้านให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ 
๓.นักเรียนสามารถแสดงออกถึงเอกลักษณ์
ของโรงเรียน 
๔.จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอก
หลักสูตรได้หลากหลาย 
๕.จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการ 
๖.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 

ด้านปริมาณ 
๑.มีสื่ออุปกรณ์ วัสดุต่าง ๆ เพียงพอ 
๒.จัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างหลากหลาย 
๓.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึงท้ัง
โรงเรียน 
 
ด้านคุณภาพ                            
๑.การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
๒.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มี
ประสบการณ์ต่าง ๆ มากข้ึน มีศักยภาพทาง
วิชาการ 

๙. พัฒนาการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

๑.ครูมีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน
เพียงพอ 
๒.คณะครูในกลุ่มสาระภาษาไทยจัดกิจกรรม
ในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรได้
ครบถ้วน 
๓.นักเรียนเรียนรู้จากสื่อท่ีหลากหลายและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

ด้านปริมาณ 
๑.ครูกลุ่มสาระภาษาไทยทุกคนพัฒนาการ
เรียนการสอนโดยมีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ใช้ในการ
จัดกิจกรรมตามหลักสูตรและกิจกรรมเสริม
หลักสูตรได้อย่างครบถ้วน 
๒.นักเรียนทุกคนเรียนรู้จากสื่อที่หลากหลาย
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
ผลลัพธ์ 
๑.ผลการประกวด/แข่งขันกิจกรรมวันสุนทรภู่
และวันภาษาไทยแห่งชาติ ได้แก่ การคัด
ลายมือ อ่านท านองเสนาะ กลอน กิจกรรม
ตอบค าถาม 
๒.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

โครงการ ตัวช้ีวัด / วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 
๑๐. พัฒนากลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้ครูใช่สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้กิจกรรมโครงงาน 
๓. เพ่ือส่งเสริมให้ครูพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ด้วยการวิจัย 
๔. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะด้านคิดค านวณ 
และรู้จักแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ เพ่ือเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้น 
๕.เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีและเห็นคุณค่า
ของคณิตศาสตร์ 
๖.เพ่ือยกระดับสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนให้สูงขึ้น 
 

ด้านปริมาณ                  
๑.ครูใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่าง
น้อยรายวิชาละ ๓ ชิ้น 
๒.ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
อย่างน้อย ๑ วิชา/ภาคเรียน 
๓.ครูพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยการวิจัย 
๑ เรื่อง/ภาคเรียน 
๔.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ ๖๕ 
 
ด้านคุณภาพ                     
๑.ครูใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
กิจกรรมโครงงาน 
๓.ครูพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการวิจัย 
๔.นักเรียนมีความรู้ความสามารถทาง
คณิตศาสตร์เพ่ิมขึ้น 
๕.นักเรียนมีเจตคติที่ดีและตระหนักถึงคุณค่า
ของคณิตศาสตร์ 
๖.นร.มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

๑๑. พัฒนากลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้ครูใช่สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้กิจกรรมโครงงาน 
๓. เพ่ือส่งเสริมให้ครูพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ด้วยการวิจัย 
๔. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะด้านวิทยาศาสตร์
และรู้จักแก้ไขปัญหาโดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
๕.เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีและเห็นคุณค่า
ของวิทยาศาสตร์ 
๖.เพ่ือยกระดับสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนให้สูงขึ้น 
 

ด้านปริมาณ                  
๑.ครูใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่าง
น้อยรายวิชาละ ๓ ชิ้น 
๒.ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
อย่างน้อย ๑ วิชา/ภาคเรียน 
๓.ครูพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยการวิจัย 
๑ เรื่อง/ภาคเรียน 
๔.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ ๖๕ 
 
ด้านคุณภาพ                     
๑.ครูใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
กิจกรรมโครงงาน 
 



๒๔ 
 
 

โครงการ ตัวช้ีวัด / วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 
  ๓.ครูพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วย

กระบวนการวิจัย 
๔.นักเรียนมีความรู้ความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์เพิ่มข้ึน 
๕.นักเรียนมีเจตคติที่ดีและตระหนักถึงคุณค่า
ของวิทยาศาสตร์ 
๖.นร.มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

๑๒. พัฒนาการเรียน
การสอนวิชาสุขศึกษา
และพลศึกษา 

๑.เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะของนักเรียนให้
ตรงตามหลักสูตร 
๒.เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะทางด้านสุขศึกษาให้แก่
นักเรียน 
๓.เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักกีฬาและรู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ 
๔.เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
๕.เพ่ือส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้าน
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งภายในและ
ภายนอก 
 

ผลผลิต 
๑.นักเรียนมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับวิชาสุข
ศึกษา พลศึกษา 
๒.นักเรียนมีอุปกรณ์พอเพียงในการเรียน 
๓.นักเรียนแสดงออกด้านกีฬาได้ตามกติกา
การแข่งขัน 
๔.นักเรียนแสดงออกด้านการเป็นผู้ดู ผู้เชียร์
ได้อย่างเหมาะสม 
๕.นักกีฬาของโรงเรียนมีทักษะด้านกีฬาดีขึ้น 
 
ผลลัพธ์ 
๑.นักเรียนมีสุขภาพที่ดี  
๒.นักเรียนเป็นผู้ดูและผู้เล่นกีฬาที่ดี 
๓.นักเรียนท างานระบบทีมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๔.นักกีฬา ๖ ชนิดกีฬา มีทักษะด้านกีฬาดีขึ้น 

๑๓. พัฒนาการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการ
งานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

๑.สนับสนุนให้มีสื่ อและอุปกรณ์ ใช้อย่ าง
พอเพียง และใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.พัฒนาทักษะและความรู้ที่เรียนไปแข่งขัน
เพ่ือให้เกิดความเป็นเลิศในทักษะนั้น ๆ 
 

ผลผลิต 
๑. นักเรียนใช้วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
ให้เกิดประโยชน์ 
๒. นักเรียนได้ไปแข่งขันทักษะวิชาการทุกงาน   
ผลลัพธ์ 
๑. นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
อย่างพอเพียง 
๒. นักเรียนได้ใช้ความรู้และทักษะไปแข่งขัน
เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับโรงเรียนอื่น 
 
 
 



๒๕ 
 

 

โครงการ ตัวช้ีวัด / วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 
๑๔. พัฒนาการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

๑.เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารของผู้บริหาร ครูและบุคลากรใน
โรงเรียน 
๒. เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรม 
เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ทั้งในและนอกโรงเรียน 
๓. เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
และภาษาจีน 
 

ด้านปริมาณ      
๑.ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้รับ
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 
๒.นักเรียนได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทั้งในและ
นอกโรงเรียน 
๓.ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างแระเทศมี
ผลงานวิจัย ๑ คน ๑ งานวิจัย 
ด้านคุณภาพ 
๑.นักเรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรใน
โรงเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๒.ผลงานวิจัยบรรลวุัตถุประสงค์ มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ 

๑๕. พัฒนาการเรียน
การสอนสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 

๑. นักเรียนทุกระดับชั้นได้รับการเรียนรู้อย่าง
หลากหลายและมีสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
๒. นักเรียนได้รับความรู้จากการเรียนรู้อย่าง
หลากหลายและได้ รั บความรู้ จ ากสื่ อที่
เหมาะสม   
  

ผลผลิต 
๑. นักเรียนทุกระดับช้ันได้รับการเรียนรู้
อย่างหลากหลายและมีสื่อการเรียนรู้ที่
เหมาะสม 
๒. นักเรียนได้รับความรู้จากการเรียนรู้อย่าง
หลากหลายและได้รับความรู้จากสื่อที่
เหมาะสม   
 
ผลลัพธ์ 
๑. ครู จ านวน ๘๐ % นักเรียนทุกระดับชั้น
ได้รับการเรียนรู้อย่างหลากหลายและมีสื่อ
การเรียนรู้ที่เหมาะสม 
๒. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
สังคมศึกษาสูงขึ้นและมีทัศนคติที่ดีต่อการ
เรียนวิชาสังคมศึกษา 
 



๒๖ 
 

๒. จุดเด่น 
  ๑. ครูตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน 
 ๒. ครูจัดกินกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ๓. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๔. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 ๕. คณะกรรมการวิจัย ตรวจประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน พร้อมทั้งให้ค าแนะน าที่ครู
สามารถพัฒนาต่อยอดได้เป็นอย่างดี 
 
๓. จุดควรพัฒนา 
 ๑. ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
 ๒. ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 
 
๑. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๘ ประการได้แก่ 
  ๑) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  ๒) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน 
  ๓) จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
  ๔) จัดท าแผนการจัดการศึกษา 
  ๕) ด าเนินการ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  ๖) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
  ๗) จัดท ารายงานประจ าปีที่เสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน 
  ๘) โรงเรียนด าเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
 โดยจัดประชุมครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาน าเสนอผลการด าเนินงานรายงานประจ าปีของ
สถานศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในจากรายงานประจ าปีของปีการศึกษา  
ที่ผ่านมา วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามจุดที่ควรพัฒนา ประกอบด้วย
โครงการ/กิจกรรมที่จะพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา โดยเน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดท า
โครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในให้ครูทุกท่านในโรงเรียน เพ่ือให้คณะครู บุคลากรฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจการด าเนินงาน   ตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ให้ปฏิบัติหน้าที่ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง จัดท าเครื่องมือให้
นักเรียนประเมินตนเองในการเรียนรู้ ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเองที่วางไว้ คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพของโรงเรียนประเมินการด าเนินงานตามมาตรฐานและสรุปผลการด าเนินงาน ปรับปรุงการท างาน
อย่างมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โรงเรียนจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจและประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียน
จากนักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 
๒. ผลการด าเนินงาน 
  จากการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนของโรงเรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพการ      
จัดการศึกษา อย่างเป็นระบบ มีผลการปร ะเมินคุณภาพภายในที่ ระดับคุณภาพระดับดี เยี่ ยม และ                 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 
๓. จุดเด่น 
 โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการสร้างความ
เข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ที่ชัดเจน          เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม 
ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการสร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลที่
เกี่ยวข้องทุกระดับ 
  



๒๘ 
 

๔. จุดควรพัฒนา 
 โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาดการให้ข้อมูลย้อนกลับ
แก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพของนักเรียน นักเรียนมีการประเมิน
ตนเองในการเรียนรู้ แต่ก็ยังขาดการติดตาม ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของรักเรียนเป็นรายคน 
 
สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ๔ (ดีเยี่ยม) 
  จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง  ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับ  ๔ ทั้งนี้ 
เพราะ 
  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน       อยู่ในระดับ ๔ 
  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา    อยู่ในระดับ ๔ 
  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  อยู่ในระดับ ๔ 
  มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล   อยู่ในระดับ ๔  
  ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและความ
ต้องการพัฒนาตามสภาพผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดค านวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความ
ประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังที่
ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ ๑ ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินในราย
มาตรฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยม สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมี
ส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการ
พัฒนา ตรวจสอบสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตาม
ความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบ
และช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน 
สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยสถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือเกิดความ
ร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

 
ตอนที่ ๓ 

สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 

  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์ 
สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้ง
แนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 

สรุปผล 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
➢ ด้านคุณภาพผู้เรียน 

๑) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์
ปกติและนักเรียนกล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส 
สุ ขภาพกายแข็ งแรง  และ เป็ นผู้ มี คุณธรรม 
จริยธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 
๒) ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนอยู่ ใน เกณฑ์ดีมีผลการประเมิน
ระดับชาติตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 
๓) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสมรรถภาพ
ทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบ
วินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่
ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย 
เคารพกฎกติกา ระเบียบของสังคม  

 
 

➢ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
➢ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ

ของผู้บริหารสถานศึกษา 
๑) ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่นมีหลักการ
บริหาร และมีวิสั ยทัศน์ที่ ดี ในการบริหารงาน 
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี ในการทดงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ และมีความ
พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท 
 
๒) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น
ระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลาย
วิธี เช่นการประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมแบบ
ระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่
ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับผลการจัด
การศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้
ผู้ เ รี ยนคุณภาพตามมาตรฐ านหลั กสู ต ร ของ
สถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
มีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผล
ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ โ ร ง เ รี ย น ไ ด้ ใ ช้
กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูลมาใช้เป็นฐาน
ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 

➢ ด้านกระบวนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑) ครูตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน 
๒) ครูจัดกินกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๓) ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๔) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด ได้
ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
๕) คณะกรรมการวิจัย ตรวจประเมินผลงานวิจัยใน
ชั้นเรียนของครูทุกคน พร้อมทั้งให้ค าแนะน าที่ครู
สามารถพัฒนาต่อยอดได้เป็นอย่างด ี 

 

➢ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

๑) ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนมากข้ึน 
๒) ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ งมีส่ วนร่ วมรับผิ ดชอบต่อผลการจัด
การศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ ด้านกระบวนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑) ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
๒) ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือ
นักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 



๓๑ 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
➢ ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

     โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเน้นการสร้าง
ความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
อย่างชัดเจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วมโดยด าเนินการในรูปของ
คณะกรรมการสร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุก
ระดับ 

 

➢ ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
    ๑) โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเอง
รายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาดการให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ เ พ่ือยกระดับคุณภาพของ
นักเรียน  
     ๒) นักเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู้ 
แต่ก็ยังขาดการติดตาม ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้
ของนักเรียนเป็นรายคน 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  ๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
  ๒. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการจัดท าการวิจัยใน
ชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
  ๓. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผล
การน าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
  ๔. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
 
ความต้องการการและการช่วยเหลือ 
  ๑. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
  ๒. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET และ PISA
  ๓. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกท่ีโรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็น  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


