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 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม ต้ังอยู่เลขท่ี 153 หมู่2 ต าบลทุ่งสัง อ าเภอทุ่งใหญ่       จังหวัด
นครศรีธรรมราช ช่ือผู้บริหารโรงเรียน นางวิมล หนูชุม หมายเลขโทรศัพท์  081-5396425 จ านวนครู 13 คน 
จ าแนกเป็น ข้าราชการครู 12  คน ครูอัตราจ้าง 1 คน จ านวนนักเรียนรวม 100 คน จ าแนกเป็นระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นจ านวน  55 คนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 45 คน 

  

 

  
 
 
 

1. ระดับคุณภาพ  ดี 
 
2. กระบวนการพัฒนา  
 สถานศึกษามีกระบวนการในการพัฒนาตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของความส าเร็จของสถานศึกษา 
ในมาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน ดังนี้ 
 1. นักเรียนร้อยละ70 สามารถอ่านร้อยแก้วและร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง โรงเรียนมีการพฒันาการ
เรียนการสอนวิชาภาษาไทยท่ีเน้นการอ่านและการเขียน เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีการจัดกิจกรรม
ค่ายรักการอ่านการเขียนให้นักเรียนทุกคนเพื่อพัฒนาทักษะในการอ่านจับใจความและการอ่านออกเสียงให้
นักเรียน ตามโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยเชิญวิทยากรท่ีมี
ความสามารถมาให้ความรู้กับนักเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านให้ดีขึ้น นอกจากการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักเรียนปกติแล้ว โรงเรียนยังให้ความส าคัญกับนักเรียนเรียนรวมโดยพัฒนาส่ือและนวัตกรรมด้านการอ่านที่
เหมาะสมกับนักเรียนเรียนรวมเป็นรายบุคคล ตามโครงการพัฒนาการศึกษาส าหรับนักเรียนเรียนรวม 
 2. นักเรียนร้อยละ 70 สามารถเขียนร้อยแก้วและร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง โรงเรียนได้ให้
ความส าคัญกับการเขียนของนักเรียน โดยขอความร่วมมือของครูผู้สอนทุกคนได้ก ากับดูแลเรื่องการเขียนของ
นักเรียน นอกจากนี้โรงเรียนการจัดกิจกรรมค่ายรักการอ่านการเขียน ตามโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและ
การเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนร้อยแก้วและร้อยกรองของนักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในส่วนของนักเรียนเรียนรวมมีการพัฒนาส่ือและนวัตกรรมด้านการเขียนท่ีเหมาะสมกับ
นักเรียนเรียนรวมเป็นรายบุคคล ตามโครงการพัฒนาการศึกษาส าหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม 
 
 
 3. นักเรียนร้อยละ 60 สามารถใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นในการสื่อสารได้  โรงเรียนได้ให้ความส าคัญ
ในการใช้ภาษาอังกฤษ เริ่มจากการจัดกิจกรรม “English Today” ในช่วงเข้าแถวเคารพธงชาติทุกเช้า จัดท า
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ โดยจัดจ้างครูผู้สอนชาวต่างชาติมาสอนนักเรียน
โดยใช้งบของโรงเรียนและงบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากนี้ยังมีการจัด
ค่ายภาษาอังกฤษทุกสามเดือน โดยเชิญชาวต่างชาติมาให้ความรู้การใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นแก่นักเรียน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
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 4. นักเรียนร้อยละ 60 ได้รับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในระดับ2ขึ้นไป 
โรงเรียนมีการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย เน้นการท าโจทย์ มีการสอนเสริมให้
นักเรียนท่ีไม่เข้าใจในเนื้อหา มีการพัฒนาใบความรู้ แบบฝึกในโครงการพัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ในส่วนของนักเรียนเรียนรวม มีการพัฒนาส่ือคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนเรียนรวม เพื่อใช้
พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียน ตามโครงการพัฒนาการศึกษาส าหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม 
 5. นักเรียนทุกคนมีผลงานจากการน าสิ่งที่มีในท้องถ่ินมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ 
โรงเรียนให้ความส าคัญกับวัตถุดิบท่ีมีในท้องถิ่น เช่น ตะไคร้ เห็ดนางฟ้า มาคิดค้น มาสร้างสรรค์ ผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ โดยโรงเรียนมีโครงการผลิตช้ินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อน าวัตถุท่ีมีใน
ท้องถิ่นมาคิดค้น พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วจัดจ าหน่าย เช่น เทียนหอมจากตะไคร้ แหนมเห็ด สร้างรายได้ใน
โรงเรียน 
 6. นักเรียนทุกคนสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนวชิา
คอมพิวเตอร์เป็นวิชาเพิ่มเติมให้กับนักเรียนทุกระดับช้ัน เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
พื้นฐานเช่น Microsoft Word,Microsoft Excel,Microsoft Powerpoint ได้ 
 7. นักเรียนร้อยละ 60 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตรสถานศึกษาในระดับ 2 ขึ้นไป 
โรงเรียนจัดกิจกรรมสอนเสริมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น ตามโครงการสอนเสริม
เพื่อพัฒนาผู้เรียน ครูผู้สอนยังท าการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อเพิ่มเติมส่ิงท่ีเป็นจุดอ่อน ปัญหาในการ
เรียนให้กับนักเรียน และด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้มีความ
เหมาะสมกับบริบทของนักเรียน ในส่วนของนักเรียนเรียนรวม โรงเรียนได้มีโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ส าหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม เพื่อพัฒนานวัตกรรมและส่ือการเรียนการสอน เครื่องมือการวัดประเมินผล 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเรียนรวมด้วย 
 8. ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมาทุกรายวิชา โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตรงตามตัวชี้วัด 
พัฒนาหลักสูตรตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ยังจัดโครงการสอนเสริม
ในช่วงเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก่อนสอบระดับชาติ นอกจากนี้ยังจัดท าโครงการติวเสริม ให้นักเรียนได้มี
โอกาสเรียนรู้จากวิทยากรช่ือดังระดับประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนทุ่งสง ในการด าเนิน
โครงการนี ้
 9. นักเรียนทุกคนมีความรู้และทักษะในงานอาชีพ อย่างนอ้ยคนละ 1 อาชีพ โรงเรียนได้น าจัดท า
โครงการสร้างอาชีพภายในโรงเรียน ซึง่สอดคล้องกับนโยบาย “หนึ่งโรงเรียน หนึง่อาชีพ” ของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 มาด าเนินการ โดยใช้กิจกรรมประชุมโรงเรียนในการให้นักเรียนได้มีโอกาส
ฝึกอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเห็ด โดยแบ่งตามระดับช้ัน เช่น การเพาะปุ๋ยจากเช้ือเห็ด การท าแหนมเห็ด การท าเห็ด
สวรรค์ เป็นต้น โดยนักเรียนจะมีโอกาสเรียนรู้อาชีพที่เกี่ยวข้องกับเห็ดอาชีพนั้นๆ อย่างชัดเจน เพื่อให้นักเรียน
เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตในอนาคตได้ 
 10. นักเรียนร้อยละ 65 ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาในระดับ
ดีขึ้นไป โรงเรียนได้มีการจัดท าเกณฑ์การวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนกัเรียนท่ีชัดเจน เพื่อให้ครูผู้สอน
ได้ตรวจสอบ ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีได้วางไว้ นอกจากนี้ยัง
ด าเนินกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น า โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดข้ึนในตัวนักเรียน  



รายงานผลการประเมินตนเอง โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม ประจ าปีการศึกษา 2561 หน้า 3 
 

 
 

 11. นักเรียนร้อยละ 90 มีสุขภาพพลานามัยดีและห่างไกลจากยาเสพติด โรงเรียนมีโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียน โดยเชิญวิทยากร เช่น หมอ เภสัชกร มาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
อนามัยของตัวเอง อย่างสม่ าเสมอ ในส่วนของการดูแลให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด โรงเรียนมีโครงการ
โรงเรียนปลอดยาเสพติด โดยเชิญวิทยากรภายนอก มาให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด ทุกสามเดือน 
นอกจากนี้โรงเรียนมีนโยบายการตรวจสารเสพติดจากนักเรียนทุกเดือน เพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนเสพยาเสพ
ติด 
 12. นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน โรงเรียนจัดท า
โครงการวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนรว่ม แสดงออกในวันส าคัญ กิจกรรม 
ประเพณีท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม เกิดความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ของวัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น โดยการน านักเรียนไปเข้าร่วมรับชมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสวัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่นด้วยตนเอง นอกจากนี้โรงเรยีนยังได้ด าเนินโครงการ “ลูก ท.ส.พ. เข้าวัดทุกวันพระ” 
เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมท าบุญ ซึมซับวัฒนธรรมการท าบุญของชุมชน อันจะท าให้เกิดการซึมซับ ภาคภูมิใจ
ในเอกลักษณ์ของชุมชนท่ีอาศัย 
 
3.ผลการด าเนินงาน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชงิประจักษ์ ตามตัวชี้วัด 
 ผลการด าเนินงานในการพฒันาตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 
1  คุณภาพผู้เรียน มีผลดังนี้ 
 1. นักเรียนร้อยละ 70 สามารถอ่านร้อยแก้วและร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง ผลการด าเนินการพบว่า
นักเรียนร้อยละ 75 สามารถอ่านร้อยแก้วและร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด จัดได้ว่าอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ เนื่องจากครูในโรงเรียนได้รว่มมือกันในการพัฒนาทักษะทางการ
อ่านให้นักเรียนปกติและนักเรียนเรียนรวม การด าเนินจัดกิจกรรมค่ายรักการอ่านและการเขียน ตามโครงการ
พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการท่ีดีขึ้น สูงกว่า
ค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
 2. นักเรียนร้อยละ 70 สามารถเขียนร้อยแก้วและร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง ผลการด าเนินงานพบว่า
นักเรียนร้อยละ 70 สามารถเขียนร้อยแก้วและร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด จัดได้ว่าอยู่ในระดับคุณภาพ ดี เนื่องจากครูในโรงเรียนได้ร่วมมือกันในการพัฒนาทักษะทางการเขียน
ให้นักเรียนปกติและพัฒนานักเรียนเรียนรวม โดยใช้แบบฝึกท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับนักเรียนเรยีนรวมเป็น
รายบุคคล นอกจากนี้การด าเนินจัดกิจกรรมค่ายรักการอ่านและการเขียน ตามโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน
และการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วยให้นักเรียนมีทักษะการเขียนท่ีดีขึ้น จึงท าให้ผลส าเร็จเป็นไป
ตามค่าเป้าหมาย 
 3. นักเรียนร้อยละ 60 สามารถใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นในการสื่อสารได้  ผลการด าเนินงานพบว่า
นักเรียนร้อยละ 60 สามารถใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นในการส่ือสารได้ เป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด จัดได้ว่าอยู่ในระดับคุณภาพ ดี เนื่องจากครูในโรงเรียนได้จัดกิจกรรม “English Today” ในทุกเช้า 
การจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศของโรงเรียนท่ีท าให้นักเรียนได้มีโอกาส
เรียนกับครูผู้สอนชาวต่างชาติโดยตรง นอกจากนี้การจัดค่ายภาษาอังกฤษทุกสามเดือนยังท าให้นักเรียนเกิด
ความคุ้นเคยในการใช้ภาษาอังกฤษ ส่งผลให้นักเรียนทุกคนมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ เป็นไป
ตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
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 4. นักเรียนร้อยละ 60 ได้รับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในระดับ2ขึ้นไป 
ผลการด าเนินการพบว่านักเรียนร้อยละ 64 มีผลการเรียนเฉล่ียในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในระดับ2
ขึ้นไป สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด จัดได้ว่าอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ เนื่องจากครูผู้สอนได้พัฒนา
นวัตกรรมการสอนท่ีเหมาะสมกับนักเรียนปกติและนักเรียนเรียนรวม มีการสอนเสริม โดยได้การสนับสนุนจาก
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ท าให้ผลท่ีได้รับสูงกว่าเป้าหมายท่ีก าหนด
ไว ้
 5. นักเรียนทุกคนมีผลงานจากการน าสิ่งที่มีในท้องถ่ินมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ ผล
การด าเนินการพบว่า นักเรียนทุกคนมีผลงานจากการน าส่ิงท่ีมีในท้องถิ่นมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ 
เป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด จัดได้ว่าอยู่ในระดับคุณภาพ ดี เนื่องจากครูผู้สอนได้ด าเนินการ
ตามโครงการผลิตช้ินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ส่ิงท่ีมีในท้องถิ่นมาผลิต
เป็นผลิตภัณฑ์ได้ เช่น การน าตะไคร้มาท าเป็นเทียนหอม การน าเห็ดมาแปรรูปเป็นแหนมเห็ด เป็นต้น นอกจาก
โครงการนี้จะท าให้นักเรียนได้ช้ินงานแล้ว นักเรียนยังมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ด้วย 
 6. นักเรียนทุกคนสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ ผลการด าเนินการพบว่า นักเรียน
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด จัดได้ว่าอยู่ในระดับ
คุณภาพ ดี เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ และผลการเรียนในวิชาดังกล่าว
พบว่านักเรียนร้อยละ80 มีผลการเรียนในวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับ 3 ขึ้นไป 
 7. นักเรียนร้อยละ 60 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตรสถานศึกษาในระดับ 2 ขึ้นไป ผล
การด าเนินการพบว่าพบว่านักเรียนร้อยละ 62 มีผลการเรียนเฉล่ียรวมตามหลักสูตรสถานศึกษา ในระดับ 2 
ขึ้นไป สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด จัดได้ว่าอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ เนื่องจากครูผู้สอนได้พัฒนา
นวัตกรรมการสอนท่ีเหมาะสมกับนักเรียนปกติและนักเรียนเรียนรวม มีการสอนเสริมในโครงการสอนเสริมเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และพัฒนานกัเรียนเรียน
รวมในโครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาส าหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม ส่งผลให้ระดับผลการเรียนของ
นักเรียน สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีวางไว้ 
 8. ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมาทุกรายวิชา ผลการด าเนินการพบว่าจากผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) จัดสอบโดยส านักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนเพิ่มสูงขึ้นในรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ขณะท่ีรายวิชา
ต่างประเทศคะแนนลดลง ในส่วนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนนเพิ่มสูงขึ้นในรายวิชา
ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา และวิทยาศาสตร์ ขณะท่ีรายวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ คะแนนลดลง ซึ่ง
ต่ ากว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด จัดได้ว่าอยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา โรงเรียนต้องหามาตรการ จัดท า
โครงการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการสอบระดับชาติในปีการศึกษาต่อไป 
 9. นักเรียนทุกคนมีความรู้และทักษะในงานอาชีพ อย่างนอ้ยคนละ 1 อาชีพ ผลการด าเนินการ
พบว่านักเรียนทุกคนมีความรู้และทักษะในงานอาชีพ เป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด จัดได้ว่าอยู่
ในระดับ ดี ซึ่งได้รับการสนับสนุนในโครงการสร้างอาชีพภายในโรงเรียน สอดคล้องกับนโยบาย “หนึ่งโรงเรียน 
หนึ่งอาชีพ” ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 มาด าเนินการ ท าให้นักเรียนจะมีโอกาส
เรียนรู้อาชีพที่เกี่ยวข้องกับเห็ดอาชีพนั้นๆ อย่างชัดเจน  
 10. นักเรียนร้อยละ 65 ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาในระดับ
ดีขึ้นไป ผลการด าเนินการพบว่านักเรียนร้อยละ 65 ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
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สถานศึกษาในระดับดีขึ้นไป เป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด จัดได้ว่าอยู่ในระดับ ดี จากการน า
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพฒันาศักยภาพความเป็นผู้น า โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เพื่อพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดข้ึนในตัวนักเรียน  
 11. นักเรียนร้อยละ 90 มีสุขภาพพลานามัยดีและห่างไกลจากยาเสพติด ผลการด าเนินการพบว่า
นักเรียนทุกคนมีสุขภาพพลานามัยดีและห่างไกลจากยาเสพติด สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด  จัด
ได้ว่าอยู่ในระดับ ดี เป็นผลจากการที่โรงเรียนด าเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียน มีโครงการ
โรงเรียนปลอดยาเสพติด ผลจากการด าเนินโครงการดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนในโรงเรียนมีสุขภาพพลานามัยดี 
ห่างไกลยาเสพติดทุกคน ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีวางไว ้
 12. นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน ผลการด าเนินการ
พบว่านักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น เป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ี
สถานศึกษาก าหนด จัดได้ว่าอยู่ในระดับ ดี เป็นผลจากการที่โรงเรียนด าเนินโครงการวัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น ส่งนักเรียนทุกคนได้มีส่วนรว่ม แสดงออกในวันส าคัญ กิจกรรม ประเพณีท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนได้มี
ส่วนร่วม เกิดความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ของวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น และโครงการ “ลูก ท.ส.พ. เข้า
วัดทุกวันพระ” ท่ีนักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วม  

4. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- โรงเรียนมีกิจกรรม/โครงการท่ีสอดคล้องกับการ
พัฒนาผู้เรียน และสอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น 
- ครูน าโครงการท่ีร่วมกันจัดท ามาพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง 
- ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียน รวมท้ังทักษะในการอ่านฟัง ดู ต้ังค าถามเพื่อหา
ความรู้ ท างานเป็นกลุ่มและมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหว่างกัน และสามารถน าความรู้ท่ีได้มาน าเสนอ
ผ่านเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 
- ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของ
ตนเองได้ โดยใช้เหตุผลในการตัดสินใจประกอบจน
สามารถน าเสนอผลงานอย่างภาคภูมิใจ 

- จัดกิจกรรมท่ีเสริมทักษะทางวิชาการให้นักเรียนมาก
ขึ้น 
- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาจากการ
สอบระดับชาติ ม.3 ม.6 ต่ ากว่าเกณฑ์ ต้องเร่งพัฒนา
ด้านวิชาการโดยจัดท าโครงการท่ีเน้นการคิดวิเคราะห์ 
ให้กับนักเรียนและนักเรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในการเรียนท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  และ
ประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงในชีวิตประจ าวันได้ 
- เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็นในการพัฒนาผู้เรียน 
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนให้
เข้มแข็ง มีส่วนรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และ
ขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 

 
แนวทางในการพัฒนาเพือ่ยกระดับมาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน มีดังนี้ 

1) น าผลท่ีได้จากการจัดกิจกรรม โครงการในปีการศึกษา 2561 มาต่อยอดในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มากขึ้น 

2) ด าเนินการจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพิ่มเติม เช่น ค่ายภาษาจีน ค่ายเพื่อนท่ีปรึกษา ค่ายยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ O-NET เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้พัฒนาขึ้นสูงกว่าตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 
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3) พัฒนาระบบเครือข่ายกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เพื่อร่วมมือกันพฒันาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของการพัฒนา 

 

 

 
1. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 
2. กระบวนการพัฒนา  
 สถานศึกษามีกระบวนการในการพัฒนาตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของความส าเร็จของสถานศึกษา
ในมาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดังนี้ 
 1. โรงเรียนด าเนินการประชุมเพื่อก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจให้สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของ
รัฐบาลและของต้นสังกัด ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม  
 2. พัฒนาระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา  6  ประการ  ได้แก่ จัดท ามาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ด าเนินการตามแผน ประเมินและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ และจัดท ารายงานผลประเมินตนเองประจ าปี พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล 6 ประการ  ใช้การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School 
Base Management : SBM)  
 3. ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
มีการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น จัดท าหน่วยการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการสอน
แบบบูรณาการ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ ด้วยการสอนแบบโครงงาน ผู้สอนใช้
ส่ือการเรียนการสอน นวัตกรรมเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียน รวมถึงส่งเสริมการจัดท าวิจัยในช้ันเรียน มีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโดยความร่วมมือของ
โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา มีการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพนักเรียนเรียนปกติและนักเรียน
เรียนรวม 
 4. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการ
ปฏิบัติงานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดู
งาน การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน การนิเทศภายใน การพัฒนาระบบการท างาน
ร่วมกัน PLC การส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ รวมถึงการสร้างขวัญและก าลังใจ 
 5. ประชุม วางแผนการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 
 6. พัฒนาระบบการจัดเก็บ การน าไปใช้และการให้บริการสารสนเทศตามกรอบภารกิจการบริหารงาน 
โดยให้ความส าคัญกับงาน 5 ฝ่ายของโรงเรียน ตลอดถึงพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศโดยใช้เครือข่าย
คอมพิวเตอร์แก่ครูทุกคนเพื่อความสะดวกต่อการท างาน 
 7. วางแผนและจัดท าปฏิทินในเย่ียมบ้านของนักเรียน มีการคัดกรองนักเรียนทุกคน มีการดูแล
ช่วยเหลือท้ังด้านการเรียน เศรษฐกิจ สังคมและสุขภาพของผู้เรียน 
 
 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
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3.ผลการด าเนินงาน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชงิประจักษ์ ตามตัวชี้วัด 
 ผลการด าเนินงานในการพฒันาตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 
2  กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลดังนี้ 
 1. โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจ ก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการของชุมชน นโยบายของรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติท่ีเป็นไปได้ในการปฏิบัติ จัดได้ว่าอยู่ใน
ระดับ ดีเลิศ ซึ่งปรากฏรายละเอียดข้อมูลในสารสนเทศของสถานศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 2. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีการใช้การประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา  พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล 6 ประการ  ใช้การบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (School Base Management : SBM) โดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย จัดได้ว่าอยู่ใน
ระดับ ดีเลิศ ซึ่งปรากฏรายละเอียดข้อมูลในสารสนเทศของสถานศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 3. โรงเรียนมีการพฒันางานวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
เช่ือมโยงทุกกลุ่มเป้าหมายและชีวิตจริง จัดได้ว่าอยู่ในระดับ ดีเลิศ ซึ่งปรากฏรายละเอียดข้อมูลในแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการ
เรียนรู้ของครูผู้สอนทุกคน วิจัยในช้ันเรียน และสมุดบันทึกผลการเรียนประจ าวิชาของครูผู้สอน 
 4. ครูในโรงเรียนได้รับการพัฒนาให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ตรงกับความต้องการของครูและ
สถานศึกษา จัดได้ว่าอยู่ในระดับ ดีเลิศ ซึ่งปรากฏรายละเอียดข้อมูลในบันทึกรายงานการฝึกอบรม รายงาน
การนิเทศภายในของสถานศึกษา บันทึกการPLCของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฝ่ายงาน และสถานศึกษา 
 5. โรงเรียนมกีารพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพและมีความปลอดภัย จัดได้ว่าอยู่ในระดับ ดีเลิศ ซึ่งปรากฏรายละเอียดข้อมูลจากการด าเนินการ
โครงการพัฒนาภูมิทัศน์ของสถานศึกษาท่ีส่งผลให้สภาพภูมิทัศน์ของสถานศึกษาดีขึ้น นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล
โรงเรียนปลอดขยะ จากกรมควบคุมมลพิษ ด้วย 
 6. โรงเรียนมีการจัดเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพสถานศึกษา จัดได้ว่าอยู่ในระดับ ดีเลิศ ซึ่งปรากฏรายละเอียดข้อมูลจากสารสนเทศของ
สถานศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 7. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การคัดกรองนักเรียน การให้ความช่วยเหลือ
ในด้านต่างๆ จัดได้ว่าอยู่ในระดับ ดีเลิศ ซึ่งปรากฏรายละเอียดข้อมูลจากบันทึกการเยี่ยมบ้านของครูที่ปรึกษา
ทุกระดับช้ัน บันทึกการคัดกรองพฤติกรรมนักเรียน บันทึกนักเรียนท่ีต้องได้รับการส่งเสริม ต่อยอด ช่วยเหลือ 
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4. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- โรงเรียนมีการบริหารและจัดการอย่างเป็น 
ระบบ  
- โรงเรียนมีการประชุมแบบมีส่วนร่วมระดม 
สมอง เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหาร 
จัดการสถานศึกษา  
- มีการปรับแผนพัฒนาศึกษา แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา  
สภาพปัญหาความต้องการพัฒนา และนโยบาย 
การปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
สถานศึกษา  
- ครูผู้สอนน าผลท่ีได้จากการฝึกอบรมและนิเทศ 
ภายใน มาพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 

- เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็นในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน 
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เข้มแข็งขึ้น 
 

 
แนวทางในการพัฒนาเพือ่ยกระดับมาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ มีดังนี้ 

1) พัฒนาแผนพัฒนาสถานศึกษาด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาของ
สถานศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

2) ด าเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อรายงานความคืบหน้า และ
ร่วมกันหาแนวทางพัฒนาสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 

3) โรงเรียนด าเนินการจัดโครงการอบรมบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและสถานศึกษา 

4) โรงเรียนด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามข้ึน มีการจัดมุมสวนหย่อม โรงอาหาร มุมพักผ่อน 
จากโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของสถานศึกษาเพิ่มเติม 

5) โรงเรียนด าเนินการน าเงนิท่ีได้จากการระดมทุนการศึกษามาจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาระบบงานฝ่ายของสถานศึกษา 
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1. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 
2. กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษามีกระบวนการในการพัฒนาตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของความส าเร็จของสถานศึกษา 
ในมาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้ 
 1. โรงเรียนมีการประชุมในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการ
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการนิเทศ ติดตามผลการจัดการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง มีการอบรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้  มีการจัดการเรียนรู้เทคนิคต่างๆตามรูปแบบการสอนในศตวรรษท่ี 21 
 2. ครูผู้สอนในโรงเรียนใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านโครงการ DLIT ให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยภูมิใช้ปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นหรือร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
 3. โรงเรียนมีการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมในช้ันเรียน มุมความรู้ ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์เชิงบวก
ระหว่างครูกับผู้เรียนและเพื่อนกับเพื่อน ด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
 4. โรงเรียนมีการประชุมช้ีแจง และปรึกษาหารือร่วมกันในเรื่องการตรวจสอบผลการเรียน และการ
ประเมินผลผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แนวการวัดและประเมินผลการเรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย ด าเนินการออกข้อสอบให้ตรงตามตัวช้ีวัดโดยใช้ test blueprint มีการด าเนินการส ารวจรูปแบบ
ข้อสอบ และเวลาท่ีใช้สอบกลางภาค/ปลายภาคของทุกรายวิชา จัดท าสมุดบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
รายบุคคลให้แก่นักเรียนทุกคน และจัดท าสมุดบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้แก่ครูผู้สอนทุกรายวิชา ใช้
ในการบันทึกผลท่ีเกิดจากการวัดและประเมินผล 
 5. ครูในโรงเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรูไ้ด้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถใน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้รูปแบบ PLC (Professional 
Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัด
และประเมินผล ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 6. โรงเรียนมีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) แผนการสอนเฉพาะ
บุคคล (IIP) ด าเนินการพัฒนาทักษะในการอ่าน เขียนโดยฝึกอ่าน  เขียนค าพื้นฐาน  อ่านแจกลูกค า อ่านนิทาน  
โดยใช้แบบฝึกการอ่านท่ีต่ ากว่าระดับช้ันเรียน ส าหรับนักเรียนเรียนรวม 

 

 

 

 

มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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3.ผลการด าเนินงาน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชงิประจักษ์ ตามตัวชี้วัด 
 ผลการด าเนินงานในการพฒันาตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 
3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลดังนี้ 
 1. ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษา โดยเน้นกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง ผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ จัดได้ว่าอยู่ในระดับ ดี ซึ่งปรากฏรายละเอียด
ข้อมูลจากแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รายงานผลการนิเทศภายในของสถานศึกษา 
 2. ครูทุกคนมีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
จัดได้ว่าอยู่ในระดับ ดีเลิศ ซึ่งปรากฏข้อมูลในรายงานผลโครงการพัฒนาส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการ
เรียนการสอน รายงานผลโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู ้
 3. โรงเรียนด าเนินการปรับปรงุและพัฒนาสภาพแวดล้อมในช้ันเรียน ครูทุกคนการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน มีการสร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้เรียน มี
การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อช่วยให้รู้จักเข้าใจนักเรียนได้มากขึ้น และสามารถดูแลพัฒนา ส่งเสริม
นักเรียนเป็นรายบุคคล ส่งผลให้เกิดปฏิสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างครูและนกัเรียน ส่งผลให้สามารถเรียนรู้ร่วมกนั
ได้อย่างมีความสุข จัดได้ว่าอยู่ในระดับ ดีเลิศ ซึ่งปรากฏข้อมูลในรายงานผลการพัฒนาภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
รายงานแผนการจัดการเรียนรู้ประจ าวิชา รายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อครูผู้สอน 
 4. โรงเรียนจัดการประชุมช้ีแจง และปรึกษาหารือร่วมกันในเรื่องการตรวจสอบผลการเรียน และการ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบ มีการจัดท าเครื่องมือละวิธีการวัดประเมินเหมาะสมสอดคล้องกับนักเรียนท่ีเป็น
นักเรียนปกติและนักเรียนท่ีเป็นนักเรียนเรียนรวม มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน และน าผลท่ีได้จากการ
จัดการเรียนรู้มาพัฒนา ปรับปรุงให้ดีขึ้น จัดได้ว่าอยู่ในระดับ ดีเลิศ ซึ่งปรากฏข้อมูลในรายงานผลการพัฒนา
ผู้เรียน รายงานผลโครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนนักเรียน รายงานผลโครงการพัฒนาระบบงานวัดและ
ประเมินผล 
 5. ครูในโรงเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถใน การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้รูปแบบ PLC (Professional Learning 
Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ จัดได้ว่าอยู่ในระดับ 
ดีเลิศ ซึ่งปรากฏข้อมูลในบันทึกการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ รายงานผลโครงการพัฒนากิจกรรม
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา 
 6. ครูโรงเรียนทุกคนร่วมกนัด าเนินการจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) แผนการสอนเฉพาะ
บุคคล (IIP) จัดท าส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับนักเรียนเป็นรายบุคคลจัดได้ว่าอยู่ในระดับ ดีเลิศ ซึ่ง
ปรากฏข้อมูลในรายงานผลโครงการพัฒนาการศึกษาส าหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม 
  
4. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- ครูต้ังใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการเรียนการสอน 
- ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ในรูปแบบ
ท่ีหลากหลายและต่อเนื่อง 
- ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

- ครูควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มมากขึ้น 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด ได้ 
ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 
แนวทางในการพัฒนาเพือ่ยกระดับมาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  มีดังนี้ 

1) น าผลท่ีได้จากการจัดกิจกรรม โครงการในปีการศึกษา 2561 มาต่อยอดในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มากขึ้น 

2) ด าเนินการจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพิ่มเติม เช่น ค่ายภาษาจีน ค่ายเพื่อนท่ีปรึกษา ค่ายยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ O-NET เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้พัฒนาขึ้นสูงกว่าตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 

3) พัฒนาระบบเครือข่ายกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เพื่อร่วมมือกันพฒันาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของการพัฒนา 
 

1) ด าเนินการพัฒนาบุคลากรในด้านการพัฒนาการสอนและการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้มี
ลักษณะเป็นแบบ Active Learning มากยิ่งขึ้น  

2) พัฒนาเกณฑ์และรูปแบบการวัดและประเมินผล ให้สอดคล้องกับนักเรียนปกติ นักเรียนเรียนรวม 
และบริบทของนักเรียนให้ชัดเจน เป็นรูปมากขึ้น 

3) จัดท าข้อมูลสรุปผลการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นเอกสารรูปเล่ม เพื่อเป็นฐานข้อมูล
ท่ีจัดไว้อย่างเป็นระบบ สามารถน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้ตลอดเวลา 

4) ด าเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) แผนการ
สอนเฉพาะบุคคล (IIP) ส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อประโยชน์กับนักเรียน
เรียนรวม และจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับนักเรียนเรียนรวม ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการพัฒนา
นักเรียนเรียนรวมให้ดียิ่งขึ้น 
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1. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 
2. กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษามีกระบวนการในการพัฒนาตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของความส าเร็จของสถานศึกษา
ท้ัง 3 มาตรฐานการศึกษาดังนี้มีการพัฒนาคุณภาพ 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน โรงเรียนด าเนินการพฒันาทักษะการอ่าน การเขียนของนกัเรยีน
โดยการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อพัฒนานักเรียน
ทุกคนในโรงเรียน ในส่วนของนักเรียนเรียนรวม จัดท าโครงการพัฒนาการศึกษาส าหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม 
เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน โดยใช้ส่ือและนวัตกรรมท่ีเหมาะสมกับนักเรียนเรียนรวมเป็นรายบุคคล 
ด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อให้
นักเรียนสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ ด้านทักษะในการคิดค านวณ ด าเนินโครงการพัฒนาการเรียน
การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ด าเนินโครงการผลิต
ช้ินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อน าวัตถุท่ีมีในท้องถิ่นมาคิดค้น พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจ าหน่าย 
จัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์เป็นวิชาเพิ่มเติมให้กับนักเรียนทุกระดับช้ัน เพื่อพัฒนาทักษะในการใช้
เทคโนโลยี  มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามโครงการสอนเสริมเพื่อพัฒนาผู้เรียน ด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้มีความเหมาะสมกับบริบทของนักเรียน จัดการ
เรียนการสอนตรงตามตัวชี้วัด พัฒนาหลักสูตรตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จัดท าโครงการติวเสริม 
ให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากวิทยากรช่ือดังระดับประเทศ จัดท าโครงการสร้างอาชีพภายในเพื่อให้นักเรียน
ได้มีโอกาสฝึกอาชีพ มีการจัดท าเกณฑ์การวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนกัเรียนท่ีชัดเจน ด าเนินกิจกรรม
ค่ายต่างๆเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ด าเนินการตามโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยดีและห่างไกลจากยาเสพติด จัดท าโครงการวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม แสดงออกในวันส าคัญ กิจกรรม ประเพณีท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียน
ได้มีส่วนร่วม เกิดความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ของวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น  
 มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนด าเนินการประชุมเพื่อก าหนดเป้าหมาย  
วิสัยทัศน์  และพันธกิจให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์
ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม พัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  6  ประการ  พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้
หลักธรรมมาภิบาล 6 ประการ  ใช้การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใน
การปฏิบัติงานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพด้วยวิธีการที่หลากหลาย ประชุมวางแผนในการพัฒนา
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน พัฒนาระบบการจัดเก็บ การน าไปใช้และการให้บริการสารสนเทศตามกรอบ
ภารกิจการบริหารงาน จัดท าข้อมูลสารสนเทศในการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โรงเรียนด าเนินการประชุม
ในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ครูผู้สอนในโรงเรียนใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้ส่ือ

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวม 
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เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมในช้ันเรียนและ
โรงเรียนตามโครงการพฒันาภูมิทัศน์ของสถานศึกษา มีการประชุมช้ีแจง และปรึกษาหารือร่วมกันในเรื่องการ
ตรวจสอบผลการเรียน และการประเมินผลผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่งเสริมครูในโรงเรียน
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการส่งเสริมและพฒันาให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้รูปแบบ PLC : ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ด าเนินการ
จัดท า แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)  เพื่อพัฒนานกัเรียนเรยีนรวมตาม
โครงการพัฒนาการศึกษาส าหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม 
 
3.ผลการด าเนินงาน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชงิประจักษ์ ตามตัวชี้วัด 
 ผลการด าเนินงานในการพฒันาตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 3 มาตรฐาน
การศึกษา มีผลดังนี้ 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ผลการด าเนินการพบว่านักเรียนมีความสามารถในการอ่านร้อย
แก้วและร้อยกรองสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด ขณะท่ีการเขียนร้อยแก้วและร้องกรองเป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด สะท้อนให้เห็นว่าโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ท่ีโรงเรียนจัดท าขึ้นช่วยให้ความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนดีขึ้น ในการใช้
ภาษาอังกฤษ เป็นไปตามค่าเป้าหมายเป็นผลจากการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศของโรงเรียนท่ีท าให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนกับครูผู้สอนชาวต่างชาติโดยตรง มีการจัดค่าย
ภาษาอังกฤษเพื่อใหน้ักเรียนเกิดความคุ้นเคยในการใช้ภาษาอังกฤษ ในส่วนของการค านวณ โครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของโรงเรียน ท าให้ผลการพัฒนาท่ีได้รับสูงกว่าค่า
เป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้ นักเรียนมีความสามารถสร้างนวัตกรรมได้เป็นผลจากการด าเนินโครงการ
ผลิตช้ินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ส่ิงท่ีมีในท้องถิ่นมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
ได้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ท าให้นักเรียนมีความรู้ในการใช้เทคโนโลยี
เบ้ืองต้น การด าเนินการการสอนเสริมในโครงการสอนเสริมเพื่อพัฒนาผู้เรียน ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร 
ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และพัฒนานักเรียนเรียนรวมในโครงการพฒันาคุณภาพการศึกษา
ส าหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม ส่งผลให้ระดับผลการเรียนของนักเรียน สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด การทดสอบระดับชาติ (O-NET) จัดสอบโดยส านักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มี
ผลท่ีต่ ากว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด สถานศึกษาจึงต้องจัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์เพิ่มเติมเพื่อ
ปรับปรงุผลการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ให้ดีขึ้น การด าเนินโครงการสร้างอาชีพภายในโรงเรียน 
ท าให้นักเรียนมีความรู้ ทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพ การด าเนินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท าให้
นักเรียนผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามค่าเป้าหมาย นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยดีและ
ห่างไกลจากยาเสพติดสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด จากการที่โรงเรียนด าเนินโครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยของนักเรียนโครงการโรงเรียนปลอดยาเสพติด นักเรียนทุกคนมีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ของ
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น จากการด าเนินโครงการวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น โครงการ “ลูก ท.ส.พ. 
เข้าวัดทุกวันพระ” ท่ีนักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วม จากการด าเนินโครงการต่างๆดงักล่าวส่งผลให้ด าเนินงfxae
 aานในมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน จัดอยู่ในระดับ ดี  
 มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ผลการด าเนินการพบว่าโรงเรียนมีเป้าหมาย  
วิสัยทัศน์  และพันธกิจ ก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบาย
ของรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติท่ีเป็นไปได้ในการปฏิบัติ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ี
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ชัดเจน มีการใช้การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรม
มาภิบาล 6 ประการ  ใช้การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน อันเป็นผลจากการด าเนินโครงการพัฒนาระบบ
บริหารงานของสถานศึกษา มีการพัฒนางานวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา เช่ือมโยงทุกกลุ่มเป้าหมายและชีวิตจริง จากการท่ีโรงเรียนด าเนินโครงการพัฒนาวิชาการของ
สถานศึกษา  ครูในโรงเรียนได้รับการพฒันาความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ตรงกับความต้องการของครูและ
สถานศึกษา จากการด าเนินโครงการพัฒนาบุคลากร มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมท่ี
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและมีความปลอดภัย จากการด าเนินโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษา มีการจัดเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพสถานศึกษา จากการด าเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา มีข้อมูล
สารสนเทศการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากการด าเนินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากการ
ด าเนินโครงการต่างๆดงักล่าวส่งผลให้ด าเนินงานในมาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ จัดอยู่
ในระดับ ดีเลิศ 
 มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผลการด าเนินการพบว่าครู
ในโรงเรียนทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามท่ีระบไุว้ในแผนการจัดการศึกษา โดยเน้นกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง ผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ อันเป็นผลจากการด าเนินโครงการพัฒนา
หลักสูตร โครงการนิเทศภายใน ครูทุกคนมีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ จากการด าเนินโครงการพัฒนาส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการเรียนการสอน โครงการ
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนมีปรับปรงุและพัฒนาสภาพแวดล้อมในช้ันเรียนท่ีเหมาะสม ครูทุกคนมีการ
บริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก จากการด าเนินโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ของสถานศึกษา สถานศึกษามีระบบการ
ตรวจสอบผลการเรียนและการประเมินผลอย่างเป็นระบบ จัดท าเครื่องมือและวิธีการวัดประเมินเหมาะสม
สอดคล้องกับนักเรียนท่ีเป็นนักเรียนปกติและนักเรียนท่ีเป็นนักเรียนเรียนรวม มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
นักเรียน และน าผลท่ีได้จากการจัดการเรียนรู้มาพัฒนา ปรับปรุงให้ดีขึ้น จากการด าเนินโครงการพัฒนางาน
วิชาการของสถานศึกษา ครูในโรงเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้รูปแบบ PLC : ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ” จากการด าเนินโครงการพัฒนากิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา ครูในโรงเรียน
ทุกคนสามารถจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) จัดท าส่ือการเรียนการ
สอนท่ีเหมาะสมกับนักเรียนเรียนรวมเป็นรายบุคคลจากการด าเนินโครงการพัฒนาการศึกษาส าหรับนักเรียน
พิเศษเรียนรวม จากการด าเนินโครงการต่างๆดงักล่าวส่งผลให้ด าเนินงานในมาตรฐานท่ี 3  กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
 
4. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- โรงเรียนมีกิจกรรม/โครงการท่ีสอดคล้องกับการ
พัฒนาผู้เรียน และสอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น 
- ครูน าโครงการท่ีร่วมกันจัดท ามาพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง 
- โรงเรียนมีการบริหารและจัดการอย่างเป็น 

- จัดกิจกรรมท่ีเสริมทักษะทางวิชาการให้นักเรียนมาก
ขึ้น 
- จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
การทดสอบระดับชาติ เพื่อพัฒนาผู้เรียนมากขึ้น 
- เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็นในการพัฒนาโรงเรียน 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
ระบบ  
- โรงเรียนมีการประชุมแบบมีส่วนร่วมระดม 
สมอง เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหาร 
จัดการสถานศึกษา  
- มีการปรับแผนพัฒนาศึกษา แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา  
สภาพปัญหาความต้องการพัฒนา และนโยบาย 
การปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
สถานศึกษา  
- ครูต้ังใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการเรียนการสอน 
- ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
- ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด ได้ 
ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

- สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เข้มแข็งขึ้น 
 

 
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวม 

1) โรงเรียนควรน าผลท่ีได้จากการจัดกิจกรรม/โครงการในปีการศึกษา 2561 มาต่อยอดในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษามากขึ้น 

2) โรงเรียนควรด าเนินการจัดกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้พัฒนาขึ้นสูงกว่าค่า
เป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 

3) โรงเรียนควรพัฒนาระบบเครือข่ายกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษา  

4) โรงเรียนควรพัฒนาแผนพัฒนาสถานศึกษาด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาของสถานศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

5) โรงเรียนควรด าเนินการจัดโครงการอบรมบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและพฒันาระบบริหารงานในสถานศึกษา 

6) โรงเรียนควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อน ามาจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน และพัฒนาระบบงานฝ่ายของสถานศึกษา 

7) โรงเรียนควรพัฒนาเกณฑ์และรูปแบบการวัดและประเมินผล ให้สอดคล้องกับนักเรียนปกติ 
นักเรียนเรียนรวม และบริบทของนักเรียนให้ชัดเจน เป็นรูปมากขึ้น 

8) โรงเรียนควรจัดท าข้อมูลสรุปผลการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นเอกสารรูปเล่ม เพื่อ
เป็นฐานข้อมูลท่ีจัดไว้อย่างเป็นระบบ สามารถน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้ตลอดเวลา 

9) โรงเรียนควรด าเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) 
แผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP) ส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับนักเรียนเป็นรายบุคคลมากขึ้น เพื่อ
ประโยชน์กับนักเรียนเรียนรวม และจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับนักเรียนเรียนรวม ให้เป็นปัจจุบัน 
เพื่อใช้ในการพัฒนานักเรียนเรียนรวมให้ดียิ่งขึ้น 
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ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น (ม.1 – ม.6) ปีการศึกษา 2561 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
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กราฟแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ระดับ 3 ขึ้นไป 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  

จ านวนนักเรียนที่เข้าสอบ จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ข้ึนไป ร้อยละนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ข้ึนไป 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

จ านวน 
ท่ีเข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ จ านวน
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 108 5 11 13 22 11 7 17 22 46 42.59 
คณิตศาสตร์ 150 4 27 15 20 29 13 18 24 55 36.67 
วิทยาศาสตร์ 180 0 21 15 12 31 31 25 45 101 56.11 
สังคมศึกษา 264 0 13 15 30 34 41 45 86 172 65.15 
สุขศึกษา 118 0 13 14 10 13 14 19 35 68 57.63 
ศิลปะ 96 1 9 12 13 18 11 11 21 43 44.79 
การงานอาชีพ 182 0 15 22 30 20 29 26 40 95 52.20 
ภาษาต่างประเทศ 168 0 17 25 16 13 18 28 51 97 57.74 
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ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
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กราฟแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ระดับ 3 ขึ้นไป 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  

 

จ านวนนักเรียนที่เข้าสอบ จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ข้ึนไป ร้อยละนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ข้ึนไป 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

จ านวน 
ท่ีเข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ จ านวน
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 102 4 11 13 19 11 8 16 20 44 43.14 
คณิตศาสตร์ 142 6 30 21 16 16 15 13 25 53 37.32 
วิทยาศาสตร์ 164 3 21 26 10 10 29 17 48 94 57.32 
สังคมศึกษา 248 3 24 15 16 22 36 44 88 168 67.74 
สุขศึกษา 102 0 9 14 11 7 38 14 9 61 59.80 
ศิลปะ 84 1 9 10 13 12 9 13 17 39 46.43 
การงานอาชีพ 158 1 13 11 24 22 18 28 41 87 55.06 
ภาษาต่างประเทศ 152 2 13 21 14 14 17 22 49 88 57.89 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2561 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2561 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 
ล าดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียน ขนาดเล็ก จังหวัด สังกัด ประเทศ กระทรวง ศธ 
01 ภาษาไทย 42.00 38.09 48.16 48.16 47.31 47.84 
02 สงัคมศึกษา 31.00 31.47 35.66 35.48 35.16 35.37 
03 ภาษาต่างประเทศ 24.06 23.38 30.10 31.15 31.41 31.89 
04 คณิตศาสตร์ 11.25 20.69 31.29 31.04 30.72 31.28 
05 วิทยาศาสตร์ 26.20 26.15 30.79 30.75 30.51 30.77 

 เฉลี่ย 26.90 27.96 35.20 35.32 35.02 35.43 
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ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน 
1.  ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน ของนักเรียนแต่ละระดับช้ัน 
 

ระดับชั้น จ านวน ผลการประเมินอ่าน คิด วิเคราะห์ 
ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 584 202 280 102 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 602 201 276 125 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 396 128 170 98 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 335 83 154 98 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 481 194 236 51 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 183 44 94 45 

 
 
2.  ร้อยละ ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน ของนักเรียนแต่ละระดับช้ัน 
 

ระดับชั้น จ านวน ร้อยละผลการประเมินอ่าน คิด วิเคราะห์ 
ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 584 34.59 47.95 17.47 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 602 33.39 45.85 20.76 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 396 32.32 42.93 24.75 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 335 24.78 45.97 29.25 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 481 40.33 49.06 10.60 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 183 24.04 51.37 24.59 
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ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1.  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนแต่ละระดับช้ัน 
 

ระดับชั้น จ านวน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 584 167 209 208 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 602 182 262 158 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 396 78 212 106 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 335 68 163 104 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 481 86 282 113 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 183 12 104 67 
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กราฟแสดงร้อยละ ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน  
ของนักเรียนแต่ละระดับชั้น 

ผ่าน ดี ดีเย่ียม 
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2.  ร้อยละ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนแต่ละระดับช้ัน 
 

ระดับชั้น จ านวน ร้อยละผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 584 28.60 35.79 35.62 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 602 30.23 43.52 26.25 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 396 19.70 53.54 26.78 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 335 20.30 48.67 31.04 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 481 17.88 58.63 23.49 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 183 6.56 56.83 36.61 
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กราฟแสดงร้อยละ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ของนักเรียนแต่ละระดับช้ัน 

ผ่าน ดี ดีเย่ียม 


