รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๕๕

โรงเรียนพระครูพิทยาคม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ตอนที่ ๒
แผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา
๑. การบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนพระครูพิทยาคม แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ด้าน ด้านการบริหาร
วิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารทั่วไป ผู้บริหารยึด
หลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบแบบมีส่วน
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนพระครูพิทยาคม
ผู้อํานวยการโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองผู้อํานวยการโรงเรียน

ด้านการบริหารวิชาการ

ด้านการบริหารงบประมาณ

ด้านการบริหารงานบุคคล

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนพระครูพิทยาคม

ด้านการบริหารทั่วไป

๕๐

ผู้อํานวยการโรงเรียน
นายสุเทพ จําเนียรกูล
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
กลุ่มบริหารวิชาการ
นายธนโชติ สีทอง
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

งานธุรการฝ่าย
งานจัดการเรียนการสอน
งานวางแผนและ
บริหารงานวิชาการ
งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา
งานภูมิปัญญาท้องถิ่น
งานแนะแนว
งานกองทุนกู้ยืม
งานนิเทศการศึกษา
งานวิจัยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
งานทะเบียนนักเรียน/GPA/
บัตรนักเรียน
งานวัดผล ประเมินผล
และเทียบโอนผลการเรียน
งานประเมินผลงานบริหาร
วิชาการ
งานอื่น ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย

กลุ่มบริหารงบประมาณ
นางศิวารมณ์ เรืองไกล

กลุ่มบริหารบุคคล
นายสมเกียรติ สามิบัติ

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

งานธุรการฝ่าย
งานวางแผนพัฒนา
โรงเรียน
งานจัดองค์กร
งานจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
งานคํานวณต้นทุน
ผลผลิต
งานควบคุมภายใน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุและสินทรัพย์
งานประกันชีวติ นักเรียน
งานยานพาหนะ
งานสหกรณ์ร้านค้า
โรงเรียน
งานประเมินผลงาน
บริหารงบประมาณ
งานอื่น ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย

•
•
•

•
•

•
•
•

งานธุรการฝ่าย
งานบุคลากร
งานทะเบียนและสถิติ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
งานปกครอง
งานกิจการนักเรียน
งานส่งเสริมพัฒนาวินัย
คุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียน
งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
งานส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน
งานชุมชนและภาคี
เครือข่าย
งานเวรประจําวัน
งานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

• งานประเมินผลงาน
บริหารบุคคล

• งานอื่น ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย

๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

กลุ่มบริหารทั่วไป
นายสุรชาติ กองธรรม
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

งานธุรการฝ่าย
ง่านสารบรรณ
งานอาคารสถานทีแ่ ละ
สภาพแวดล้อม
งานบริหารอาคารเรียน
งานบริหารห้องเรียน
งานบริหารห้องบริการ
งานบริหารห้องเรียน
พิเศษ
งานบริหารอาคาร
ประกอบ
งานบริการโภชนาการ
งานส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย
งานประชาสัมพันธ์
งานเผยแพร่เกียรติ
ประวัติโรงเรียน
งานเวรยาม
รักษาการณ์
งานประเมินผลงาน
บริหารทั่วไป
งานอื่น ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย

๕๑

วิสัยทัศน์
โรงเรียนพระครูพิทยาคม ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดี มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
มุ่งพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากล บนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
๑. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
๒. พัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
๓. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. จัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น นวัตกรรม และเทคโนโลยี ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้
๕. บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมาภิบาล
๖. พัฒนาบุคลากรให้มสี มรรถนะตามสายงาน
๗. ประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน
อย่างมีประสิทธิภาพ
๘. ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น
เป้าประสงค์
๑. นักเรียนทุกคนจบการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษา
๒. นักเรียนมีศักยภาพในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและประกอบอาชีพในอัตราส่วน
ร้อยละ ๖๐ : ๔๐
๓. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
๔. นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศที่เป็นสากลอย่างน้อย ๑ ภาษา
๕. บุคลากรมีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
๖. โรงเรียนมีศักยภาพในการบริหารงานเชิงคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๗. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และอนุรักษ์ภูมิปัญญาของท้องถิ่น
๘. ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
๙. โรงเรียนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดําเนินการศึกษา
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
โรงเรียนน่าอยู่ ลูกพระครูมีสมั มาคารวะ
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

๕๒
วัฒนธรรมดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๑. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ มีคุณลักษณะตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาทั้ง ๑๐
มาตรฐาน ผู้บริหารมีความรูค้ วามสามารถในด้านบริหาร จัดการ และสามารถนํา องค์กรไปสู่เป้าหมายตาม
มาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว้ได้
๒. ครู – มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะการสอนที่เน้น นักเรียน
เป็นสําคัญ
๓. ผู้บริหาร – ครู– นักการภารโรง เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ รับผิดชอบ ขยัน อดทน
และมี คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
๔. มีความสัมพันธ์และความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร ภาครัฐ และ
เอกชนในการจัดและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่างดี
๕. มีเอกสาร สื่อ วัสดุ – อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่าง
เพียงพอ
๖. มีอาคารสถานที่ ที่สมบูรณ์ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนทุกจุด เป็นแหล่งการเรียนรู้ มีภูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม สะอาดร่มรื่น เป็นที่ดึงดูดใจ และยั่วยุให้อยากเรียนรู้
๗. โรงเรียนสามารถรับนักเรียนที่จบ ป.๖ ให้เรียนต่อในระดับ ม. ๑ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๘. โรงเรียนจัดอบรมนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างน้อยเดือนละครั้ง
๙. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นทักษะกระบวนการและนักเรียนสามารถมี
รายได้ระหว่างเรียน
๑๐. โรงเรียนจะเป็นผู้นําในการพัฒนาสังคมในชุมชนตามแผนและหลักการของ ๕ กระทรวง
หลัก
๑๑. นักเรียนต้องเป็นผู้นําเยาวชนในทางที่ดี
๑๒. โรงเรียน ชุมชน ผู้ปกครองนักเรียนเห็นความสําคัญ และสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและ
พัฒนาสุขภาพมากขึ้น
๑๓. นักเรียนจะต้องมีความรัก ความภูมิใจ ความสบายใจขณะอยู่โรงเรียน
๑๔. โรงเรียนจะเป็นศูนย์ / แหล่งวิชาการในชุมชน(ท้องถิ่น )
๑๕. โรงเรียนจะเป็นตัวอย่างและแม่แบบในการทํานุบํารุงศาสนา
๑๖. นักเรียนจะต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทางบวกเพิ่มขึ้น
๑๗. โรงเรียนจะลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน
๑๘. โรงเรียนจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนและหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐเป็นอย่างดีจะมีการ
เผยแพร่ความดีงามของโรงเรียนสู่ชุมชน และคนภายนอกอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง
๑๙. โรงเรียนจะหาทุนสนับสนุนนักเรียนทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียนให้มา

๕๓
๔. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาสถานศึกษาให้มีระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๒ : ยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๓ : ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดคุณธรรม นําความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
กลยุทธ์ที่ ๔ : สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๕ : พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพกากรศึกษา
๕. การดําเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาสถานศึกษาให้มีระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
ตารางที่ ๑๔ แสดงการดําเนินตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา

โครงการ/กิจกรรม
๑. การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สํานักงาน

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ใน
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและวัสดุการ
ดําเนินงานสนับสนุน
กิจกรรมการเรียนการสอน

สนอง
เป้าหมาย
มาตรฐานการศึกษา
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของสถานศึกษา (มฐ.
ของโครงการ/กิจกรรม
ที่/ตัวบ่งชี้)
มฐ.๑๓.๑-๑๓.๒
มีวัสดุ อุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
และวัสดุการดําเนินงาน
สนับสนุนกิจกรรมการ
เรียนการสอน

ตารางที่ ๑๔ แสดงการดําเนินตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา(ต่อ)
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

สนอง

๕๔

๓. พัฒนาระบบ
การเงินและการบัญชี

๔. ประกันคุณภาพ
ภายใน

๑. เพื่อติดตามตรวจสอบการ
บริหารงานด้านการเงิน บัญชี
และพัสดุให้ปฏิบัติได้ถูกต้อง
ตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน
๒.เพื่อลดความเสี่ยงด้านการ
บริหารการเงินบัญชีและพัสดุ
๓. เพื่อให้โรงเรียนมีการบริหาร
แบบ SBM ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เพื่อพัฒนาระบบงานประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียน
ให้การบริหารจัดการภายใน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) มาตรฐานการศึกษา
ของโครงการ/กิจกรรม ของสถานศึกษา (มฐ.
ที่/ตัวบ่งชี้)
มฐ.๑๓.๑-๑๓.๒
๑. มีเอกสารหลักฐาน
ทางการเงินบัญชีและ
พัสดุครบถ้วนถูกต้อง
๒. หลักฐานการจ่าย
ถูกต้องตามระเบียบ

โรงเรียนมีระบบควบคุม
คุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาตามเกณฑ์
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ ๒ : ยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตารางที่ ๑๕ แสดงการดําเนินตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา

มฐ.๑๒.๑-๑๒.๓

๕๕
สนอง
เป้าหมาย
มาตรฐานการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของสถานศึกษา (มฐ.
ของโครงการ/กิจกรรม
ที่/ตัวบ่งชี้)
มฐ.๗.๑-๗.๙
๑. พัฒนาบุคลากร
๑. บุคลากรครูมีสมรรถนะใน ๑. บุคลากรร้อยละ
การทํางานเพิ่มมากขึ้น
๑๐๐ ได้เข้าร่วมศึกษาดู
ปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบจน งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกิดผลสําเร็จ มี
๒. การประเมินผลการ
ความก้าวหน้าในอาชีพ มีขวัญ ปฏิบัติงานของครู
กําลังใจ
๒. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ในการทํางาน
๓. เพื่อให้มีการค้นคว้าหา
วิธีการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นที่
ยอมรับมากยิ่งขึ้น
มฐ.๗.๑-๗.๙
๒. ศึกษาดูงาน
๑. บุคลากรครูมีสมรรถนะใน ๑. บุคลากรร้อยละ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การทํางานเพิ่มมากขึ้น
๑๐๐ ได้เข้าร่วมศึกษาดู
ปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบจน งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๒. การประเมินผลการ
เกิดผลสําเร็จ มี
ความก้าวหน้าในอาชีพ มีขวัญ ปฏิบัติงานของครู
กําลังใจ
๒. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ในการทํางาน
๓. เพื่อให้มีการค้นคว้าหา
วิธีการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นที่
ยอมรับมากยิ่งขึ้น
ตารางที่ ๑๕ แสดงการดําเนินตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา (ต่อ)
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและ

สนอง
มาตรฐานการศึกษา

๕๖

๓. กิจกรรมขับเคลื่อน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

คุณภาพ)
ของสถานศึกษา
ของโครงการ/กิจกรรม (มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)
๑. บุคลากรในโรงเรียนมี
๑.บุคลากรร้อยละ ๘๐มี มฐ. ๑๔.๑ – ๑๔.๒
ความรู้ความเข้าใจในหลัก
ความรู้ความเข้าใจใน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักปรัชญาของ
๒. บุคลากรในโรงเรียนเห็น เศรษฐกิจพอเพียง
คุณค่าของหลักปรัชญาของ ๒.บุคลากรร้อยละ ๘๐
เห็นคุณค่าของหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
๓. บุคลากรในโรงเรียนนํา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ตามหลัก พอเพียง
๓.บุคลากรร้อยละ ๘๐
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นําความรู้ไปประยุกต์ใช้
๔. บุคลากรในโรงเรียนนํา
ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญา ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอด เศรษฐกิจพอเพียง
๔. บุคลากรร้อยละ ๘๐
ให้กับชุมชนได้
นําความรู้เกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปถ่ายทอด
ให้กับชุมชนได้

กลยุทธ์ที่ ๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดคุณธรรม นําความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
ตารางที่ ๑๖ แสดงการดําเนินตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

สนอง

๕๗

๑. พัฒนางานกลุ่ม
บริหารวิชาการ

๒. พัฒนาทักษะทาง
คณิตศาสตร์

๓. พัฒนากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) มาตรฐานการศึกษา
ของโครงการ/กิจกรรม ของสถานศึกษา (มฐ.
ที่/ตัวบ่งชี้)
๑. เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศ นักเรียนโรงเรียน
มฐ.๕.๑-.๔
ทางวิชาการ
พระครูพิทยาคมมี
๒. เพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้ทุก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระฯ
ที่สูงขึ้น
๓. เพื่อสนับสนุนส่งเสริม
กิจกรรมการเรียนการสอน
๔. เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้ให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา
๑. เพื่อจัดให้มอี ุปกรณ์สื่อการ นักเรียนร้อยละ๘๐
มฐ.๕.๑-๕.๔
การสอนตามหลักสูตร
มีทักษะทางคณิตศาสตร์
๒. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อ
เพิ่มขึ้น
รายวิชาคณิตศาสตร์
๓. เพื่อเพิ่มทักษะทาง
คณิตศาสตร์
๔. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์
๑. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน ๑. นักเรียนได้เข้าร่วม
มฐ.๕.๑-๕.๔
ได้แสดงความสามารถทาง
กิจกรรมการแสดงต่างๆ
ศิลปะ
ทั้งในโรงเรียนและชุมชน
๒. นักเรียนได้ฝึกทักษะ
ทางด้านการแสดง

ตารางที่ ๑๖ แสดงการดําเนินตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา(ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา (มฐ.

๕๘
ของโครงการ/กิจกรรม
๔. พัฒนากลุ่มสาระ
๑. เพื่อรําลึกถึงกวีเอกของ
๑. นักเรียนร้อยละ ๙๐
การเรียนรู้ภาษาไทย ไทย
เข้าร่วมกิจกรรม
๒. นักเรียนใช้ภาษาไทย
๒. เพื่ออนุรักษ์ภาษาไทย
๓. เพื่อให้นักเรียนรักการอ่าน อย่างถูกต้อง
และสามารถอ่านออกเขียน
๓. นักเรียนอ่านออกเขียน
ได้ร้อยละ ๘๐
๔. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาไทยสูงขึ้น
๕. พัฒนากลุ่มสาระ
๑. เพื่อจัดทําสื่อการเรียนการ ๑. นักเรียนร้อยละ๘๐
การเรียนรู้สังคมศึกษา สอนที่มีคุณภาพ
มีความรู้ความเข้าใจ
ศาสนาและวัฒนธรรม ๒. เพื่อให้นักเรียนรู้จักระบบ เกี่ยวกับประชาธิปไตย
ประชาธิปไตยและการ
และการเลือกตั้ง
เลือกตั้ง
๒. นักเรียนร้อยละ๙๐มี
๓. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ คุณธรรมจริยธรรม
เรียนการสอน
๓. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
๔. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา
ทางการเรียนวิชาสังคมฯ
และเรียนรู้จากสถานที่จริง
สูงขึ้น
๕. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ๔. มีสื่อในการจัด
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
กิจกรรมการเรียนการ
สอน
๖. พัฒนากลุ่มสาระ
๑. เพื่อจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ ๑. นักเรียนร้อยละ๗๐
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในการจัดกิจกรรมการเรียน สามารถจัดทําโครงงาน
การสอน
วิทยาศาสตร์
๒. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ ๒. นักเรียนร้อยละ๙๐
การเรียนรู้ในรูปแบบโครงงาน เข้าร่วมกิจกรรมวัน
วิทยาศาสตร์
ตารางที่ ๑๖ แสดงการดําเนินตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา(ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ที่/ตัวบ่งชี้)
มฐ.๕.๑-๕.๔

มฐ.๕.๑-๕.๔

มฐ.๕.๑-๕.๔

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา (มฐ.

๕๙

๓. เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
๗. พัฒนากลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

เพื่อปรับปรุงพัฒนาสื่อและ
การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน

๘. พัฒนาระบบงาน
ทะเบียน/วัดผลและ
GPA

๑. เพื่อพัฒนาระบบงาน
ทะเบียนวัดผลโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
รายงานข้อมูล GPA และการ
ส่งต่อข้อมูลระหว่างช่วงชั้น
สถานศึกษาและการคัดเลือก
นักเรียนเข้าศึกษาต่อใน
สถาบันอุดมศึกษาได้อย่าง
ถูกต้องเป็นระบบ รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ

ของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีวัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ร้อย
ละ๗๕
๒. นักเรียนมีผลการ
ทดสอบรวบยอด
ระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์
ร้อยละ๗๕
๓. นักเรียนสามารถสื่อ
ความคิดผ่านการพูด
เขียน หรือนําเสนอด้วย
วิธีต่างๆ
๑. โรงเรียนส่งข้อมูลและ
รายงานข้อมูลไปยัง สพ
ม.๓๓ ได้ถูกต้องทันตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
๒. เอกสารหลักฐานงาน
ทะเบียนถูกต้องสมบูรณ์
เป็นระเบียบสามารถ
ตรวจสอบได้

ที่/ตัวบ่งชี้)

มฐ.๕.๑-๕.๔

มฐ.๕.๑-๕.๔

ตารางที่ ๑๖ แสดงการดําเนินตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา(ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา (มฐ.

๖๐

๒. เพื่อรายงานฐานข้อมูลด้าน
ทะเบียนประวัตินักเรียน
๓. เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในการรักษาข้อมูล
ของหลักฐานการศึกษา
๙. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ๑. เพื่อเป็นแหล่งศึกษา
ห้องสมุด
ค้นคว้าด้วยตนเอง
๒. เพื่อสนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
ของครูและนักเรียน
๓. เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ที่มี
คุณภาพและมีเทคโนโลยีที่
ทันสมัย
๑๐. พัฒนาการเรียน ๑. เพื่อให้ครูและนักเรียน
การสอนวิชา
ร่วมกันผลิตสื่อการเรียนการ
คอมพิวเตอร์
สอน
๒. เพื่อจัดแสดงและจัดเก็บสื่อ
การเรียนการสอน
๑๑. พัฒนากลุ่มสาระ ๑. เพื่อจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ใน
สุขศึกษาและพลศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน
สุขศึกษาและพลศึกษา
๒. เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย

ของโครงการ/กิจกรรม

ที่/ตัวบ่งชี้)

๑. สถิติในการใช้ห้องสมุด
๒. ความพึงพอใจในการ
ให้บริการของห้องสมุด
๓. มีบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้
๔. นักเรียนร้อยละ๙๐
เข้าร่วมกิจกรรม

มฐ.๑๑.๑-๑๑.๓

นักเรียนร้อยละ ๙๐
สามารถใช้เทคโนโลยีใน
ชีวิตประจําวัน

มฐ.๕.๑-๕.๑

๑.มีวัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนสุข
ศึกษาและพลศึกษา
๒. นักเรียนร้อยละ๙๐
เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย

มฐ.๕.๑-๕.๑

ตารางที่ ๑๖ แสดงการดําเนินตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา(ต่อ)
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา (มฐ.

๖๑
ของโครงการ/กิจกรรม

ที่/ตัวบ่งชี้)

นักเรียนร้อยละ๙๐เข้า
ร่วมกิจกรรมวันสําคัญ
ทางพุทธศาสนา

มฐ.๒.๑-๒.๔

นักเรียนร้อยละ ๙๐ เข้า
ร่วมกิจกรรมกีฬาสี

มฐ.๑.๑-๑.๔

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐
มีสุขนิสัยในการดูแล
ตนเองและออกกําลัง
กายอย่างสม่ําเสมอ
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐
มีน้ําหนัก ส่วนสูงและ
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์
ตารางที่ ๑๖ แสดงการดําเนินตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา(ต่อ)

มฐ.๑.๑-๑.๔

๑๒. วันสําคัญ

๑๓. การแข่งขันกีฬา
ภายในต้านภัยยาเสพ
ติด

๑๔. งานอนามัย
โรงเรียน

โครงการ/กิจกรรม

๓. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
๔. เพื่อสร้างความสามัคคีใน
หมู่คณะ
๑. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักและ
เห็นความสําคัญของวันสําคัญ
ทางพุทธศาสนา
๒. เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตน
ได้ถูกต้องในวันสําคัญทาง
พุทธศาสนา
๑. เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมกีฬาสี
๒. เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็น
ตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน
๓. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
๔. เพื่อสร้างความสามัคคีใน
หมู่คณะ
๑. เพื่อให้นักเรียนมีสุขนิสัยใน
การดูแลตนเองและออกกําลัง
กายอย่างสม่ําเสมอ
๒. เพื่อให้นักเรียนมีน้ําหนัก
ส่วนสูงและสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา (มฐ.

๖๒
ของโครงการ/กิจกรรม
๓. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการ
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐
ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด รู้จักการป้องกันตนเอง
ให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่ จากสิ่งเสพติดให้โทษ
เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย และหลีกเลี่ยงสภาวะที่
อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ เสี่ยงต่อความรุนแรง
โรคภัย อุบัติเหตุและ
ปัญหาทางเพศ
๔. นักเรียนร้อยละ ๘๐
มีความมั่นใจกล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสมและให้เกียรติ
ผู้อื่น
๑๕. ปฐมนิเทศ
๑. เพื่อให้ผู้ปกครองและ
๑. ผู้ปกครองและ
นักเรียนระดับชั้น ม.๑ นักเรียนได้รับทราบนโยบาย นักเรียนร้อยละ ๘๐
และ ม.๔
และแนวทางการเรียนการ
ได้รับทราบนโยบาย และ
แนวทางการเรียนการ
สอนในระดับชั้นชั้น
สอนในระดับชั้นชั้น
มัธยมศึกษาปีที่๑และ๔
มัธยมศึกษาปีที่๑และ๔
๒. เพื่อให้ผู้ปกครองและ
นักเรียนรับทราบและปฏิบัติ ๒. ผู้ปกครองและ
ตามกฎระเบียบที่ทางโรงเรียน นักเรียนร้อยละ๘๐
รับทราบและปฏิบัติตาม
กําหนดให้
๓. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อัน กฎระเบียบที่ทาง
โรงเรียนกําหนดให้
ดีระหว่างบ้าน ชุมชน และ
๓. ความพึงพอใจของผู้ที่
โรงเรียน
เกี่ยวข้อง ในการจัด
โครงการร้อยละ ๘๐
ตารางที่ ๑๖ แสดงการดําเนินตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา(ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ที่/ตัวบ่งชี้)

มฐ.๒.๑-๒.๔

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา (มฐ.

๖๓
ของโครงการ/กิจกรรม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
๑๖. ปัจฉิมนิเทศ
๑. เพื่อให้นักเรียนเห็น
ที่ ๓ และ ๖ สามารถนํา
นักเรียนระดับชั้น ม.๓ ความสําคัญของการเรียน
และ ม.๖
๒. เพื่อเสริมสร้างขวัญและกา ความรู้และประสบการณ์
ลังใจให้กับนักเรียนที่สําเร็จ ที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทาง
ในการศึกษาต่อและ
การศึกษา
๓. เพื่อให้นักเรียนเกิดความ นําไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้
ภาคภูมิใจในความสําเร็จ
๔. เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีงามระหว่าง
ครูกับนักเรียน
๕. เพื่อให้นักเรียนเกิดทัศนคติ
ที่ดีต่อโรงเรียน
๖. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่
นักเรียนรุ่นต่อไป
๑๗. เข้าค่ายลูกเสือ- ๑.เพื่อจัดกิจกรรมลูกเสือเนตร ๑.นักเรียนร้อยละ๑๐๐
เนตรนารี
นารี
เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ
๒.เพื่อฝึกระเบียบวินัยและ
เนตรนารี
ความอดทน
๒.นักเรียนร้อยละ๑๐๐
๓.เพื่อสร้างลักษณะนิสัยใน
ผ่านกิจกรรมลูกเสือเนตร
การบําเพ็ญประโยชน์
นารี

ที่/ตัวบ่งชี้)
มฐ.๒.๑-๒.๔

มฐ.๒.๑-๒.๔

ตารางที่ ๑๖ แสดงการดําเนินตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา(ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา (มฐ.

๖๔
ของโครงการ/กิจกรรม
เพิ่มจํานวนนักเรียนชั้น
๑๘. กิจกรรมแนะแนว ๑. เพื่อสร้างโอกาสทาง
มัธยมศึกษาปี่ที่ ๑ และ
การศึกษาให้นกั เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี่ที่ ๓ และ ๖ เข้า ๔ ที่จะเข้ามาศึกษาต่อใน
โรงเรียนพระครูพิทยาคม
มาศึกษาต่อด้านวิชาชีพ
ต่อไปในอนาคต
เพื่อพัฒนาความรู้ไปสู่
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
๒. เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร การรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๑ และ ๔
ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที
บริการได้รับทราบ
๓. เพื่อเพิ่มจํานวนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี่ที่ ๑ และ ๔ทีจ่ ะ
เข้ามาศึกษาต่อในโรงเรียนพระ
ครูพิทยาคมต่อไปในอนาคต
๑๙. พัฒนาระบบดู
๑. เพื่อประสานความร่วมมือ ๑. ผู้ปกครองร้อยละ ๘๐
และช่วยเหลือนักเรียน ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง เข้าร่วมการประชุมเพื่อ
และชุมชนใน
ร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ปัญหา
๒. นักเรียนที่มปี ัญหาได้รับ
๒. ออกเยี่ยมบ้าน
การช่วยเหลืออย่างเต็มกําลัง นักเรียน ร้อยละ ๑๐๐
ความสามารถ
๓. นักเรียนที่อยู่ในกลุ่ม
เสี่ยงได้รับการดูแล
ช่วยเหลือไม่น้อยกว่า
ร้อยละ๙๐

ที่/ตัวบ่งชี้)
มฐ.๑๓.๑-๑๓.๒

มฐ.๒.๑-๒.๔

ตารางที่ ๑๖ แสดงการดําเนินตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา(ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา (มฐ.

๖๕
ของโครงการ/กิจกรรม
ที่/ตัวบ่งชี้)
๒๐. โครงการส่งเสริม ๑. นักเรียนรู้และเข้าใจหลัก ๑. นักเรียนรู้และเข้าใจ มฐ. ๑๔.๑ – ๑๔.๒
คุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรม
หลักคุณธรรมจริยธรรม มฐ. ๑๕.๑ – ๑๕.๒
๒. สามารถนําไปใช้ใน
ร้อยละ ๘๐
ชีวิตประจําวันได้
๒. สามารถนําไปใช้ใน
๓. สามารถแนะนําและสืบ
ชีวิตประจําวันได้ ร้อย
ทอดวัฒนธรรมได้
ละ ๘๐
๓. สามารถแนะนําและ
สืบทอดวัฒนธรรมได้
ร้อยละ ๘๐
๒๑. โครงการค่ายสภา ๑. นักเรียนได้เข้าร่วมค่าย
๑. นักเรียนได้เข้าร่วม
มฐ. ๑๔.๑ – ๑๔.๒
นักเรียนดี วิถคี วาม
สภานักเรียนที่ส่งเสริม
ค่ายสภานักเรียนที่
มฐ. ๑๕.๑ – ๑๕.๒
เป็นไทย
คุณธรรมจริยธรรม
ส่งเสริมคุณธรรม
๒. สภานักเรียนนําความรู้ไป จริยธรรม
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน ๒. สภานักเรียนนํา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน ร้อยละ
๘๐
มฐ. ๑๕.๑ – ๑๕.๒
๒๒. โครงการส่งเสริม ๑. นักเรียนได้รับการพัฒนา ๑.นักเรียนได้รับการ
พัฒนาวินัยนักเรียน
พัฒนาวินัยนักเรียน
วินัยนักเรียน
๒. นักเรียนเห็นคุณค่าใน
ร้อยละ ๘๐
กิจกรรมการพัฒนาวินัย
๒.นักเรียนเห็นคุณค่าใน
นักเรียน
กิจกรรมการพัฒนาวินัย
๓. นักเรียนมีวนิ ัยดีขึ้น
นักเรียน ร้อยละ๘๐
๓.นักเรียนมีวินัยดีขึ้น
ร้อยละ ๘๐
กลยุทธ์ที่ ๔ : สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตารางที่ ๑๗ แสดงการดําเนินตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและ

สนอง
มาตรฐานการศึกษา

๖๖
คุณภาพ)
ของสถานศึกษา (มฐ.
ของโครงการ/กิจกรรม
ที่/ตัวบ่งชี้)
๑. ประชุม
เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการ
มฐ.๙.๑-๙.๓
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย่าง สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน น้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
ร่วมกันประชุมเพื่อหา
แนวทางการพัฒนา
สถานศึกษา
๒. พระครูสัมพันธ์
ชุมชน

มีการจัดกิจกรรมร่วมกับ
มีการจัดกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชนอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
สม่ําเสมอ

มฐ.๑๐.๑-๑๐.๖

กลยุทธ์ที่ ๕ : พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพกากรศึกษา
ตารางที่ ๑๘ แสดงการดําเนินตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา

โครงการ/กิจกรรม
๑. งานสาธารณูปโภค

เป้าหมาย
สนอง
(เชิงปริมาณและ
มาตรฐานการศึกษา
วัตถุประสงค์
คุณภาพ)
ของสถานศึกษา (มฐ.
ของโครงการ/กิจกรรม
ที่/ตัวบ่งชี้)
๑. เพื่อชําระค่าสาธารณูปโภค ๑. ชําระค่า
มฐ.๑๓.๑-๑๓.๒
สาธารณูปโภคของ
ของโรงเรียน
๒. เพื่อร่วมรณรงค์การใช้
โรงเรียนตรงตามเวลา
๒. อัตราการใช้พลังงาน
พลังงานอย่างประหยัด
ลดลง

ตารางที่ ๑๘ แสดงการดําเนินตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา(ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
สนอง
(เชิงปริมาณและ
มาตรฐานการศึกษา
คุณภาพ)
ของสถานศึกษา (มฐ.
ของโครงการ/กิจกรรม
ที่/ตัวบ่งชี้)

๖๗
๒. พัฒนาอาคาร
สถานที่และ
สิ่งแวดล้อม

๑. เพื่อบริหารจัดการอาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อม
ของสถานศึกษา
๒. เพื่อบํารุงดูแลและพัฒนา
อาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษาให้อยู่ในสภาพ
มั่นคงปลอดภัยเหมาะสม
พร้อมใช้ประโยชน์

๑. บุคลากรใน
สถานศึกษาใช้อาคาร
สถานศึกษาอย่างคุ้มค่า
๒. อาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมมีความ
มั่นคงปลอดภัยเหมาะสม
พร้อมที่จะใช้ประโยชน

มฐ.๑๓.๑.๑-๑๑.๓

ตอนที่ ๓
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๑. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาสถานศึกษาให้มีระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
ตารางที่ ๑๙ แสดงผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ที่ ๑ ตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปีของสถานศึกษา

โครงการ/
กิจกรรม
๑. การจัดซื้อ
วัสดุ-ครุภัณฑ์
สํานักงาน
๒. พัฒนาระบบ
การเงินและการ
บัญชี
๓. ประกัน
คุณภาพภายใน
๔. จัดทํา
แผนปฏิบัติการ
ประจําปี

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

มีวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและวัสดุการ
ดําเนินงานสนับสนุนกิจกรรมการ
เรียนการสอน
๑.มีเอกสารหลักฐานทางการเงิน
บัญชีและพัสดุ
๒.หลักฐานการจ่ายเงิน

มีวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและวัสดุการ
ดําเนินงานสนับสนุนกิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่างเพียงพอ
๑.มีเอกสารหลักฐานทางการเงิน
บัญชีและพัสดุครบถ้วนถูกต้อง
๒.หลักฐานการจ่ายถูกต้องตาม
ระเบียบ
โรงเรียนมีระบบควบคุมคุณภาพ โรงเรียนมีระบบควบคุมคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการศึกษาตามเกณฑ์
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.มีแผนปฏิบตั ิการประจําปี
๑.มีแผนปฏิบตั ิการประจําปี
งบประมาณของโรงเรียน
งบประมาณ ๒๕๕๕ ของโรงเรียน
๒.ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ ๒.ได้ดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การประจําปี ร้อยละ ๙๐ ของ
ประจําปี ร้อยละ ๙๐ ของ
โครงการทั้งหมด
โครงการทั้งหมด

กลยุทธ์ที่ ๒ : ยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มฐ.๑๓.๑-๑๓.๒

มฐ.๑๓.๑-๑๓.๒

มฐ.๑๒.๑-๑๒.๓

มฐ.๑๓.๑-๑๓.๒

๖๙
ตารางที่ ๒๐ แสดงผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ที่ ๒ ตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปีของสถานศึกษา

โครงการ/กิจกรรม

๑. พัฒนา
บุคลากร

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

๑.บุคลากร ได้เข้าร่วมศึกษาดู ๑.บุคลากร ร้อยละ ๑๐๐
มฐ.๗.๑-๗.๙
งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร้อยละ
ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
๑๐๐
๒.การประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒.การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของครู
ของครู
๒. ศึกษาดูงาน
๑.บุคลากรร้อยละ ๑๐๐ ได้เข้า
มฐ.๗.๑-๗.๙
๑.บุคลากร ได้เข้าร่วมศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร้อยละ ๑๐๐
เรียนรู้
๒.การประเมินผลการปฏิบัติงาน
๒.การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของครู
ของครู
๓. ขับเคลื่อนหลัก ๑. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ ๑. บุคลากรร้อยละ ๘๐มีความรู้ มฐ. ๑๔.๑ – ๑๔.๒
ความเข้าใจในหลักปรัชญาของ
ปรัชญาเศรษฐกิจ ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจพอเพียง
พอเพียง
พอเพียงร้อยละ ๘๐
๒. บุคลากรเห็นคุณค่าของหลัก ๒. บุคลากรร้อยละ ๘๐ เห็นคุณค่า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
ร้อยละ ๘๐
๓. บุคลากรร้อยละ ๘๐นําความรู้
๓. บุคลากรนําความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ตามหลักปรัชญาของ ไปประยุกต์ใช้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงร้อยละ ๘๐ เศรษฐกิจพอเพียง
๔. บุคลากรนําความรู้เกี่ยวกับ ๔. บุคลากรร้อยละ ๘๐ นําความรู้
เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปถ่ายทอดให้กับชุมชน พอเพียงไปถ่ายทอดให้กับชุมชนได้
ได้ ร้อยละ ๘๐
กลยุทธ์ที่ ๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดคุณธรรม นําความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

๗๐
ตารางที่ ๒๑ แสดงผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ที่ ๓
ประจําปีของสถานศึกษา

โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๑. พัฒนางาน
กลุ่มบริหาร
วิชาการ
๒. พัฒนาทักษะ
ทางคณิตศาสตร์
๓. พัฒนากลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย

นักเรียนโรงเรียนพระครูพิทยา
คมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สูงขึ้น
นักเรียนร้อยละ๘๐
มีทักษะทางคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น
๑.นักเรียนร้อยละ ๙๐
เข้าร่วมกิจกรรม
๒.นักเรียนใช้ภาษาไทยอย่าง
ถูกต้อง
๓.นักเรียนอ่านออกเขียนได้ร้อย
ละ ๘๐
๔.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาไทยสูงขึ้น
๔. พัฒนากลุ่ม
นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการ
สาระการเรียนรู้ แสดงต่างๆทั้งในโรงเรียนและ
ศิลปะ
ชุมชน
๕. พัฒนาการ
นักเรียนร้อยละ ๙๐ สามารถใช้
เรียนการสอนวิชา เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
คอมพิวเตอร์

สนองมาตรฐาน
ผลสําเร็จ
การศึกษา
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
นักเรียนโรงเรียนพระครูพิทยาคมมี มฐ.๕.๑-๕.๔
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึน้
นักเรียนร้อยละ๘๐
มีทักษะทางคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น
๑.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ ๙๐
๒.นักเรียนใช้ภาษาไทยอย่าง
ถูกต้อง
๓.นักเรียนอ่านออกเขียนได้ร้อยละ
๘๐
๔.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาไทยสูงขึ้น
นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการ
แสดงต่างๆทั้งในโรงเรียนและ
ชุมชน
นักเรียน สามารถใช้เทคโนโลยีใน
ชีวิตประจําวันร้อยละ ๙๐

ตารางที่ ๒๑ แสดงผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ที่ ๓
ประจําปีของสถานศึกษา (ต่อ)
โครงการ/

เป้าหมาย

ตามแผนปฏิบัติการ

ผลสําเร็จ

มฐ.๕.๑-๕.๔
มฐ.๕.๑-๕.๔

มฐ.๕.๑-๕.๔

มฐ.๕.๑-๕.๔

ตามแผนปฏิบัติการ

สนองมาตรฐาน

๗๑
กิจกรรม

๖. พัฒนาการ
เรียนการสอนวิชา
คอมพิวเตอร์
๗. พัฒนากลุ่ม
สาระสุขศึกษา
และพลศึกษา

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

นักเรียนร้อยละ ๙๐ สามารถใช้ นักเรียน สามารถใช้เทคโนโลยีใน
เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
ชีวติ ประจําวันร้อยละ ๙๐

๑.มีวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรมการเรียนสุขศึกษาและ
พลศึกษา
๒.นักเรียนร้อยละ ๙๐ เข้าร่วม
กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย
๘. พัฒนากลุ่ม
๑.นักเรียนร้อยละ๗๐สามารถ
สาระการเรียนรู้ จัดทําโครงงานวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
๒.นักเรียนร้อยละ๙๐เข้าร่วม
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
๓.มีวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์
๙. พัฒนากลุ่ม
๑.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
สาระการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ร้อยละ๗๕
ภาษาต่างประเทศ ๒.นักเรียนมีผลการทดสอบรวบ
ยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์
ร้อยละ๗๕
๓.นักเรียนสามารถสื่อความคิด
ผ่านการพูด เขียน หรือ
นําเสนอด้วยวิธีต่างๆ

๑.มีวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม
การเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา
๒.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพทางกายร้อยละ๙๐

มฐ.๕.๑-.๕.๔

๑.นักเรียนสามารถจัดทําโครงงาน
วิทยาศาสตร์ร้อยละ๗๐
๒.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวัน
วิทยาศาสตร์ร้อยละ๙๐
๓.มีวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

มฐ.๕.๑-๕.๔

๑.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
ตามเกณฑ์ร้อยละ๗๕
๒.นักเรียนมีผลการทดสอบรวบ
ยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์ร้อย
ละ๗๕
๓.นักเรียนสามารถสื่อความคิด
ผ่านการพูด เขียน หรือนําเสนอ
ด้วยวิธีต่างๆ

มฐ.๕.๑-๕.๔

ตารางที่ ๒๑ แสดงผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ที่ ๓
ประจําปีของสถานศึกษา (ต่อ)
โครงการ/

เป้าหมาย

การศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มฐ.๕.๑-๕.๔

ผลสําเร็จ

ตามแผนปฏิบัติการ

สนองมาตรฐาน

๗๒
กิจกรรม

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๑๐. พัฒนา
ระบบงาน
ทะเบียน/วัดผล
และGPA

๑.โรงเรียนส่งข้อมูลและรายงาน
ข้อมูลไปยัง สพม.๓๒ ได้ถูกต้อง
ทันตามระยะเวลาที่กําหนด
๒.เอกสารหลักฐานงานทะเบียน
ถูกต้องสมบูรณ์เป็นระเบียบ
สามารถตรวจสอบได้

๑.โรงเรียนส่งข้อมูลและรายงาน
ข้อมูลไปยัง สพม.๓๒ ได้ถูกต้อง
ทันตามระยะเวลาที่กําหนด
๒.เอกสารหลักฐานงานทะเบียน
ถูกต้องสมบูรณ์เป็นระเบียบ
สามารถตรวจสอบได้

๑๑. งานอนามัย
โรงเรียน

๑.นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีสขุ นิสัย
ในการดูแลตนเองและออกกําลัง
กายอย่างสม่ําเสมอ
๒.นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีน้ําหนัก
ส่วนสูงและสมรรถ
ภาพทางกายตามเกณฑ์
๓.นักเรียนร้อยละ ๘๐ รู้จักการ
ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้
โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยง
ต่อความรุนแรง โรคภัย
อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ
๔.นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความ
มั่นใจกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมและให้เกียรติผู้อื่น

๑.นักเรียน มีสขุ นิสัยใน
การดูแลตนเองและออกกําลังกาย
อย่างสม่ําเสมอร้อยละ ๘๐
๒.นักเรียน มีนา้ํ หนัก ส่วนสูงและ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ร้อย
ละ ๘๐
๓.นักเรียน รู้จกั การป้องกันตนเอง
จากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง
สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง
โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทาง
เพศร้อยละ ๘๐
๔.นักเรียน มีความมั่นใจกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสมและให้
เกียรติผู้อื่นร้อยละ ๘๐

ตารางที่ ๒๑ แสดงผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ที่ ๓
ประจําปีของสถานศึกษา(ต่อ)
โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

การศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มฐ.๑๐.๑-๑๐.๖

มฐ.๑.๑-๑.๔

ตามแผนปฏิบัติการ

สนองมาตรฐาน
การศึกษา

๗๓

๑๒. ปฐมนิเทศ ๑. ผู้ปกครองและนักเรียน ได้รับ
นักเรียนระดับชั้น ทราบนโยบาย และแนวทางการ
ม.๑ และ ม.๔
เรียนการสอนในระดับชั้นชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑และ ๔ ร้อย
ละ ๘๐
๒. ผู้ปกครองและนักเรียน
รับทราบและปฏิบัติตาม
กฎระเบียบที่ทางโรงเรียน
กําหนดให้ ร้อยละ ๘๐
๓. ความพึงพอใจของผู้ที่
เกี่ยวข้อง ในการจัดโครงการ
ร้อยละ ๘๐
๑๓. วันสําคัญ
นักเรียนร้อยละ ๙๐ เข้าร่วม
กิจกรรมวันสําคัญทางพุทธ
ศาสนา
๑๔. การแข่งขัน นักเรียนร้อยละ ๙๐ เข้าร่วม
กีฬาภายใน
กิจกรรมกีฬาสีภายใน
๑๕. พัฒนาแหล่ง ๑.สถิติในการใช้ห้องสมุด
เรียนรู้ห้องสมุด ๒.ความพึงพอใจในการให้บริการ
ของห้องสมุด
๓.มีบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้
๔.นักเรียนร้อยละ ๙๐ เข้าร่วม
กิจกรรม

๑. ผู้ปกครองและนักเรียน
รับทราบนโยบาย และแนวทางการ
เรียนการสอนในระดับชั้นชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔
ร้อยละ ๘๐
๒. ผู้ปกครองและนักเรียน
รับทราบและปฏิบัติตาม
กฎระเบียบที่ทางโรงเรียน
กําหนดให้ ร้อยละ๘๐
๓. ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดโครงการร้อยละ ๘๐
นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมวันสําคัญ
ทางพุทธศาสนาร้อยละ๙๐

มฐ.๒.๑-๒.๔

นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี
ภายในร้อยละ ๙๐
๑.สถิติในการใช้ห้องสมุด
๒.ความพึงพอใจในการให้บริการ
ของห้องสมุด
๓.มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๔.นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ ๙๐

มฐ.๑.๑-๑.๔

ตารางที่ ๒๑ แสดงผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ที่ ๓
ประจําปีของสถานศึกษา (ต่อ)
โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มฐ. ๒.๑-๒.๔

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

มฐ.๑๑.๓

ตามแผนปฏิบัติการ

สนองมาตรฐาน
การศึกษา

๗๔
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มฐ.๕.๑-๕.๔

๑๖. ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
นักเรียนระดับชั้น และ๖ สามารถนําความรู้และ
ม.๓ และ ม.๖
ประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้เป็น
แนวทางในการศึกษาต่อและ
นําไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
และ๖ สามารถนําความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้เป็น
แนวทางในการศึกษาต่อและ
นําไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้

๑๗. เข้าค่าย
๑.นักเรียนร้อยละ๑๐๐ เข้าร่วม
ลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี
๒.นักเรียนร้อยละ๑๐๐ ผ่าน
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี
๑๘. กิจกรรมแนะ จํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่
แนว
ที่ ๑ และ ๔ ทีจ่ ะเข้ามาศึกษา
ต่อในโรงเรียนพระครูพิทยาคม
ต่อไปในอนาคต
๑๙. พัฒนาระบบ ๑.ผู้ปกครองร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
ดูและช่วยเหลือ การประชุมเพื่อร่วมกันหาแนว
นักเรียน
ทางแก้ไขปัญหา
๒.ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ร้อย
ละ ๑๐๐
๓.นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
ได้รับการดูแดช่วยเหลือไม่น้อย
กว่าร้อยละ๙๐

๑.นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม
ลูกเสือเนตรนารีร้อยละ๑๐๐
๒.นักเรียน ผ่านกิจกรรมลูกเสือ
เนตรนารีร้อยละ๑๐๐
เพิ่มจํานวนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี่ที่ ๑ และ ๔ ทีจ่ ะ
เข้ามาศึกษาต่อในโรงเรียน
พระครูพิทยาคมต่อไปในอนาคต
๑.ผู้ปกครอง เข้าร่วมการประชุม
เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาร้อยละ ๘๐
๒.ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ร้อยละ
๑๐๐
๓.นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงได้รับ
การดูแดช่วยเหลือไม่น้อยกว่า
ร้อยละ๙๐

ตารางที่ ๒๑ แสดงผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ที่ ๓
ประจําปีของสถานศึกษา (ต่อ)
โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

มฐ.๕.๑-๕.๔

มฐ.๑๓.๑-๑๓.๒

มฐ.๑๐.๖

ตามแผนปฏิบัติการ

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา

๗๕

๒๐. โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

๑. นักเรียนรู้และเข้าใจหลัก
คุณธรรมจริยธรรม ร้อยละ๘๐
๒. สามารถนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้ ร้อยละ ๘๐
๓. สามารถแนะนําและสืบทอด
วัฒนธรรมได้ ร้อยละ ๘๐
๒๑. โครงการค่าย ๑. นักเรียนได้เข้าร่วมค่ายสภา
สภานักเรียนดี
นักเรียนที่ส่งเสริมคุณธรรม
วิถีความเป็นไทย จริยธรรม
๒. สภานักเรียนนําความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
ร้อยละ ๘๐
๒๒. โครงการ
๑.นักเรียนได้รับการพัฒนาวินัย
นักเรียน ร้อยละ ๘๐
ส่งเสริมพัฒนา
วินัยนักเรียน
๒.นักเรียนเห็นคุณค่าในกิจกรรม
การพัฒนาวินัยนักเรียน ร้อยละ
๘๐
๓.นักเรียนมีวินัยดีขึ้นร้อยละ
๘๐

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
และ๖ สามารถนําความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้เป็น
แนวทางในการศึกษาต่อและ
นําไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้
๑.นักเรียนร้อยละ๑๐๐ เข้าร่วม
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี
๒.นักเรียนร้อยละ๑๐๐ ผ่าน
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มฐ. ๑๔.๑ – ๑๔.๒
มฐ. ๑๕.๑ – ๑๕.๒

มฐ. ๑๔.๑ – ๑๔.๒
มฐ. ๑๕.๑ – ๑๕.๒

เพิ่มจํานวนนักเรียนชั้น
มฐ. ๑๕.๑ – ๑๕.๒
มัธยมศึกษาปี่ที่ ๑ และ ๔ ทีจ่ ะ
เข้ามาศึกษาต่อในโรงเรียน
พระครูพิทยาคมต่อไปในอนาคต

กลยุทธ์ที่ ๔ : สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตารางที่ ๒๒ แสดงผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ที่ ๔
ประจําปีของสถานศึกษา
โครงการ/

เป้าหมาย

ผลสําเร็จ

ตามแผนปฏิบัติการ

สนองมาตรฐาน

๗๖
กิจกรรม

๑. ประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
๒. พระครู
สัมพันธ์ชุมชน

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานร่วมกันประชุมเพื่อหา พื้นฐานร่วมกันประชุมเพื่อหาแนว
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา ทางการพัฒนาสถานศึกษา
มีการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน
อย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ

มีการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน
อย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ

การศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มฐ.๙.๑-๙.๓

มฐ.๑๐.๑-๑๐.๖

กลยุทธ์ที่ ๕ : พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพกากรศึกษา
ตารางที่ ๒๓ แสดงผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ที่ ๕
ประจําปีของสถานศึกษา
โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ตามแผนปฏิบัติการ

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา

๗๗

๑. งาน
สาธารณูปโภค

๑.ชําระค่าสาธารณูปโภคของ
โรงเรียนตรงตามเวลา
๒.อัตราการใช้พลังงานลดลง

๒. พัฒนาอาคาร ๑.บุคลากรในสถานศึกษาใช้
สถานที่และ
อาคารสถานศึกษาอย่างคุ้มค่า
สิ่งแวดล้อม
๒.อาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมมีความมั่นคง
ปลอดภัยเหมาะสมพร้อมที่จะ
ใช้ประโยชน์

๑.ชําระค่าสาธารณูปโภคของ
โรงเรียนตรงตามเวลา
๒.อัตราการใช้พลังงานลดลง
๑.บุคลากรในสถานศึกษาใช้
อาคารสถานศึกษาอย่างคุ้มค่า
๒.อาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมมีความมั่นคง
ปลอดภัยเหมาะสมพร้อมที่จะใช้
ประโยชน์

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มฐ.๑๓.๑-๑๓.๒

มฐ.๑๑.๑-๑๑.๓

๒. ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ตารางที่ ๒๔ ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษารายมาตรฐาน

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

จํานวน
จํานวน ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
นักเรียน
นักเรียน คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ
ร้อยละ
ระดับ ๓
ทั้งหมด
๕
๔
๓
๒
๑
ขึ้นไป

๗๘

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสขุ ภาวะที่ดี
และมีสนุ ทรียภาพ (๕ คะแนน)
๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ
ออกกําลังกาย สม่ําเสมอ
(๐.๕ คะแนน)
๑.๒ มีน้ําหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน (๐.๕ คะแนน)
๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้
โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง
โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทาง
เพศ (๑ คะแนน)
๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม (๑
คะแนน)
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติ
ผู้อื่น (๑ คะแนน)
๑.๖ สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์
กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ
(๑ คะแนน)

จํานวน
จํานวน ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
นักเรียน
นักเรียน คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ
ร้อยละ
ระดับ ๓
ทั้งหมด
๕
๔
๓
๒
๑
ขึ้นไป

๑,๒๗๓ ๒๕๔ ๔๔๗ ๓๐๘ ๑๔๑

๑๒๓ ๑,๐๐๙ ๗๙.๒๖

๑,๒๗๓ ๕๔๓ ๓๒๑ ๒๑๓

๙๒

๑๐๔ ๑๐๗๗ ๘๔.๖๐

๑,๒๗๓ ๒๒๘ ๔๕๗ ๓๕๔ ๑๓๕

๙๙ ๑,๐๓๙ ๘๑.๖๒

๑,๒๗๓ ๓๘๖ ๒๙๗ ๒๒๘ ๒๒๑

๑๔๑ ๙๑๑ ๗๑.๕๖

๑,๒๗๓ ๒๗๕ ๓๐๖ ๓๘๙ ๒๑๗

๘๖

๑,๒๗๓ ๒๕๕ ๔๔๒ ๔๑๒ ๑๑๑

๕๓ ๑,๑๐๙ ๘๗.๑๑

๙๗๐ ๗๖.๒๐

ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ คะแนนที่ได้ ๔.๐๒ ระดับคุณภาพ ดีมาก
๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามตัวบ่งชี้ของ
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ โดยดําเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

๗๙
๑.๑ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ได้จัดกิจกรรมตามโครงการโดยให้นักเรียน ทุกคนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม เช่น การดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย สุขภาพฟัน การออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ
การวัดน้ําหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน เป็นต้น
๑.๒ โครงการที่เป็นลักษณะของการต่อต้านยาเสพติด ได้แก่ กิจกรรมลานกีฬาต้าน
ยาเสพติด โครงการกีฬาสีภายใน การส่งนักเรียนร่วมแข่งขันกีฬาในระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๒ และระดับจังหวัด กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและเอดส์ เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
๑.๓ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยให้ครูมีแผนการ
จัดการเรียนรู้ มีสื่อการเรียนการสอน และจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี
๑.๔ โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
โดยให้ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ มีสื่อการเรียนการสอน และสามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมี
สุนทรียภาพด้านกีฬา
๑.๕ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการและสมรรถภาพทางกาย โดยเน้นด้านศิลปะ
และพลศึกษา โดยครูจะเตรียมความพร้อมให้นักเรียนที่มคี วามสามารถด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา เพื่อ
เข้าร่วมแข่งขันในระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ และระดับจังหวัดต่อไป
๑.๖ โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนกลุม่ สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยมี
กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายใน กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายนอก โดยให้นกั เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาสีภายใน และส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬาเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา
ภายนอก เพื่อส่งเสริมให้นกั เรียนมีสุนทรียภาพด้านกีฬา
๑.๗ กิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี
โดยแทรกเข้าไปในกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ เช่น วันสุนทรภู่ วันแม่แห่งชาติ สัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์ จะมีการแสดงนาฏศิลป์ มีการแสดงดนตรี ประกอบการจัดกิจกรรมเป็นประจํา
๒. ผลการพัฒนา
๒.๑.ผู้เรียนร้อยละ ๗๙.๒๖ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกาย สม่ําเสมอ
๒.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๘๔.๖๐ มีน้ําหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน
๒.๓ ผู้เรียนร้อยละ ๘๑.๖๒ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
๒.๔ ผู้เรียนร้อยละ ๗๑.๕๖ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม
๒.๕ ผู้เรียนร้อยละ ๗๖.๒๐ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น

๘๐
๒.๖ ผู้เรียนร้อยละ ๘๗.๑๑ สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์
กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ
ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ คะแนนที่ได้ ๔.๐๒ ระดับคุณภาพ ดีมาก
๓.แนวทางการพัฒนาในอนาคต
กําหนดแผนพัฒนาครูเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสุข
ภาวะและสุนทรียภาพ ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญมีการจัดกิจกรรมที่
หลากหลาย มีการนิเทศติดตาม มีการทดสอบสมรรถภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง นําผลที่ได้เป็น
แนวทางในการพัฒนา

ตารางที่ ๒๔ ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษารายมาตรฐาน (ต่อ)

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ ๒ ผูเ้ รียนมีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พงึ
ประสงค์ (๕ คะแนน)
๒.๑ มีคณ
ุ ลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร (๒ คะแนน)
๒.๒ เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคุณ(๑คะแนน)
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง (๑ คะแนน)
๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
(๑ คะแนน)

จํานวน
จํานวน ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
นักเรียน
นักเรียน คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ
ร้อยละ
ระดับ ๓
ทั้งหมด
๕
๔
๓
๒
๑
ขึ้นไป

๑,๒๗๓ ๓๕๙ ๓๘๖ ๓๑๒ ๑๐๔ ๑๑๒ ๑๐๕๗ ๘๓.๐๓
๑,๒๗๓ ๓๗๙ ๓๕๘ ๓๑๗ ๑๓๒

๘๗ ๑๐๕๔ ๘๒.๘๐

๑,๒๗๓ ๓๕๖ ๓๘๗ ๓๒๑ ๑๒๕

๘๔ ๑๐๖๔ ๘๓.๕๘

๑,๒๗๓ ๓๑๒ ๔๕๒ ๒๑๖ ๑๕๓ ๑๔๐ ๙๘๐ ๗๖.๙๘

ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒ คะแนนที่ได้ ๔.๑๐ ระดับคุณภาพ ดีมาก
๑. วิธีการพัฒนา

๘๑
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามตัวบ่งชี้ของ
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พงึ ประสงค์ โดยดําเนินการจัดกิจกรรมที่พัฒนา
ผู้เรียน คือ กิจกรรมค่ายพุทธธรรม กิจกรรมอบรมธรรมะในวันสุดสัปดาห์ กิจกรรมตามวันสําคัญของชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมการประกวดมารยาท กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมโฮมรูม ซึ่งแต่ละ
กิจกรรมได้รับความร่วมมือจากครู บุคลากร นักเรียน และชุมชนเป็นอย่างดี บรรลุเป้าหมายที่กําหนด มี
การดําเนินการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปีและในรายวิชาระพุทธศาสนา มีพระวิทยากรใน
ท้องถิ่นมาอบรม สั่งสอน ตลอดปีการศึกษา ทําให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์อย่างต่อเนื่อง
๒. ผลการพัฒนา
ุ ลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
๒.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๘๓.๐๓ มีคณ
๒.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๘๒.๘๐ เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
๒.๓ ผู้เรียนร้อยละ ๘๓.๕๘ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
๒.๔ ผู้เรียนร้อยละ ๗๖.๙๘ ตระหนัก รู้คณ
ุ ค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒ คะแนนที่ได้ ๔.๑๐ ระดับคุณภาพ ดีมาก
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
กําหนดแผนพัฒนาเพื่อปลูกฝังจิตสํานึกและสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เป็นบุคคล
ที่ดีทั้งในปัจจุบนั และอนาคต

ตารางที่ ๒๔ ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษารายมาตรฐาน (ต่อ)

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ ๓ ผูเ้ รียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก
การเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง (๕ คะแนน)

จํานวน
จํานวน ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
นักเรียน
นักเรียน คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ
ร้อยละ
ระดับ ๓
ทั้งหมด
๕
๔
๓
๒
๑
ขึ้นไป

๘๒

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

๓.๑ มีนสิ ัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด
แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆรอบตัว
(๒ คะแนน)
๓.๒ มีทกั ษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน
และตั้งคําถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติม (๑ คะแนน)
๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่าง
กัน (๑ คะแนน)
๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
นําเสนอผลงาน (๑ คะแนน)

จํานวน
จํานวน ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
นักเรียน
นักเรียน คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ
ร้อยละ
ระดับ ๓
ทั้งหมด
๕
๔
๓
๒
๑
ขึ้นไป

๑,๒๗๓ ๒๗๓ ๔๘๑ ๔๑๒

๗๕

๓๒ ๑,๑๗๖ ๙๒.๓๘

๑,๒๗๓ ๓๐๗ ๕๒๑ ๔๑๖

๒๕

๔

๑,๒๔๔ ๙๗.๗๒

๑,๒๗๓ ๒๕๔ ๓๙๖ ๓๓๗ ๑๑๕ ๑๗๑ ๙๘๗ ๗๗.๕๓
๑,๒๗๓ ๒๗๒ ๔๔๔ ๓๖๖ ๑๕๑

๔๐ ๑,๐๘๒ ๘๔.๙๙

ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓ คะแนนที่ได้ ๔.๔๔ ระดับคุณภาพ ดีมาก
๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตาม
ตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยดําเนินกิจกรรมดัง ต่อไปนี้
๑.๑ โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนกลุม่ สาระการเรียนรู้ โดยดําเนินการในทุกกลุม่ สาระ
การเรียนรู้ โดยให้นักเรียนทําโครงงานในกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ เช่น โครงงาน
วิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานภาษาอังกฤษ โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี
๑.๒ กิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น โครงการกีฬาสีภายใน วันสุนทรภู่ วันแม่แห่งชาติ
วันเข้าพรรษา สัปดาห์วิทยาศาสตร์ เป็นต้น โดยให้นักเรียนได้ร่วมกันคิดวางแผนเพื่อดําเนินกิจกรรม
ต่างๆ ให้ประสบความสําเร็จ ซึ่งนักเรียนได้ให้ความร่วมมือและร่วมกันคิด และดําเนินกิจกรรมต่างๆ
ส่งผลให้กิจกรรมต่างๆ ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี
๑.๓ โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
๑.๔ โครงการยกระดับคุณภาพอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน

๘๓
๑.๕ กิจกรรมรักการอ่าน
๒. ผลการพัฒนา
๒.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๙๒.๓๘ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด
แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆรอบตัว
๒.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๙๗.๗๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคําถามเพื่อค้นคว้า
หาความรู้เพิ่มเติม
๒.๓ ผู้เรียนร้อยละ ๗๗.๕๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้
ระหว่างกัน
๒.๔ ผู้เรียนร้อยละ ๘๔.๙๙ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนําเสนอผลงาน
ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓ คะแนนที่ได้ ๓.๖๕ ระดับคุณภาพ ดีมาก
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
กําหนดแผนพัฒนาครูเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โดยจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
กิจกรรมรักการอ่าน ห้องเรียนคอมพิวเตอร์

ตารางที่ ๒๔ ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษารายมาตรฐาน (ต่อ)

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปญ
ั หา
ได้อย่างมีสติ สมเหตุผล

จํานวน
จํานวน ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
นักเรียน
นักเรียน คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ
ร้อยละ
ระดับ ๓
ทั้งหมด
๕
๔
๓
๒
๑
ขึ้นไป

๘๔

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

จํานวน
จํานวน ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
นักเรียน
นักเรียน คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ
ร้อยละ
ระดับ ๓
ทั้งหมด
๕
๔
๓
๒
๑
ขึ้นไป

(๕ คะแนน)

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน
ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคิดของ
ตนเอง (๒ คะแนน)
๔.๒ นําเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง (๑
คะแนน)
๔.๓ กําหนดเป้าหมาย คาดการณ์
ตัดสินใจแก้ปญ
ั หาโดยมีเหตุผล
ประกอบ (๑ คะแนน)
๔.๔ ความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
(๑ คะแนน)

๑,๒๗๓

๒๘๓ ๓๕๗ ๓๔๕ ๑๖๕ ๑๒๓ ๙๘๕ ๗๗.๓๘

๑,๒๗๓ ๒๘๗

๓๖๑ ๓๑๔ ๒๐๗ ๑๐๔ ๙๖๒ ๗๕.๕๗

๑,๒๗๓

๒๕๖ ๓๘๗

๑,๒๗๓

๒๙๘ ๓๕๒ ๓๓๖ ๑๕๓ ๑๓๔ ๙๘๖ ๗๗.๔๕

๓๔๑ ๑๒๕ ๑๖๔ ๙๘๔ ๗๗.๓๐

ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๔ คะแนนที่ได้ ๓.๘๔ ระดับคุณภาพ ดีมาก
๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนได้จัดกิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล โดย
เน้นให้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ทํางานเป็นกลุ่ม ได้
ฝึกปฏิบัติจริง เพื่อเป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้รจู้ กั การระดมความคิด ร่วมกันคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ วาง
แผนการแก้ไขปัญหา เช่น กิจกรมรักการอ่าน โดยให้นักเรียนทุกคนมีสมุดสําหรับบันทึกการอ่านและให้
นักเรียนได้อ่านหนังสือจากห้องสมุดหรือสื่อต่างๆ แล้วนํามาบันทึกในสมุดบันทึกการอ่าน รวมทั้งได้ให้
นักเรียนนําความรู้ที่ได้อ่านมานําเสนอให้คนอื่นได้รับทราบในกิจกรรมหน้าเสาธงของทุกวัน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ใช้กระบวนการเรียนการสอนโดยการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้

๘๕
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ใช้กระบวนการเรียนการสอนโดยการทําโครงงานอาชีพ กลุ่มสาระสังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมใช้กระบวนการเรียนการสอนโดยการทําโครงงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
และการจัดกิจกรรมสภานักเรียนเป็นกิจกรรมที่ช่วยฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง จึงทําให้ผู้เรียนมีวิสยั ทัศน์ที่กว้างไกล กล้าคิด กล้าทําและกล้าแสดงออก
๒. ผลการพัฒนา
๒.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๗๗.๓๘
หรือเขียนตามความคิดของตนเอง
๒.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๗๕.๕๗
๒.๓ ผู้เรียนร้อยละ ๗๗.๓๐
ประกอบ
๒.๔ ผู้เรียนร้อยละ ๗๗.๔๕

สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูด
นําเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
กําหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๔ คะแนนที่ได้ ๓.๘๔ ระดับคุณภาพ ดีมาก
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนควรกําหนดแผนพัฒนาครูเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ทักษะการคิด เพื่อพัฒนานักเรียนให้คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปญ
ั หาได้อย่างมีสติ
สมเหตุสมผล

ตารางที่ ๒๔ ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษารายมาตรฐาน (ต่อ)

๘๖

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
ที่จําเป็นตามหลักสูตร
(๕ คะแนน)
๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละ
กลุ่มสาระ เป็นไปตามเกณฑ์ (๑
คะแนน)
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญ
ตามหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์
(๑ คะแนน)
๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน เป็นไปตาม
เกณฑ์ (๒ คะแนน)
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติ เป็นไป
ตามเกณฑ์ (๑ คะแนน)

จํานวน
จํานวน
นักเรียน/
นักเรียน ร้อยละ/
ค่า คะแนน เทียบระดับ ความ
ครูที่อยู่ใน
/ครู ระดับที่ได้ น้ําหนัก ที่ได้ คุณภาพ หมาย
ระดับ ๓
ทั้งหมด
ขึ้นไป

๖๔.๗๔ ๑.๐๐ ๐.๖๐

๓

ดี

๗๓.๘๕ ๑.๐๐ ๐.๗

๔

ดีมาก

๖๙.๑๒ ๒.๐๐ ๑.๓

๓

ดี

๓๖.๓๓ ๑.๐๐ ๐.๔

๒

พอใช้

ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๕ คะแนนที่ได้ ๓.๐๐ ระดับคุณภาพ ดี
๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตาม
ตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรูแ้ ละทักษะทีจ่ ําเป็นตามหลักสูตร โดยดําเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
๑. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ดําเนินการโดยให้คณะครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ มีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนที่หลากหลายและเน้นการประเมินตามสภาพจริง ส่งเสริมให้บคุ ลากรใช้สื่อทีท่ ันสมัย
ใช้ความรู้จากอินเตอร์เน็ต ให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง จัดทําการวิจยั ในชั้นเรียนเพื่อ
แก้ปัญหานักเรียนในด้านต่างๆ ที่ค้นพบขณะทํากิจกรรมการเรียนการสอน
๒. กิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น โครงการกีฬาสีภายใน กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันเข้าพรรษา กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เป็นต้น โดยให้นักเรียนได้
ร่วมกันคิดวางแผนเพื่อดําเนินกิจกรรมต่างๆ ให้ประสบความสําเร็จ เพื่อการเสริมกิจกรรมการเรียน

๘๗
การสอนนอกเหนือจากในชั่วโมงเรียน ซึ่งนักเรียนได้ให้ความร่วมมือและร่วมกันคิด และดําเนินกิจกรรม
ต่างๆ ส่งผลให้กิจกรรมต่างๆ ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี
๓. กิจกรรมสูค่ วามเป็นเลิศทางงวิชาการและสมรรถนะทางกาย ดําเนินการโดยให้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้จัดเตรียมนักเรียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ และระดับจังหวัด
๒. ผลการพัฒนา
๒.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๖๔.๗๔ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
๒.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๗๓.๘๕ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์
๒.๓ ผู้เรียนร้อยละ ๖๙.๑๒ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตาม
เกณฑ์
๒.๔ ผู้เรียนร้อยละ ๓๖.๓๓ ผลการทดสอบระดับชาติ เป็นไปตามเกณฑ์
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนควรกําหนดแผนพัฒนาครูเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ให้นกั เรียน
มีความรู้ความสามารถตามทีห่ ลักสูตรกําหนด โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีการ
สร้างเครื่องมือในการวัดผลประเมินผล และมีการวัดประเมินผลอย่างหลากหลายและมีการวัดผลประเมิน
อย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินความรู้และทักษะที่จําเป็นตามที่กําหนดในหลักสูตร

ตารางที่ ๒๔ ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษารายมาตรฐาน (ต่อ)

๘๘

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

จํานวน
จํานวน ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
นักเรียน
นักเรียน คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ
ร้อยละ
ระดับ ๓
ทั้งหมด
๕
๔
๓
๒
๑
ขึ้นไป

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการ
ทํางาน รักการทํางานสามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจต
คติที่ดีต่ออาชีพสุจริต(๕ คะแนน)
๖.๑ วางแผนการทํางานและดําเนินการ
๑,๒๗๓ ๓๓๖ ๓๒๕
จนสําเร็จ(๒ คะแนน)
๖.๒ ทํางานอย่างมีความสุข มุง่ มั่น
พัฒนางาน และภูมใิ จในผลงาน ๑,๒๗๓ ๓๕๘ ๓๔๐
ของ ตนเอง (๑ คะแนน)
๖.๓ ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ (๑ คะแนน) ๑,๒๗๓ ๓๔๑ ๓๖๗
๖.๔ มีความรูส้ กึ ที่ดีต่ออาชีพสุจริตและ
หาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง ๑,๒๗๓ ๓๒๔ ๓๗๗
สนใจ (๑ คะแนน)

๓๒๖ ๑๕๔ ๑๓๒

๙๘๗ ๗๗.๕๓

๓๑๒ ๑๕๔ ๑๐๙ ๑,๐๑๐ ๗๙.๓๔
๓๖๒ ๑๐๓ ๑๐๐ ๑,๐๗๐ ๘๔.๐๕
๓๑๕ ๑๓๓ ๑๒๔ ๑,๐๑๖ ๗๙.๘๑

ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๖ คะแนนที่ได้ ๓.๙๘ ระดับคุณภาพ ดีมาก
๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตาม
ตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ และ
มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต โดยดําเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้
๑. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยดําเนินการในทุกกลุม่
สาระการเรียนรู้ โดยให้นักเรียนทําโครงงานในกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ เช่น โครงงาน
วิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานภาษาอังกฤษ โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี
๒. กิจกรรมห้องเรียนน่าอยู่ กิจกรรมประกวดความสะอาดพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยให้สภา
นักเรียน และหัวหน้าห้องได้มีส่วนร่วมในการดําเนินการประเมินพื้นที่ที่รับผิดชอบตลอดจนร่วมกันวางแผน
ที่จะพัฒนาห้องเรียนและเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบให้สะอาดอยู่เสมอ
๓. กิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น กิจกรรมวันสุนทรภู่ โครงการกีฬาสีภายใน

๘๙
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันเข้าพรรษา กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
โครงการส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น โดยให้
นักเรียนได้ร่วมกันคิดวางแผนเพื่อดําเนินกิจกรรมต่างๆ ให้ประสบความสําเร็จ ซึ่งนักเรียนได้ให้ความ
ร่วมมือและร่วมกันคิด และดําเนินกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้กิจกรรมต่างๆ ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี
๒. ผลการพัฒนา
๒.๑ ผู้เรียนร้อยละ
๒.๒ ผู้เรียนร้อยละ
ของตนเอง
๒.๓ ผู้เรียนร้อยละ
๒.๔ ผู้เรียนร้อยละ
ตนเองสนใจ

๗๗.๕๓ วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ
๗๙.๓๔ ทํางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน
๘๔.๐๕ ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
๗๙.๘๑ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่

ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๖ คะแนนที่ได้ ๓.๙๘ ระดับคุณภาพ ดีมาก
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนควรกําหนดแผนพัฒนาครูเพื่อยกระดับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
การทํางานจากประสบการณ์จริง เน้นทักษะการคิดสร้างสรรค์ คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต
มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ตารางที่ ๒๔ ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษารายมาตรฐาน
(ต่อ)

๙๐

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าทีอ่ ย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล (๑๐ คะแนน)
๗.๑ ครูมกี ารกําหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์
(๑ คะแนน)
๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการ
วางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
(๑ คะแนน)
๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา
(๒ คะแนน)
๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผนวกกับการนําบริบทและภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการใน
การจัดการเรียนรู้ (๑ คะแนน)
๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น
การพัฒนาการเรียนรูข้ องผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
(๑ คะแนน)

จํานวน
ระดับ
ครู
๕
ทั้งหมด

ระดับ
๔

ระดับ
๓

ระดับ
๒

ระดับ
๑

จํานวน
ครูที่อยู่
ระดับ ๓
ขึ้นไป

คิดเป็น
ร้อยละ

๔๙

๖

๒๑

๑๙

๓

๐

๔๖

๙๓.๘๘

๔๙

๖

๒๓

๑๘

๒

๐

๔๗

๙๕.๙๒

๔๙

๕

๒๒

๒๐

๒

๐

๔๗

๙๕.๙๒

๔๙

๔

๒๐

๒๓

๒

๐

๔๗

๙๕.๙๒

๔๙

๗

๒๒

๑๘

๒

๐

๔๗

๙๕.๙๒

๙๑

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

๗.๖ ครูให้คําแนะนํา คําปรึกษา และ
แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้าน
การเรียนและคุณภาพชีวิตด้วย
ความเสมอภาค
(๑ คะแนน)
๗.๗ ครูมกี ารศึกษา วิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่
ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ
ปรับการสอน (๑ คะแนน)
๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดี
ของสถานศึกษา (๑ คะแนน)
๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่
ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ (๑ คะแนน)

จํานวน
ระดับ
ครู
๕
ทั้งหมด

ระดับ
๔

ระดับ
๓

ระดับ
๒

ระดับ
๑

จํานวน
ครูที่อยู่
ระดับ ๓
ขึ้นไป

คิดเป็น
ร้อยละ

๔๙

๘

๑๙

๒๐

๒

๐

๔๗

๙๕.๙๒

๔๙

๙

๒๐

๑๘

๒

๐

๔๗

๙๕.๙๒

๔๙

๘

๒๑

๑๘

๒

๐

๔๗

๙๕.๙๒

๔๙

๕

๒๕

๑๖

๓

๐

๔๖

๙๓.๘๘

ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๗ คะแนนที่ได้ ๙.๕๕ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยดําเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
๑. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ดําเนินการโดยให้คณะครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ มีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนที่หลากหลายและเน้นการประเมินตามสภาพจริง ส่งเสริมให้บคุ ลากรใช้สื่อทีท่ ันสมัย
ใช้ความรู้จากอินเตอร์เน็ต ให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง จัดทําการวิจยั ในชั้นเรียนเพื่อ
แก้ปัญหานักเรียนในด้านต่างๆ ที่ค้นพบขณะทํากิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ครูจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ส่งเสริมให้มีการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายและเน้นการประเมินตามสภาพจริง

๙๒
๒. โครงการพัฒนาบุคลากร โดยดําเนินการส่งเสริมการฝึกอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถในด้านวิชาการ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยในปี ๒๕๕๕ โรงเรียนได้ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม
อบรม สัมมนาอย่างต่อเนื่อง พัฒนาวิทยฐานะ โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๓. กิจกรรมสอนเสริมนักเรียน โดยจัดสอนเสริมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
และ ๖ เพื่อเตรียมสอบวัดประเมินผลระดับชาติ โดยจัดในรูปแบบการนํานักเรียนมาเป็นกลุ่ม ให้แต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้เข้าไปสอนเสริมกับนักเรียน ซึ่งส่งผลให้ผลการเรียนของนักเรียนดีขึ้น
๔. กิจกรรมสูค่ วามเป็นเลิศทางงวิชาการและสมรรถนะทางกาย ดําเนินการโดยให้
กลุ่มสาระการเรียนรู้จัดเตรียมนักเรียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับระดับสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ และระดับจังหวัด
๕. การนิเทศการศึกษา โดยจัดให้มีการนิเทศ กํากับติดตาม ในการประชุมประจําเดือนทุก
เดือน โดยมีการกํากับ นิเทศ เสนอแนะแนวทางรวมทั้งยกตัวอย่างเพื่อประกอบการดําเนินการให้คณะ
ครูสามารถนําผลการนิเทศไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป
๒. ผลการพัฒนา
๒.๑ ครูร้อยละ ๙๓.๘๘ มีการกําหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์
๒.๒ ครูร้อยละ ๙๕.๙๒ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ขอ้ มูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
๒.๓ ครูร้อยละ ๙๕.๙๒ ออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา
๒.๔ ครูร้อยละ ๙๕.๙๒ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
๒.๕ ครูร้อยละ ๙๕.๙๒ มีการวัดและประเมินผลทีม่ ุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
๒.๖ ครูร้อยละ ๙๕.๙๒ ให้คําแนะนํา คําปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการ
เรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
๒.๗ ครูร้อยละ ๙๕.๙๒ มีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน
๒.๘ ครูร้อยละ ๙๕.๙๒ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา
๒.๙ ครูร้อยละ ๙๓.๘๘ จัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา
เต็มความสามารถ

๙๓
ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๗ คะแนนที่ได้ ๙.๕๕ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนควรกําหนดแผนพัฒนาครู โดยการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อยกระดับความสามารถให้ปฏิบัติงานและบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ตารางที่ ๒๔ ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษารายมาตรฐาน
(ต่อ)

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบตั ิงานตาม
บทบาทหน้าทีอ่ ย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
(๑๐ คะแนน)
๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะ
ผู้นํา และความคิดริเริ่มที่เน้น
การพัฒนาผู้เรียน (๑ คะแนน)
๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการ
ประเมินหรือผลการวิจัย เป็น
ฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการ
จัดการ (๒ คะแนน)
๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การ (๒ คะแนน)

จํานวน
นักเรียน/ จํานวน
เทียบ
ร้อยละ/
คะแนนที่
ครูที่อยู่ใน นักเรียน/
ค่าน้ําหนัก
ระดับ
ระดับที่ได้
ได้
ระดับ ๓ ครูทั้งหมด
คุณภาพ
ขึ้นไป

ความ
หมาย

๑๐๐

๑

๑

๕

ดีเยี่ยม

๘๐

๒

๑.๖

๔

ดีมาก

๘๐

๒

๑.๖

๔

ดีมาก

๙๔

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับ
การกระจายอํานาจ (๒ คะแนน)
๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
พึงพอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษา (๑ คะแนน)
๘.๖ ผู้บริหารให้คําแนะนํา
คําปรึกษาทางวิชาการและเอา
ใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา (๒
คะแนน)

จํานวน
นักเรียน/ จํานวน
เทียบ
ร้อยละ/
คะแนนที่
ครูที่อยู่ใน นักเรียน/
ค่าน้ําหนัก
ระดับ
ระดับที่ได้
ได้
ระดับ ๓ ครูทั้งหมด
คุณภาพ
ขึ้นไป

ความ
หมาย

๑๐๐

๒

๒

๕

ดีเยี่ยม

๘๐

๑

๐.๘

๔

ดีมาก

๘๐

๒

๑.๖

๔

ดีมาก

ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๘ คะแนนที่ได้ ๘.๖๐ ระดับคุณภาพ ดีมาก
๑. วิธีการพัฒนา
ผู้บริหารโรงเรียนได้ดําเนินการบริหารงานในลักษณะดังต่อไปนี้ เพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้ของ
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดย
ดําเนินการดังนี้
๑.๑ ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม มี มีวิสัยทัศน์และมีภาวะผู้นํา
๑.๒ ผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในด้านการครองตน ครองคน และ ครอง
งาน มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เน้นกิจกรรมที่ส่งผลไปยังนักเรียน
เป็นสําคัญ งานหรือกิจกรรมที่ดําเนินการต้องลงไปสู่นักเรียนเป็นหลัก
๑.๓ เป็นผู้อุทิศตน อุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติงานอย่างเต็มกําลังความสามารถ มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์และมีภาวะผู้นํา นิเทศการปฏิบัติงานของครูอย่างสม่ําเสมอ
๑.๔ สนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองเพื่อความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ โดยสนับสนุนให้ครูมี
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ๒ คน
๒. ผลการพัฒนา

๙๕
๒.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นําและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน อยู่ในเกณฑ์
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
๒.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย
เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ อยู่ในเกณฑ์ระดับคุณภาพ ดีมาก
๒.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ อยู่ในเกณฑ์ระดับคุณภาพ ดีมาก
๒.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอํานาจ
อยู่ในเกณฑ์ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
๒.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา ระดับ ดีมาก
๒.๖ ผู้บริหารให้คําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา อยู่ในเกณฑ์ระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๘ คะแนนที่ได้ ๘.๖๐ ระดับคุณภาพ ดีมาก
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
ใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือข้อมูลผลการวิจัยมาพัฒนา ด้านการจัดการศึกษาและนํา
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มคี วามรู้
ความสามารถเท่าทันเหตุการณ์

ตารางที่ ๒๔ ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษารายมาตรฐาน
(ต่อ)

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการ
สถานศึกษา และผู้ปกครอง
ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ

จํานวน
นักเรียน/ จํานวน
เทียบ
ร้อยละ/
คะแนนที่
ครูที่อยู่ใน นักเรียน/
ค่าน้ําหนัก
ระดับ
ระดับที่ได้
ได้
ระดับ ๓ ครูทั้งหมด
คุณภาพ
ขึ้นไป

ความ
หมาย

๙๖

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

จํานวน
นักเรียน/ จํานวน
เทียบ
ร้อยละ/
คะแนนที่
ครูที่อยู่ใน นักเรียน/
ค่าน้ําหนัก
ระดับ
ระดับที่ได้
ได้
ระดับ ๓ ครูทั้งหมด
คุณภาพ
ขึ้นไป

ความ
หมาย

เกิดประสิทธิผล (๕ คะแนน)

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้
และปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่
ระเบียบกําหนด (๒ คะแนน)
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษา
กํากับ ติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลสําเร็จ
ตามเป้าหมาย (๑ คะแนน)
๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา (๒ คะแนน)

๘๐

๒

๑.๖

๔

ดีมาก

๘๐

๑

๐.๘

๔

ดีมาก

๘๐

๒

๑.๖

๔

ดีมาก

ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๙ คะแนนที่ได้ ๔.๐๐ ระดับคุณภาพ ดีมาก
๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการ
สถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดย
ดําเนินการดังนี้
๑.๑ การบริหารโรงเรียนโดยชุมชนมีส่วนร่วม โรงเรียนได้เชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานมาประชุมภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพือ่ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและการบริหารการศึกษาใน
โรงเรียนมีการกําหนดบทบาทและช่วยจัดการศึกษา
๑.๒ กิจกรรมประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้น เพื่อรายงานผลการดําเนินงาน การจัดกิจกรรม
ต่างๆของโรงเรียน ประสานความมือในการแก้ไขปัญหานักเรียน และเพือ่ การพัฒนาโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป

๙๗
๑.๓ กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง โดยมีการเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ห้องเรียนละ ๒ คน เพื่อเป็นตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ประสานความมือในการ
แก้ไขปัญหานักเรียน และเพือ่ การพัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพต่อไป
๑.๔ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ
นักเรียน โดยนักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน เช่น กิจกรรมเยีย่ มบ้านนักเรียน กิจกรรมโฮมรูม
เพื่อดูแลให้ผู้เรียนสามารถอยู่ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุข ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ครูเข้ากับชุมชนได้ดีเพื่อ
การพัฒนาการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
๑.๕ มีระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยโรงเรียนได้จัดทําโครงการเพื่อขอรับ
การสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาจาก คณะครู องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ผู้ปกครองและผู้มี
จิตศรัทธา โดยโรงเรียนได้รับความช่วยเหลือจากคณะครู องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ผู้ปกครอง
และผู้มจี ิตศรัทธา เป็นจํานวนมาก ทําให้โรงเรียนสามารถนํางบประมาณเหล่านั้นมาพัฒนาการศึกษาได้
เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๖ โครงการสายสัมพันธ์โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยคณะครู นักเรียนและผูป้ กครองร่วมทําบุญถวายอาหารที่วัดของแต่ละหมู่บ้าน
๒. ผลการพัฒนา
๒.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกําหนด อยู่ในเกณฑ์ระดับ
คุณภาพ ดีมาก
๒.๒ คณะกรรมการสถานศึกษากํากับ ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย อยู่ในเกณฑ์ระดับคุณภาพ ดีมาก
๒.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาสถานศึกษา อยู่ในเกณฑ์ระดับ
คุณภาพ ดีมาก
ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๙ คะแนนที่ได้ ๔.๐๐ ระดับคุณภาพ ดีมาก

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนและชุมชน ร่วมมือกันดําเนินงานและพัฒนาอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง
ตารางที่ ๒๔ ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษารายมาตรฐาน (ต่อ)

๙๘

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รียนอย่างรอบด้าน
(๑๐ คะแนน)
๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสม
และสอดคล้องกับท้องถิ่น
(๒ คะแนน)
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย
ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด
ความสามารถ และความสนใจ
(๒ คะแนน)
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
ส่งเสริมและตอบสนองความ
ต้องการ ความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของผู้เรียน
(๑ คะแนน)
๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
(๑ คะแนน)
๑๐.๕ นิเทศภายใน กํากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุง
การเรียนการสอนอย่างสม่ําเสมอ
(๒ คะแนน)
๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่
มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง

จํานวน
จํานวน
นักเรียน/
ร้อยละ/
เทียบ
นักเรียน/
คะแนน
ครูที่อยู่ใน
ระดับที่ ค่าน้ําหนัก
ระดับ
ครู
ที่ได้
ระดับ ๓
ได้
คุณภาพ
ทั้งหมด
ขึ้นไป

ความ
หมาย

๖๐

๒

๑.๒

๓

ดี

๘๐

๒

๑.๖

๔

ดีมาก

๘๐

๑

๐.๘

๔

ดีมาก

๘๐

๑

๐.๘

๔

ดีมาก

๖๐

๒

๑.๒

๓

ดี

๘๐

๒

๑.๖

๔

ดีมาก

๙๙

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

จํานวน
จํานวน
นักเรียน/
ร้อยละ/
เทียบ
นักเรียน/
คะแนน
ครูที่อยู่ใน
ระดับที่ ค่าน้ําหนัก
ระดับ
ครู
ที่ได้
ระดับ ๓
ได้
คุณภาพ
ทั้งหมด
ขึ้นไป

ความ
หมาย

ผู้เรียนทุกคน
(๒ คะแนน)
ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑๐ คะแนนที่ได้ ๗.๒๐ ระดับคุณภาพ ดีมาก

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามี
การจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน โดยดําเนินการดังนี้
๑.๑ โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารวิชาการ โดยพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย
๑.๒ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โดยพัฒนาห้องสมุดให้ได้มาตรฐานและเพื่อ
บริการนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีการจัดป้ายนิเทศความรู้ในวันสําคัญต่างๆ ตลอดปีการศึกษา
พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อบริการนักเรียนให้สามารถเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน
นอกจากนี้ได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน เช่น วัด องค์การบริหารส่วนตําบล
สถานรถไฟบ้านกลัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลยาง ฯลฯ
๑.๓ กิจกรรมการสอนของพระวิทยากร โดยโรงเรียนได้มีพระภิกษุสงฆ์มาช่วยสอนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาพระพุทธศาสนาทั้งระดับช่วงชั้นที่ ๓ และช่วง
ชั้นที่ ๔ จํานวน ๒ รูป
๒. ผลการพัฒนา
๒.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น อยู่ในเกณฑ์ระดับคุณภาพ ดี
๒.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดความสามารถและ
ความสนใจ อยู่ในเกณฑ์ระดับคุณภาพ ดีมาก
๒.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจของผู้เรียน อยู่ในเกณฑ์ระดับคุณภาพ ดีมาก

๑๐๐
๒.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้
ด้วยตนเอง อยู่ในเกณฑ์ระดับคุณภาพ ดีมาก
๒.๕ นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง
สม่ําเสมอ อยู่ในเกณฑ์ระดับคุณภาพ ดี
๒.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเ้ รียนทุกคน
อยู่ในเกณฑ์ระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑๐ คะแนนที่ได้ ๗.๒๐ ระดับคุณภาพ ดีมาก
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนควรจัดหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนรู้และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการและความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนมีการ
ติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง

ตารางที่ ๒๔ ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษารายมาตรฐาน
(ต่อ)

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

จํานวน
จํานวน
นักเรียน/
ร้อยละ/
เทียบ
นักเรียน
ค่า คะแนน
ครูที่อยู่ใน
ระดับที่
ระดับ
/ครู
น้ําหนัก ที่ได้
ระดับ ๓
ได้
คุณภาพ
ทั้งหมด
ขึ้นไป

ความ
หมาย

๑๐๑

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผเู้ รียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ (๑๐ คะแนน)
๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัยมีสิ่ง
อํานวยความสะดวก พอเพียงอยู่ใน
สภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่ม
รื่นและมีแหล่งเรียนรู้สําหรับผู้เรียน
(๔ คะแนน)
๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ของผู้เรียน (๓ คะแนน)
๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม (๓ คะแนน)

จํานวน
จํานวน
นักเรียน/
ร้อยละ/
เทียบ
นักเรียน
ค่า คะแนน
ครูที่อยู่ใน
ระดับที่
ระดับ
/ครู
น้ําหนัก ที่ได้
ระดับ ๓
ได้
คุณภาพ
ทั้งหมด
ขึ้นไป

ความ
หมาย

๘๐

๔

๓.๒

๔

ดีมาก

๘๐

๓

๒.๔

๔

ดีมาก

๘๐

๓

๒.๔

๔

ดีมาก

ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑๑ คะแนนที่ได้ ๘.๐๐ ระดับคุณภาพ ดีมาก
๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ โดยดําเนินการดังนี้
๑.๑ โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่ โดยโรงเรียนได้ดําเนินกิจกรรม ต่างๆ ในโครงการนี้
ดังนี้
๑.๑.๑ กิจกรรมประกวดเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบโดยจะมีการกําหนดเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ของแต่ละห้องเรียน นักเรียนจะต้องดูแลความสะอาดเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ

๑๐๒
๑.๑.๒ กิจกรรมปรับปรุงบริบทและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน โดยได้ดําเนินการจัดทํา
สวนหย่อม ปรับปรุงบริบทของโรงเรียนให้สะอาดสวยงามเสริมบรรยากาศให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน
๑.๑.๓ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการต่างๆให้มีวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวกให้อยู่
ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้
๑.๒ โครงการงานอนามัย ได้จัดกิจกรรมตามโครงการโดยให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม เช่น การดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย สุขภาพฟัน การออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ การวัด
น้ําหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน เป็นต้น
๑.๓ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โดยพัฒนาห้องสมุดให้ได้มาตรฐานและเพื่อ
บริการนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีการจัดป้ายนิเทศความรู้ในวันสําคัญต่างๆ ตลอดปีการศึกษา
พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อบริการนักเรียนให้สามารถเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน
นอกจากนี้ได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน เช่น วัด องค์การบริหารส่วนตําบลพระ
ครู โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลพระครู โรงงานน้ําตาลบุรีรัมย์ ฯลฯ
๒. ผลการพัฒนา
๒.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวก
พอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรูส้ ําหรับผู้เรียน อยู่ในเกณฑ์ระดับ
คุณภาพ ดีมาก
๒.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน อยู่ใน
เกณฑ์ระดับคุณภาพ ดีมาก
๒.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง
และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม อยู่ในเกณฑ์ระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑๑ คะแนนที่ได้ ๘.๐๐ ระดับคุณภาพ ดีมาก
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนจัดบริบท อาคารสถานที่ให้สะอาดสวยงามเอื้อต่อการเรียนการสอน
ตารางที่ ๒๔ ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษารายมาตรฐาน
(ต่อ)

๑๐๓

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการ
ประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง (๕ คะแนน)
๑๒.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา (๑ คะแนน)
๑๒.๒ จัดทําและดําเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มงุ่ พัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(๑ คะแนน)
๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
(๑ คะแนน)
๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
(๐.๕ คะแนน)
๑๒.๕ นําผลการประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง (๐.๕ คะแนน)
๑๒.๖ จัดทํารายงานประจําปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน
(๑ คะแนน)

จํานวน
จํานวน
นักเรียน/
เทียบ
นักเรียน ร้อยละ/
ค่า คะแนน
ครูที่อยู่ใน
ระดับ
/ครู ระดับที่ได้ น้ําหนัก ที่ได้
ระดับ ๓
คุณภาพ
ทั้งหมด
ขึ้นไป

ความ
หมาย

๘๐

๑

๐.๘

๔

ดีมาก

๘๐

๑

๐.๘

๔

ดีมาก

๘๐

๑

๐.๘

๔

ดีมาก

๘๐

๐.๕

๐.๔

๔

ดีมาก

๘๐

๐.๕

๐.๔

๔

ดีมาก

๖๐

๑

๐.๖

๓

ดี

๑๐๔

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

จํานวน
จํานวน
นักเรียน/
เทียบ
นักเรียน ร้อยละ/
ค่า คะแนน
ครูที่อยู่ใน
ระดับ
/ครู ระดับที่ได้ น้ําหนัก ที่ได้
ระดับ ๓
คุณภาพ
ทั้งหมด
ขึ้นไป

ความ
หมาย

ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑๒ คะแนนทีไ่ ด้ ๓.๘๐ ระดับคุณภาพ ดีมาก
๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนได้มีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวงโดย
ดําเนินการพัฒนาจัดโครงการ/กิจกรรมดังนี้ มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานสถานศึกษา มี
การบันทึกการประชุมของคณะกรรมการ มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
๒. ผลการพัฒนา
๒.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในเกณฑ์ระดับคุณภาพ ดีมาก
๒.๒ จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในเกณฑ์ระดับคุณภาพ ดีมาก
๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา อยู่ใน
เกณฑ์ระดับคุณภาพ ดีมาก
๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา อยู่ในเกณฑ์ระดับคุณภาพ ดีมาก
๒.๕ นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง อยู่ในเกณฑ์ระดับคุณภาพ ดีมาก
๒.๖ จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน อยู่ในเกณฑ์ระดับ
คุณภาพ ดี
ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑๒ คะแนนที่ได้ ๓.๘๐ ระดับคุณภาพ ดีมาก

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนควรกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้ครอบคลุมกับมาตรฐานการศึกษา
และมีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบเพื่อสะดวกต่อการนําข้อมูลไปใช้ในการพัฒนา

๑๐๕

ตารางที่ ๒๔ ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษารายมาตรฐาน (ต่อ)

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (๑๐
คะแนน)
๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
การเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากร
ของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกีย่ วข้อง
(๕ คะแนน)
๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว
ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
(๕ คะแนน)

จํานวน
จํานวน
นักเรียน/
เทียบ
นักเรียน ร้อยละ/
ค่า คะแนนที่
ครูที่อยู่ใน
ระดับ
/ครู ระดับที่ได้ น้ําหนัก ได้
ระดับ ๓
คุณภาพ
ทั้งหมด
ขึ้นไป

ความ
หมาย

๘๐

๕.๐๐ ๔.๐๐

๔

ดีมาก

๘๐

๕.๐๐ ๔.๐๐

๔

ดีมาก

ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑๓ คะแนนที่ได้ ๘.๐๐ ระดับคุณภาพ ดีมาก

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยดําเนินการดังนี้

๑๐๖
๑.๑ กิจกรรมปรับปรุงบริบทและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน โดยได้ดําเนินการจัดทํา
สวนหย่อม ปรับปรุงบริบทของโรงเรียนให้สะอาดสวยงามเสริมบรรยากาศให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน
๑.๒ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการต่างๆให้มีวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวก
ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้
๑.๓. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โดยพัฒนาห้องสมุดให้ได้มาตรฐานและเพื่อ
บริการนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีการจัดป้ายนิเทศความรู้ในวันสําคัญต่างๆ ตลอดปีการศึกษา
พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อบริการนักเรียนให้สามารถเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน
๒. ผลการพัฒนา
๒.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนา การเรียนรูข้ องผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้ง
ผู้ที่เกี่ยวข้อง อยู่ในเกณฑ์ระดับคุณภาพ ดีมาก
๒.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง อยู่ในเกณฑ์ระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑๓ คะแนนที่ได้ ๘.๐๐ ระดับคุณภาพ ดีมาก
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนและชุมชนประสานงานจัดหาแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้นให้หลากหลายสามารถเข้าไปศึกษา
หาความรู้ในหลายๆ รูปแบบ เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี สารสนเทศ การส่งเสริมอาชีพที่
หลากหลาย

ตารางที่ ๒๔ ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษารายมาตรฐาน (ต่อ)

๑๐๗

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์
ปรัชญาและจุดเน้นที่กําหนดขึ้น
(๕ คะแนน)
๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น
ของสถานศึกษา (๓ คะแนน)
๑๔.๒ ผลการดําเนินงานส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา
(๒ คะแนน)

จํานวน
จํานวน
นักเรียน/
เทียบ
นักเรียน ร้อยละ/ ค่า คะแนน
ความ
ครูที่อยู่ใน
ระดับ
/ครู ระดับที่ได้ น้ําหนัก ที่ได้
หมาย
ระดับ ๓
คุณภาพ
ทั้งหมด
ขึ้นไป

๑๐๐

๓

๓.๐

๕

ดีเยี่ยม

๑๐๐

๒

๒.๐

๕

ดีเยี่ยม

ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑๔ คะแนนที่ได้ ๕.๐๐ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
๑. วิธีการพัฒนา
การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่กําหนดขึ้น ยิ้ม
ง่าย ไหว้สวย รวยน้ําใจ โรงเรียนได้จัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ดังนี้ โครงการสายสัมพันธ์โรงเรียน
ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการอบรมคุณธรรม
๒. ผลการพัฒนา
๒.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา อยู่ในเกณฑ์ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
๒.๒ ผลการดําเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น
ของสถานศึกษา อยู่ในเกณฑ์ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑๔ คะแนนที่ได้ ๕.๐๐ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

๑๐๘

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนกําหนดแผนการพัฒนาสถานศึกษาไว้ให้ครอบคลุมตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและ
จุดเน้นของสถานศึกษาแต้องจัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบเพื่อนําข้อมูลในการวางแผนพัฒนา

ตารางที่ ๒๔ ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษารายมาตรฐาน (ต่อ)

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเน้น แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น (๕ คะแนน)
๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา (๓
คะแนน)
๑๕.๒ ผลการดําเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและพัฒนาดีขึ้นกว่าที่
ผ่าน มา (๒ คะแนน)

จํานวน
จํานวน
นักเรียน/
เทียบ
นักเรียน ร้อยละ/ ค่า คะแนน
ความ
ครูที่อยู่ใน
ระดับ
/ครู ระดับที่ได้ น้ําหนัก ที่ได้
หมาย
ระดับ ๓
คุณภาพ
ทั้งหมด
ขึ้นไป

๑๐๐

๓

๓.๐

๕

ดีเยี่ยม

๑๐๐

๒

๒.๐

๕

ดีเยี่ยม

ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑๕ คะแนนที่ได้ ๕.๐๐ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

๑. วิธีการพัฒนา
เนื่องจากที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ห่างจากเส้นทางหลักทําให้การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนไม่
สะดวกเพราะไม่มีรถโดยสารประจําทางผ่านโรงเรียน โรงเรียนจึงได้จัดทําโครงการพิเศษเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน คือ โครงการรถรับส่ง

๑๐๙
๒. ผลการพัฒนา
๒.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา อยู่ในเกณฑ์ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
๒.๒ ผลการดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและพัฒนาดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา อยู่ในเกณฑ์
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑๕ คะแนนที่ได้ ๕.๐๐ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นทีบ่ ริการ

แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษารายด้าน
ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน (มาตรฐานที่ ๑ – ๖) น้ําหนักคะแนน ๓๐ คะแนน
ตารางที่ ๒๕ แสดงสรุปผลการประเมินคุณภาพด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

๑๑๐

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี
และมีสุนทรียภาพ (๕ คะแนน)
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
(๕ คะแนน)
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง (๕ คะแนน)
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถ ใน
การคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค
ตัดสินใจแก้ปญ
ั หาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล (๕ คะแนน)
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
ที่จําเป็นตามหลักสูตร(๕ คะแนน)
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการ
ทํางาน รักการทํางาน สามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต (๕ คะแนน)

จํานวน
จํานวน
นักเรียน/
ร้อยละ/
เทียบ
นักเรียน/
ค่า คะแนนที่
ความ
ครูที่อยู่ใน
ระดับที่
ระดับ
จํานวนครู
น้ําหนัก ได้
หมาย
ระดับ ๓
ได้
คุณภาพ
ทั้งหมด
ขึ้นไป

๕.๐๐ ๔.๐๒

๔

ดีมาก

๕.๐๐ ๔.๑๐

๔

ดีมาก

๕.๐๐ ๔.๔๔

๔

ดีมาก

๕.๐๐ ๓.๘๔

๔

ดีมาก

๕.๐๐ ๓.๐๐

๓

ดี

๕.๐๐ ๓.๙๘

๔

ดีมาก

สรุปผลการประเมินด้านที่ ๑ คะแนนที่ได้ ๒๓.๓๘ ระดับคุณภาพ ดีมาก

ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา (มาตรฐานที่ ๗ – ๑๒) น้ําหนัก ๕๐ คะแนน
ตารางที่ ๒๖ แสดงสรุปผลการประเมินคุณภาพด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

๑๑๑

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล (๑๐ คะแนน)
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล (๑๐ คะแนน)
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการ
สถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (๕
คะแนน)
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน (๑๐ คะแนน)
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
(๑๐ คะแนน)
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการ
ประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง (๕ คะแนน)

จํานวน
จํานวน
นักเรียน/
นักเรียน ร้อยละ/ ค่า คะแนน เทียบระดับ ความ
ครูที่อยู่ใน
/ครู ระดับที่ได้ น้ําหนัก ที่ได้ คุณภาพ หมาย
ระดับ ๓
ทั้งหมด
ขึ้นไป

๑๐.๐๐ ๙.๕๔

๕

ดีเยี่ยม

๑๐.๐๐ ๘.๖๐

๔

ดีมาก

๕.๐๐ ๔.๐๐

๔

ดีมาก

๑๐.๐๐ ๗.๒๐

๔

ดีมาก

๑๐.๐๐ ๘.๐๐

๔

ดีมาก

๕.๐๐ ๓.๘๐

๔

ดีมาก

สรุปผลการประเมินด้านที่ ๒ คะแนนที่ได้ ๔๑.๑๕ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้(มาตรฐานที่ ๑๓) น้ําหนัก ๑๐ คะแนน

๑๑๒
ตารางที่ ๒๗ แสดงสรุปผลการประเมินคุณภาพด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
(๑๐ คะแนน)

จํานวน
จํานวน
นักเรียน/
นักเรียน ร้อยละ/ ค่า คะแนน เทียบระดับ ความ
ครูที่อยู่ใน
/ครู ระดับที่ได้ น้ําหนัก ที่ได้ คุณภาพ หมาย
ระดับ ๓
ทั้งหมด
ขึ้นไป

๑๐.๐๐ ๘.๐๐

๔

ดีมาก

สรุปผลการประเมินด้านที่ ๓ คะแนนที่ได้ ๘.๐๐ ระดับคุณภาพ ดีมาก

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา (มาตรฐานที่ ๑๔) น้ําหนัก ๕ คะแนน
ตารางที่ ๒๘ แสดงสรุปผลการประเมินคุณภาพด้
ภาพ านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

จํานวน
จํานวน
นักเรียน/
เทียบ
นักเรียน ร้อยละ/ ค่า คะแนน
ความ
ครูที่อยู่ใน
ระดับ
/ครู ระดับที่ได้ น้ําหนัก ที่ได้
หมาย
ระดับ ๓
คุณภาพ
ทั้งหมด
ขึ้นไป

๑๑๓

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์
ปรัชญาและจุดเน้นที่กําหนดขึ้น (๕
คะแนน)

จํานวน
จํานวน
นักเรียน/
เทียบ
นักเรียน ร้อยละ/ ค่า คะแนน
ความ
ครูที่อยู่ใน
ระดับ
/ครู ระดับที่ได้ น้ําหนัก ที่ได้
หมาย
ระดับ ๓
คุณภาพ
ทั้งหมด
ขึ้นไป

๕.๐๐ ๕.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

สรุปผลการประเมินด้านที่ ๔ คะแนนที่ได้ ๕.๐๐ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม (มาตรฐานที่ ๑๕ ) น้ําหนัก ๕ คะแนน
ตารางที่ ๒๙ แสดงสรุปผลการประเมินคุณภาพด้
ภาพ านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเน้น แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น (๕ คะแนน)

จํานวน
จํานวน
นักเรียน/
เทียบ
นักเรียน ร้อยละ/ ค่า คะแนน
ความ
ครูที่อยู่ใน
ระดับ
/ครู ระดับที่ได้ น้ําหนัก ที่ได้
หมาย
ระดับ ๓
คุณภาพ
ทั้งหมด
ขึ้นไป

๕.๐๐ ๕.๐๐

๔

สรุปผลการประเมินด้านที่ ๕ คะแนนที่ได้ ๕.๐๐ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ตารางที่ ๓๐ แสดงสรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ดีเยี่ยม

๑๑๔

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

จํานวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ ๓
ขึ้นไป

ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสขุ ภาวะที่ดี
และมีสนุ ทรียภาพ
๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ
ออกกําลังกาย สม่ําเสมอ
๑.๒ มีน้ําหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน
๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้
โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง
โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทาง
เพศ
๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติ
ผู้อื่น
๑.๖ สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์
กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ ๒ ผูเ้ รียนมีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พงึ
ประสงค์
๒.๑ มีคณ
ุ ลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร
๒.๒ เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที

จํานวน
เทียบ
นักเรียน/ ร้อยละ/ ค่า
คะแนนที่ได้ ระดับ
จํานวนครู ระดับที่ได้ น้ําหนัก
คุณภาพ
ทั้งหมด

ความ
หมาย

๓๐.๐๐ ๒๓.๓๘

๔

ดีมาก

๕.๐๐ ๔.๐๒

๔

ดีมาก

๑,๐๐๙ ๑,๒๔๐ ๗๙.๒๖ ๐.๕๐ ๐.๔๐

๔

ดีมาก

๑๐๗๗ ๑,๒๔๐ ๘๔.๖๐ ๐.๕๐ ๐.๔๓

๔

ดีมาก

๑,๐๓๙ ๑,๒๔๐ ๘๑.๖๒ ๑.๐๐

๐.๘๓

๔

ดีมาก

๙๑๑

๑,๒๔๐ ๗๑.๕๖ ๑.๐๐ ๐.๗๓

๔

ดีมาก

๙๗๐

๑,๒๔๐ ๗๖.๒๐ ๑.๐๐ ๐.๗๖

๔

ดีมาก

๑,๑๐๙ ๑,๒๔๐ ๘๗.๑๑ ๑.๐๐ ๐.๘๗

๔

ดีมาก

๕.๐๐ ๔.๑๐

๔

ดีมาก

๑๐๕๗ ๑,๒๔๐ ๘๓.๐๓ ๒.๐๐ ๑.๖๖

๔

ดีมาก

๑๐๕๔ ๑,๒๔๐ ๘๒.๘๐ ๑.๐๐ ๐.๘๓

๔

ดีมาก

๑๑๕

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

จํานวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ ๓
ขึ้นไป

จํานวน
เทียบ
นักเรียน/ ร้อยละ/ ค่า
คะแนนที่ได้ ระดับ
จํานวนครู ระดับที่ได้ น้ําหนัก
คุณภาพ
ทั้งหมด

ความ
หมาย

๑,๒๔๐ ๘๓.๕๘ ๑.๐๐ ๐.๘๔

๔

ดีมาก

๑,๒๔๐ ๗๖.๙๘ ๑.๐๐ ๐.๗๗

๓

ดี

๕.๐๐ ๔.๔๔

๔

ดีมาก

๑.๘๕

๕

ดีเยี่ยม

๑,๒๔๐ ๙๗.๗๒ ๑.๐๐ ๐.๙๗

๕

ดีเยี่ยม

๑,๒๔๐ ๗๗.๕๓

๑.๐๐ ๐.๗๗

๔

ดีมาก

๑,๒๔๐ ๘๔.๙๙ ๑.๐๐ ๐.๘๕

๔

ดีมาก

๕.๐๐ ๓.๘๔

๔

ดีมาก

ต่อผู้มีพระคุณ
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
๑๐๖๔
แตกต่าง
๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์
๙๘๐
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ ๓ ผูเ้ รียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก
การเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
๓.๑ มีนสิ ัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด
๑,๑๗๖
แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ
รอบตัว
๓.๒ มีทกั ษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน
และตั้งคําถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้ ๑,๒๔๔
เพิ่มเติม
๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นลุ่ม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่าง ๙๘๗
กัน
๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนํา
๑,๐๘๒
นําเสนอผลงาน
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปญ
ั หา
ได้อย่างมีสติสมเหตุผล

๑,๒๔๐ ๗๒.๓๘ ๒.๐๐

๑๑๖

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน
ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคิดของ
ตนเอง
๔.๒ นําเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง
๔.๓ กําหนดเป้าหมาย คาดการณ์
ตัดสินใจแก้ปญ
ั หาโดยมีเหตุผล
ประกอบ
๔.๔ ความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตร
(๕ คะแนน)
๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่
ละกลุ่มสาระ เป็นไปตาม
เกณฑ์ (๑ คะแนน)
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญ
ตามหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์
(๑ คะแนน)
๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน เป็นไปตาม
เกณฑ์ (๒ คะแนน)
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติ เป็นไป
ตามเกณฑ์ (๑ คะแนน)

จํานวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ ๓
ขึ้นไป

จํานวน
เทียบ
นักเรียน/ ร้อยละ/ ค่า
คะแนนที่ได้ ระดับ
จํานวนครู ระดับที่ได้ น้ําหนัก
คุณภาพ
ทั้งหมด

ความ
หมาย

๙๘๕

๑,๒๔๐ ๗๗.๓๘ ๒.๐๐ ๑.๕๕

๔

ดีมาก

๙๖๒

๑,๒๔๐ ๗๕.๕๗ ๑.๐๐

๐.๗๕

๔

ดีมาก

๙๘๔

๑,๒๔๐ ๗๗.๓๐ ๑.๐๐

๐.๗๗

๔

ดีมาก

๙๘๖

๑,๒๔๐ ๗๗.๔๕ ๑.๐๐ ๐.๗๗

๔

ดีมาก

๕.๐๐ ๓.๐๐

๓

ดี

๖๔.๗๔ ๑.๐๐ ๐.๖๐

๓

ดี

๗๓.๘๕ ๑.๐๐

๐.๗

๔

ดีมาก

๖๙.๑๒ ๒.๐๐

๑.๓

๓

ดี

๓๖.๓๓ ๑.๐๐

๐.๔

๒

พอใช้

๑๑๗

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการ
ทํางาน รักการ
ทํางาน สามารถทํางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต
๖.๑ วางแผนการทํางานและ
ดําเนินการจนสําเร็จ
๖.๒ ทํางานอย่างมีความสุข มุง่ มั่น
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง
๖.๓ ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
๖.๔ มีความรูส้ กึ ที่ดีต่ออาชีพสุจริตและ
หาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ

จํานวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ ๓
ขึ้นไป

จํานวน
เทียบ
นักเรียน/ ร้อยละ/ ค่า
คะแนนที่ได้ ระดับ
จํานวนครู ระดับที่ได้ น้ําหนัก
คุณภาพ
ทั้งหมด

๕.๐๐ ๓.๙๘

๔

ดีมาก

๑.๕๕

๔

ดีมาก

๑,๐๑๐ ๑,๒๔๐ ๗๙.๓๔ ๑.๐๐ ๐.๗๙

๔

ดีมาก

๑,๐๗๐ ๑,๒๔๐

๔

ดีมาก

๔

ดีมาก

๕๐.๐๐ ๔๑.๑๕

๕

ดีเยี่ยม

๑๐.๐๐ ๙.๕๕

๕

ดีเยี่ยม

๙๘๗

๑,๒๔๐ ๗๗.๕๓ ๒.๐๐

๘๔.๐๕ ๑.๐๐ ๐.๘๔

๑,๐๑๖ ๑,๒๔๐ ๗๙.๘๑ ๑.๐๐ ๐.๘๐

ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าทีอ่ ย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
๗.๑ ครูมกี ารกําหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์
๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น

ความ
หมาย

๔๖

๔๙

๙๓.๘๘ ๑.๐๐ ๐.๙๔

๕

ดีเยี่ยม

๔๗

๔๙

๙๕.๙๒ ๑.๐๐ ๐.๙๖

๕

ดีเยี่ยม

๑๑๘

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน
๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา
๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผนวกกับการนําบริบทและภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการใน
การจัดการเรียนรู้
๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น
การพัฒนาการเรียนรูข้ องผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
๗.๖ ครูให้คําแนะนํา คําปรึกษา และ
แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้าน
การเรียนและคุณภาพชีวิตด้วย
ความเสมอภาค
๗.๗ ครูมกี ารศึกษา วิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่
ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ
ปรับการสอน
๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดี
ของสถานศึกษา
๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาทื่
ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม

จํานวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ ๓
ขึ้นไป

จํานวน
เทียบ
นักเรียน/ ร้อยละ/ ค่า
คะแนนที่ได้ ระดับ
จํานวนครู ระดับที่ได้ น้ําหนัก
คุณภาพ
ทั้งหมด

ความ
หมาย

๔๗

๔๙

๙๕.๙๒ ๒.๐๐ ๑.๙๑

๕

ดีเยี่ยม

๔๗

๔๙

๙๕.๙๒ ๑.๐๐ ๐.๙๖

๕

ดีเยี่ยม

๔๗

๔๙

๙๕.๙๒ ๑.๐๐ ๐.๙๖

๕

ดีเยี่ยม

๔๗

๔๙

๙๕.๙๒ ๑.๐๐ ๐.๙๖

๕

ดีเยี่ยม

๔๗

๔๙

๙๕.๙๒ ๑.๐๐ ๐.๙๖

๕

ดีเยี่ยม

๔๗

๔๙

๙๕.๙๒ ๑.๐๐ ๐.๙๖

๕

ดีเยี่ยม

๔๖

๔๙

๙๓.๘๘ ๑.๐๐ ๐.๙๔

๕

ดีเยี่ยม

๑๑๙

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

จํานวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ ๓
ขึ้นไป

จํานวน
เทียบ
นักเรียน/ ร้อยละ/ ค่า
คะแนนที่ได้ ระดับ
จํานวนครู ระดับที่ได้ น้ําหนัก
คุณภาพ
ทั้งหมด

ความ
หมาย

ความสามารถ
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบตั ิงานตาม
บทบาทหน้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะ
ผู้นํา และความคิดริเริ่มที่เน้นการ
พัฒนาผู้เรียน
๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการ
ประเมินหรือผลการวิจัย เป็นฐาน
คิดทั้งด้านวิชาการและการ
จัดการ
๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การ
๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับ
การกระจายอํานาจ
๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
พึงพอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษา
๘.๖ ผู้บริหารให้คําแนะนํา คําปรึกษา
ทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็ม
เวลา

๑๐.๐๐ ๘.๖๐

๔

ดีมาก

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๘๐

๒.๐๐ ๑.๖๐

๔

ดีมาก

๘๐

๒.๐๐ ๑.๖๐

๔

ดีมาก

๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๘๐

๑.๐๐

๐.๘

๔

ดีมาก

๘๐

๒.๐๐

๑.๖

๔

ดีมาก

๑๒๐

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการ
สถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ ย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบ
กําหนด
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษากํากับ
ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาให้
บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย
๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รียนอย่างรอบด้าน
๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสม
และสอดคล้องกับท้องถิ่น
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่
หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียน
ตามความถนัดความสามารถ
และความสนใจ
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
ส่งเสริมและตอบสนองความ
ต้องการ ความสามารถ ความ

จํานวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ ๓
ขึ้นไป

จํานวน
เทียบ
นักเรียน/ ร้อยละ/ ค่า
คะแนนที่ได้ ระดับ
จํานวนครู ระดับที่ได้ น้ําหนัก
คุณภาพ
ทั้งหมด

ความ
หมาย

๕.๐๐

๔.๐

๔

ดีมาก

๘๐

๒.๐๐

๑.๖

๔

ดีมาก

๘๐

๑.๐๐

๐.๘

๔

ดีมาก

๘๐

๒.๐๐

๑.๖

๔

ดีมาก

๑๐.๐๐ ๗.๒๐

๓

ดี

๖๐

๒.๐๐

๑.๒

๓

ดี

๘๐

๒.๐๐

๑.๖

๔

ดีมาก

๘๐

๑.๐๐

๐.๘

๔

ดีมาก

๑๒๑

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

จํานวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ ๓
ขึ้นไป

จํานวน
เทียบ
นักเรียน/ ร้อยละ/ ค่า
คะแนนที่ได้ ระดับ
จํานวนครู ระดับที่ได้ น้ําหนัก
คุณภาพ
ทั้งหมด

ความ
หมาย

ถนัด และ
ความสนใจของผู้เรียน
๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง
๑๐.๕ นิเทศภายใน กํากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และนําผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างสม่ําเสมอ
๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่
มีประสิทธิภาพและครอบคลุม
ถึงผู้เรียนทุกคน
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผเู้ รียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ
๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความ
สะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้
การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่น
และมีแหล่งเรียนรู้สําหรับผู้เรียน
๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผู้เรียน

๘๐

๑.๐๐

๐.๘

๔

ดีมาก

๖๐

๒.๐๐

๑.๒

๓

ดี

๘๐

๒.๐๐

๑.๖

๔

ดีมาก

๑๐.๐๐ ๘.๐๐

๔

ดีมาก

๘๐

๔.๐๐

๓.๒

๓

ดีมาก

๘๐

๓.๐๐

๒.๔

๔

ดีมาก

๑๒๒

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและ
หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการ
ประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
๑๒.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
๑๒.๒ จัดทําและดําเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มงุ่ พัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและ
ใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
๑๒.๕ นําผลการประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง

จํานวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ ๓
ขึ้นไป

จํานวน
เทียบ
นักเรียน/ ร้อยละ/ ค่า
คะแนนที่ได้ ระดับ
จํานวนครู ระดับที่ได้ น้ําหนัก
คุณภาพ
ทั้งหมด

๘๐

๓.๐๐

ความ
หมาย

๒.๔

๔

ดีมาก

๕.๐๐ ๓.๘๐

๔

ดีมาก

๘๐

๑.๐๐

๐.๘

๔

ดีมาก

๘๐

๑.๐๐

๐.๘

๔

ดีมาก

๘๐

๑.๐๐

๐.๘

๔

ดีมาก

๘๐

๐.๕๐

๐.๔

๔

ดีมาก

๘๐

๐.๕๐

๐.๔

๔

ดีมาก

๑๒๓

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

จํานวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ ๓
ขึ้นไป

จํานวน
เทียบ
นักเรียน/ ร้อยละ/ ค่า
คะแนนที่ได้ ระดับ
จํานวนครู ระดับที่ได้ น้ําหนัก
คุณภาพ
ทั้งหมด

๑๒.๖ จัดทํารายงานประจําปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน

๖๐

๐.๖

๓

ดี

๑๐.๐๐ ๘.๐๐

๔

ดีมาก

๑๐.๐๐ ๘.๐๐

๔

ดีมาก

๘๐

๕.๐๐ ๔.๐๐

๔

ดีมาก

๘๐

๕.๐๐ ๔.๐๐

๔

ดีมาก

๕.๐๐ ๕.๐๐

๕

ดีมาก

ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง
ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้
๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทัง้
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อพัฒนา การ
เรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากร
ของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้อง
๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว
ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

๑.๐๐

ความ
หมาย

๑๒๔

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

จํานวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ ๓
ขึ้นไป

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนา
สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและ
จุดเน้นที่กําหนดขึ้น
๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น
ของสถานศึกษา
๑๔.๒ ผลการดําเนินงานส่งเสริมหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้
ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น
ของสถานศึกษา

จํานวน
เทียบ
นักเรียน/ ร้อยละ/ ค่า
คะแนนที่ได้ ระดับ
จํานวนครู ระดับที่ได้ น้ําหนัก
คุณภาพ
ทั้งหมด

๕.๐๐ ๕.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๕

๓.๐๐

๓.๐

๕

ดีเยี่ยม

๕

๒.๐๐

๒.๐

๕

ดีเยี่ยม

๕.๐๐ ๕.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๕.๐๐ ๕.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๕

๓.๐๐

๓.๐

๕

ดีเยี่ยม

๕

๒.๐๐

๒.๐

๕

ดีมาก

ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเน้น แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา
และส่งเสริมสถานศึกษาให้
ยกระดับคุณภาพสูงขึน้
๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น
ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา
๑๕.๒ ผลการดําเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและพัฒนาดีขึ้นกว่า
ทีผ่ ่านมา

ความ
หมาย

๑๒๕
จํานวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่ใน
ระดับ ๓
ขึ้นไป

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

จํานวน
เทียบ
นักเรียน/ ร้อยละ/ ค่า
คะแนนที่ได้ ระดับ
จํานวนครู ระดับที่ได้ น้ําหนัก
คุณภาพ
ทั้งหมด

ค่าเฉลี่ยรวม

๑๐๐.๐ ๘๒.๕๓

๔

ความ
หมาย

ดีมาก

สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา คะแนนที่ได้ ๘๒.๕๓
ระดับคุณภาพ

ระดับ ๑

ระดับ ๒

(ปรับปรุง)

(พอใช้)

ระดับ ๓

/ ระดับ ๔

(ดี)

(ดีมาก)

ระดับ ๕
(ดีเยี่ยม)

๔. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ตารางที่ ๒๓ แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ม.๑
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
กลุ่มสาระการ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑

จํานวน ร้อยละ

๑๒๖
เรียนรู้

จํานวนที่
เข้าสอบ ร

ภาษาไทย
๒๔๔
คณิตศาสตร์
๒๔๔
วิทยาศาสตร์
๒๔๔
สังคมศึกษา ฯ
๗๓๒
สุขศึกษาและ
๗๓๒
พลศึกษา
ศิลปะ
๔๘๘
การงานอาชีพฯ ๔๘๘
ภาษา
๔๘๘
ต่างประเทศ
รวม
๓,๖๖๐

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓
๒๘
๗
๔๗
๘๓

นร.ที่ได้
ระดับ ๓
๓.๕ ๔
ขึ้นไป
๓๐ ๔๐ ๙๘
๓
๘
๑๘
๓๗ ๔๓ ๑๒๗
๑๑๙ ๑๕๑ ๓๕๓

นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป
๔๐.๑๖
๐๗.๓๘
๕๒.๐๕
๔๘.๒๒

๑ ๐ ๑๒
๑ ๒๑ ๑๓๗
๑ ๓ ๕
๐ ๒๗ ๒๖

๓๙ ๔๖
๓๒ ๒๓
๑๙ ๔๒
๕๕ ๑๘๕

๔๘
๑๒
๔๗
๘๖

๐

๐

๐

๐

๓๘ ๑๔๙ ๑๗๔ ๓๗๑

๖๙๔

๙๔.๘๑

๐
๐

๐ ๐ ๔
๖ ๑๐๙ ๔๐

๑๓
๓๗

๕๓
๓๕

๗๕ ๑๔๙
๕๘ ๑๒๙

๒๙๗
๒๖๑

๖๐.๘๖
๕๓.๔๘

๐

๐

๒๕ ๑๐๘ ๑๔๓

๒๗๖

๕๖.๕๖

๐

๒๐

๑๓ ๑๔๙ ๓๐

๗๓
๗๔

๓ ๕๗ ๓๐๙ ๒๐๒ ๔๙๕ ๓๔๙ ๔๘๖ ๖๐๔ ๑,๐๓๔ ๒,๑๒๔ ๕๘.๐๓

ตารางที่ ๒๔ แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ม.๑ ภาค
เรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

กลุ่มสาระการ
จํานวนที่
เรียนรู้
เข้าสอบ ร
ภาษาไทย

๒๔๔

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๐ ๒๙ ๔๒

๔๔

๓๗

๓๐

๒๔

๑๗

จํานวน
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
๔
ขึ้นไป
๒๑ ๖๒

ร้อยละ
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป
๒๕.๔๑

๑๒๗
คณิตศาสตร์
๒๔๔
วิทยาศาสตร์
๒๔๔
สังคมศึกษา ฯ
๗๓๒
สุขศึกษาและ
๗๓๒
พลศึกษา
ศิลปะ
๓๖๕
การงานอาชีพฯ ๔๘๘
ภาษา
๔๘๘
ต่างประเทศ
รวม
๓,๕๔๔

๑๓ ๕๕ ๙๒ ๒๕
๐ ๒๔ ๑๓ ๒๓
๐ ๗๘ ๑๐๔ ๙๕

๒๔
๔๓
๙๐

๑๘ ๑๐ ๕
๒
๔๓ ๓๖ ๓๕ ๒๗
๘๒ ๑๐๑ ๕๐ ๑๓๒

๑๗
๙๘
๒๘๓

๐๖.๙๗
๔๐.๑๖
๓๘.๖๖

๗ ๑๗ ๑๒

๔

๑๓

๔๖ ๒๒๐ ๑๘๖ ๒๒๗

๖๓๓

๘๖.๔๘

๐ ๖ ๒
๑๗ ๑๙ ๙

๒
๒๖

๐
๖๓

๑๔ ๓๘ ๗๕ ๒๒๖
๙๕ ๑๑๕ ๗๒ ๗๒

๓๓๙
๒๕๙

๙๒.๘๘
๕๓.๐๗

๐ ๑๖ ๑๘๐ ๙๘

๕๓

๓๕

๑๐๖

๒๑.๗๒

๔๐ ๒๔

๔๒

๓๗ ๒๔๔ ๔๕๔ ๓๑๗ ๓๒๓ ๓๖๓ ๕๘๔ ๔๖๔ ๗๔๙ ๑,๗๙๗ ๕๐.๗๑

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ตารางที่ ๒๕ แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุม่ สาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ม.๒
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

กลุ่มสาระการ
จํานวนที่
เรียนรู้
เข้าสอบ ร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๔

จํานวน
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป

ร้อยละ
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป

๑๒๘
ภาษาไทย
๒๒๑
คณิตศาสตร์
๒๒๑
วิทยาศาสตร์
๒๒๑
สังคมศึกษา ฯ
๖๖๓
สุขศึกษาและ
๖๖๓
พลศึกษา
ศิลปะ
๒๒๑
การงานอาชีพฯ ๖๖๓
ภาษา
๔๔๒
ต่างประเทศ
รวม
๓,๕๔๔

๐
๖๐
๑
๑

๕
๑๐
๒๐
๓๗

๑๐ ๑๖

๕๖
๔๘
๓๑
๑๔๘

๒๗ ๑๗ ๑๓ ๒๔ ๓๔
๓๔ ๑๕ ๘ ๑๙ ๑๒
๓๗ ๔๕ ๓๕ ๔๕ ๑๖
๖๕ ๑๑๐ ๙๔ ๙๑ ๔๕

๔๕
๑๕
๑
๗๒

๑๐๓
๔๖
๖๒
๒๐๘

๔๖.๖๑
๒๐.๘๑
๒๘.๐๕
๓๑.๓๗

๔

๗

๒๖

๔๓ ๙๖

๙๑ ๓๗๘

๕๖๕

๘๕.๒๒

๑๖ ๑๑ ๓
๘๑ ๒๓ ๓๓

๑๓
๓๕

๑๖
๕๐

๓๘ ๕๙ ๖๕ ๘
๗๗ ๑๑๐ ๑๒๐ ๑๔๒

๑๓๒
๓๗๒

๕๙.๗๓
๕๖.๑๑

๑๐๖

๓๗.๕๖

๑ ๗

๘

๑๙ ๑๘๘ ๕๑

๔๐ ๓๔

๙๒

๑๗๐๑๒๙ ๓๓๑ ๒๓๗ ๔๖๗ ๓๕๙ ๔๘๔ ๔๑๗ ๗๕๓ ๑,๖๕๔ ๔๖.๖๗

ตารางที่ ๒๖ แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ม.๒
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

กลุ่มสาระการ
จํานวนที่
เรียนรู้
เข้าสอบ ร
ภาษาไทย

๒๒๑

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๐ ๒๑ ๕๘

๑๔

๒๑

๑๖

๑๘

๒๒

จํานวน
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
๔
ขึ้นไป
๕๑ ๙๑

ร้อยละ
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป
๔๑.๑๘

๑๒๙
คณิตศาสตร์
๒๒๑
วิทยาศาสตร์
๒๒๑
สังคมศึกษา ฯ
๖๖๓
สุขศึกษาและ
๔๔๒
พลศึกษา
ศิลปะ
๒๒๑
การงานอาชีพฯ ๔๔๒
ภาษา
๔๔๒
ต่างประเทศ
รวม
๒,๘๗๓

๕๐ ๓ ๔๙ ๔๐ ๒๔ ๒๑ ๑๐ ๑๑
๘ ๔๒ ๓๓ ๒๗ ๓๔ ๓๑ ๙ ๒๘
๓๖ ๕๘ ๑๐๑ ๖๔ ๑๐๘ ๗๔ ๖๘ ๖๐

๑๓
๙
๙๔

๓๔
๔๖
๒๒๒

๑๕.๓๘
๒๐.๘๑
๓๓.๔๘

๔๙ ๒๓๕

๓๒๖

๗๓.๗๖

๗ ๒๑ ๓๕

๑๖

๒๒

๑๕ ๔๒

๑๖ ๒ ๖๔
๓๘ ๑๐ ๙

๘
๓๗

๑๘
๕๐

๖ ๑๕ ๓๔
๗๕ ๘๓ ๖๐

๕๘
๘๐

๑๐๗
๒๒๓

๔๘.๔๒
๕๐.๔๕

๑๗ ๗

๒๖

๓๘

๘๑

๘๑

๒๐๑

๔๕.๔๘

๗๙

๗๗ ๔๓

๑๗๒๑๖๔ ๔๒๘ ๒๓๒ ๓๑๕ ๓๑๙ ๓๒๒ ๓๐๗ ๖๒๑ ๑,๒๕๐ ๔๓.๕๑

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ตารางที่ ๒๗ แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ม.๓
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

กลุ่มสาระการ
จํานวนที่
เรียนรู้
เข้าสอบ ร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๔

จํานวน
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป

ร้อยละ
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป

๑๓๐
ภาษาไทย
๒๑๖
คณิตศาสตร์
๒๑๖
วิทยาศาสตร์
๒๑๖
สังคมศึกษา ฯ
๘๖๔
สุขศึกษาและ
๖๔๘
พลศึกษา
ศิลปะ
๔๗๒
การงานอาชีพฯ ๔๓๒
ภาษา
๔๓๒
ต่างประเทศ
รวม
๓,๔๕๖

๘ ๒ ๖๔
๗ ๔๖ ๕๐
๕ ๑ ๓๒
๒ ๓๓ ๖๘

๓๐ ๓๔
๓๒ ๔๑
๒๘ ๑๑
๖๘ ๒๒๗

๓๐
๒๐
๑๙
๑๑๓

๒๓ ๒๐ ๖๓

๒๕

๕๕

๓๗ ๕๔

๓๕ ๑ ๒๙
๑๗ ๒๐ ๒๓

๓๑
๒๗

๘๕
๘๙

๑๙ ๒

๑๔ ๑๒๗ ๓๗

๘

๓๓ ๑๑ ๔
๑๑ ๗
๒
๒๙ ๓๔ ๕๗
๑๔๑ ๗๘ ๑๓๔

๔๗
๒๐
๑๒๐
๓๕๓

๒๑.๗๖
๐๙.๒๖
๕๕.๕๕
๔๐.๘๖

๙๑ ๒๘๐

๔๒๕

๖๕.๕๙

๔๕ ๗๘ ๓๖ ๑๓๒
๖๘ ๘๖ ๖๔ ๔๐

๒๔๖
๑๙๐

๕๒.๑๒
๔๓.๙๘

๒๒๕

๕๐.๐๘

๘๑ ๗๙

๖๕

๑๑๖๑๒๕ ๓๓๗ ๒๕๕ ๖๖๙ ๓๖๙ ๕๑๓ ๔๐๐ ๗๑๔ ๑,๖๒๗ ๔๗.๐๘

ตารางที่ ๒๘ แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ม.๓
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

กลุ่มสาระ
จํานวนที่
การเรียนรู้
เข้าสอบ ร
ภาษาไทย

๒๑๖

๐

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๓๐ ๒๖

๑๒

๒๐

๒๓

๕๕

๑๖

จํานวน
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
๔
ขึ้นไป
๓๔ ๑๐๕

ร้อยละ
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป
๔๘.๖๑

๑๓๑
คณิตศาสตร์
๒๑๖
วิทยาศาสตร์ ๒๑๖
สังคมศึกษา ฯ ๘๖๔
สุขศึกษาและ
๖๔๘
พลศึกษา
ศิลปะ
๒๕๖
การงานอาชีพฯ ๔๓๒
ภาษา
๔๓๒
ต่างประเทศ
รวม
๓,๔๕๖

๓๑ ๑๘ ๒๕
๐ ๔๓ ๑๖
๔๖ ๗๘ ๕๖

๓๔ ๓๗ ๓๖ ๒๐ ๙
๑๘ ๓๑ ๔๒ ๔๖ ๑๔
๖๔ ๑๔๐ ๑๖๙ ๑๔๕ ๘๕

๖
๖
๘๔

๓๕
๖๖
๓๕๓

๑๖.๒๐
๓๐.๕๕
๓๖.๓๔

๓๐ ๔๔

๔

๒

๑๑

๑๖ ๕๗

๘๓ ๔๐๑

๕๔๑

๘๓.๔๘

๐ ๓๔ ๖๑
๙๐ ๑ ๒๖

๒๙
๑๔

๓๕
๒๘

๑๓ ๗ ๑๘
๔๘ ๗๙ ๗๗

๕๙
๖๘

๘๔
๒๒๔

๓๒.๘๑
๕๑.๘๕

๐ ๓๖ ๘๘

๔๒

๕๙

๖๕

๔๖

๑๓๒

๓๐.๕๕

๕๔ ๓๒

๑๙๗ ๒๘๔ ๓๐๒ ๒๑๕ ๓๖๑ ๔๑๒ ๔๖๓ ๓๓๔ ๗๐๔ ๑,๕๐๑ ๔๓.๔๓

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ตารางที่ ๒๙ แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ม.๔
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

กลุ่มสาระการ
จํานวนที่
เรียนรู้
เข้าสอบ ร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๔

จํานวน
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป

ร้อยละ
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป

๑๓๒
ภาษาไทย
๑๙๓
คณิตศาสตร์
๓๘๖
วิทยาศาสตร์
๕๗๙
สังคมศึกษา ฯ
๕๗๙
สุขศึกษาและ
๓๘๖
พลศึกษา
ศิลปะ
๑๙๓
การงานอาชีพฯ ๑๙๓
ภาษา
๓๘๖
ต่างประเทศ
รวม
๒,๘๙๕

๓ ๒ ๑๖
๒๓ ๕๒ ๕๓
๘ ๕๙ ๕๓
๑๙ ๑๒ ๒๘

๑๖
๒๗
๖๕
๓๖

๘๐
๖๐
๗๙
๕๙

๓๔
๕๖
๘๗
๙๙

๑๖
๓๙
๖๙
๑๙๐

๑๙
๒๑
๘๗
๘๗

๗
๕๕
๗๒
๔๙

๔๒
๑๑๕
๒๒๘
๓๒๖

๒๑.๗๖
๒๙.๗๙
๓๙.๓๘
๕๖.๓๐

๕๘ ๒

๙

๘

๔๗

๙

๓๖ ๑๓๘ ๗๙

๒๕๓

๖๕.๕๔

๓
๕

๐
๐

๐
๐

๘
๐

๑๗
๒

๓๐ ๙๘ ๓๓ ๔
๕ ๒๕ ๒๑ ๑๓๕

๑๓๕
๑๘๑

๖๙.๙๕
๙๓.๗๘

๑๐ ๑

๓๕

๑๗

๔๑

๔๕

๒๓๘

๖๑.๖๖

๘๐ ๖๔

๙๔

๑๒๙๑๒๘ ๑๙๔ ๑๗๗ ๓๘๕ ๓๖๕ ๕๕๓ ๔๗๐ ๔๙๕ ๑,๕๑๘ ๕๒.๔๔

ตารางที่ ๓๐ แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ม.๔
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

กลุ่มสาระการ
จํานวนที่
เรียนรู้
เข้าสอบ ร
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๔

๒๓๗ ๘ ๑๔ ๙
๓๘๖ ๒๗ ๓๙ ๕๑

๒๒
๖๔

๔๖
๕๒

๕๘
๓๒

๔๖
๒๒

๒๖
๑๓

๘
๕

จํานวน
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป
๘๐
๔๐

ร้อยละ
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป
๓๓.๗๖
๑๓.๙๙

๑๓๓
๖๐๘
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
๓๘๖
สุขศึกษาและ
๔๒๐
พลศึกษา
ศิลปะ
๑๕๕
การงานอาชีพฯ ๓๘๖
ภาษา
๔๓๐
ต่างประเทศ
รวม
๓,๐๐๘

๑๗ ๕๒ ๔๘
๓ ๕๒ ๓๕

๗๙ ๑๐๙ ๑๒๐ ๙๐ ๕๕ ๓๔
๕ ๑๕ ๒๗ ๖๘ ๖๐ ๑๒๑

๑๗๙
๒๔๙

๒๙.๔๔
๖๔.๕๑

๙ ๒๒

๑

๐

๕

๕๗ ๒๖ ๑๑๒ ๑๘๘

๓๒๖

๗๗.๖๒

๓ ๔๕ ๒
๓ ๒๗ ๗

๑๔
๒๐

๗
๒๕

๕ ๓๐ ๑๓ ๓๖
๓๐ ๖๐ ๕๔ ๑๖๐

๗๙
๒๗๔

๕๐.๙๗
๗๐.๙๘

๘ ๒๔ ๕๘

๓๗

๖๖

๕๘

๑๗๙

๔๑.๖๓

๘๐ ๕๑

๔๘

๗๘ ๒๗๕ ๒๑๑ ๒๔๑ ๓๒๕ ๓๘๗ ๔๒๒ ๓๘๔ ๖๐๐ ๑,๔๐๖ ๔๖.๗๔

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ม.๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ตารางที่ ๓๑ แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ม.๕
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

กลุ่มสาระการ
จํานวนที่
เรียนรู้
เข้าสอบ ร
ภาษาไทย

๑๖๙

๕

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๓

๒๐

๑๑

๔๓

๒๙

๑๗

๒๕

จํานวน
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
๔
ขึ้นไป
๑๖ ๕๘

ร้อยละ
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป
๓๔.๓๒

๑๓๔
คณิตศาสตร์
๓๓๘
วิทยาศาสตร์
๓๗๙
สังคมศึกษา ฯ
๓๓๘
สุขศึกษาและ
๓๗๐
พลศึกษา
ศิลปะ
๒๙๗
การงานอาชีพฯ ๕๐๗
ภาษา
๔๐๒
ต่างประเทศ
รวม
๒,๘๐๐

๒๑ ๑๑ ๓๙
๑๒ ๑๑ ๔๐
๑๘ ๑๑ ๑๖

๒๘
๓๒
๑๖

๖๑
๕๖
๑๔

๖๒ ๔๕ ๒๓ ๔๘
๖๓ ๗๑ ๕๗ ๓๗
๒๗ ๖๑ ๔๙ ๑๒๖

๑๑๖
๑๖๕
๒๓๖

๓๔.๓๒
๔๓.๕๔
๖๙.๘๒

๒๒ ๔

๒

๔

๑๐

๖

๗๕ ๒๑๑

๓๒๒

๘๐.๐๓

๑๙ ๐ ๑
๒๖ ๑๓ ๑๐

๒
๙

๒๙
๓๔

๓๑ ๒๖ ๓๗ ๑๕๒
๑๖ ๒๔ ๖๗ ๓๐๖

๒๑๕
๓๙๗

๗๒.๓๙
๗๘.๓๐

๒๐ ๕

๑๘

๙๒

๖๙

๑๙๓

๔๘.๐๑

๕

๓๖

๗๗ ๓๓

๘๓

๑๔๓ ๕๘ ๑๓๓ ๑๒๐ ๓๓๙ ๓๐๓ ๓๕๗ ๓๖๖ ๙๗๙ ๑,๗๐๒ ๖๐.๗๙

ตารางที่ ๓๒ แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ม.๕
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

กลุ่มสาระการ
จํานวนที่
เรียนรู้
เข้าสอบ ร
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๑๖๙ ๔ ๑๕ ๑๒
๓๓๘ ๒๑ ๒๑ ๔
๓๗๖ ๓ ๔๑ ๓๕

๑๕
๙
๓๐

๑๙
๘
๔๗

๒๗
๑๓
๘๐

๖๑
๓๑
๙๐

๑๕
๑๘
๓๑

จํานวน
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
๔
ขึ้นไป
๐
๗๖
๔๔ ๙๓
๑๙ ๑๔๐

ร้อยละ
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป
๔๔.๙๗
๒๗.๕๑
๓๗.๒๓

๑๓๕
สังคมศึกษา ฯ
๕๐๗
สุขศึกษาและ
๒๐๑
พลศึกษา
ศิลปะ
๒๓๓
การงานอาชีพฯ ๓๓๘
ภาษา
๓๙๖
ต่างประเทศ
รวม
๒,๕๕๘

๗ ๖๒ ๒๖

๒๑

๓๓

๕๖ ๑๐๕ ๑๐๖ ๙๑

๓๐๒

๕๙.๕๗

๑ ๗

๒

๐

๒

๐

๑๖ ๑๕๕

๑๘๙

๙๔.๐๓

๑ ๑๑
๓๑ ๒๙

๔
๕

๙
๑๔

๒๔
๓๑

๑๖ ๓๔ ๒๙ ๑๐๕
๓๖ ๕๐ ๗๙ ๖๓

๑๖๘
๑๙๒

๗๒.๑๐
๕๖.๘๐

๑ ๓๔ ๒๔

๑๘

๔๙

๖๗

๒๐๓

๕๑.๒๖

๑๘

๗๗ ๕๗

๖๙

๖๙ ๒๒๐ ๑๑๒ ๑๑๖ ๒๑๓ ๒๙๕ ๔๖๖ ๓๕๑ ๕๔๖ ๑,๓๖๓ ๕๓.๒๘

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ตารางที่ ๓๓ แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุม่ สาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ม.๖
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

กลุ่มสาระการ
จํานวนที่
เรียนรู้
เข้าสอบ ร
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์

๑๗๑
๑๗๑

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๔ ๑ ๓๓
๓ ๒๒ ๕๕

๑๒
๒๓

๒๔
๑๘

๓๑
๒๒

๒๖
๒๑

๑๓
๕

จํานวน
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
๔
ขึ้นไป
๒๗ ๖๖
๒
๒๘

ร้อยละ
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป
๓๘.๖๐
๑๖.๓๗

๑๓๖
๕๑๓
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
๓๔๒
สุขศึกษาและ
๓๔๒
พลศึกษา
ศิลปะ
๓๔๒
การงานอาชีพฯ ๓๔๒
ภาษา
๓๔๒
ต่างประเทศ
รวม
๒,๕๖๕

๒๐ ๒
๙ ๑

๙๘
๘

๕๓
๖

๘๑
๔๖

๗๖ ๖๕ ๒๕
๘๑ ๗๒ ๕๒

๙๔
๖๗

๑๘๔
๑๙๑

๓๕.๘๗
๕๕.๘๕

๕ ๓

๑๕

๑๑

๒๙

๑๒ ๕๓

๒๔ ๑๘๙

๒๖๖

๗๗.๗๘

๘ ๐
๙ ๔

๐
๒๐

๐
๓

๑๔
๑๑

๑๖ ๑๗ ๒๙ ๒๕๘
๑๕ ๖๐ ๗๘ ๑๔๒

๓๐๔
๒๘๐

๘๘.๘๙
๘๑.๘๗

๗ ๐

๑๑

๖๐

๒๘

๖๔

๑๗๒

๕๐.๒๙

๕๔ ๘๗

๓๑

๖๕ ๓๓ ๒๔๐ ๑๖๘ ๒๕๑ ๓๑๗ ๓๖๘ ๓๑๓ ๘๑๐ ๑,๔๙๑ ๕๘.๓๐

ตารางที่ ๓๔ แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุม่ สาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ม.๖
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

กลุ่มสาระการ
จํานวนที่
เรียนรู้
เข้าสอบ ร
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
๐

๑

๑๗๑ ๑๔ ๓ ๙
๑๗๑ ๒๒ ๔ ๖๔
๕๑๓ ๒๙ ๑๒ ๓๑
๕๑๓ ๓ ๒๘ ๓๒

๑.๕

๒

๒.๕

๒๑ ๒๖ ๒๐
๒๒ ๒๑ ๑๕
๖๓ ๒๐๕ ๖๘
๒๖ ๘๑ ๑๒๒

๓

๓.๕

๔๙ ๑๙
๘ ๕
๗๙ ๙
๑๑๕ ๖๕

จํานวน
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
๔
ขึ้นไป
๔
๗๒
๘
๒๑
๑๓ ๑๐๑
๓๔ ๒๑๔

ร้อยละ
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป
๔๒.๑๑
๑๒.๒๘
๑๙.๖๙
๔๑.๗๒

๑๓๗
สุขศึกษาและ
๓๔๒
พลศึกษา
ศิลปะ
๑๗๑
การงานอาชีพฯ ๓๔๒
ภาษา
๓๔๒
ต่างประเทศ
รวม
๒,๕๖๕

๖ ๖

๒

๐

๕

๑๖ ๓๙

๒๕ ๒๔๐

๓๐๔

๘๘.๘๙

๐ ๖
๑๖ ๘

๑๑
๖

๑๒
๘

๑๖
๑๗

๑๓ ๒๖ ๑๖ ๗๑
๒๕ ๖๕ ๖๒ ๑๓๑

๑๑๓
๒๕๘

๖๖.๐๘
๗๕.๔๔

๐ ๑๒ ๕๐

๗๔

๖๖

๖๑

๗๘

๒๒.๘๑

๔๓ ๑๖

๑๙

๙๐ ๗๙ ๒๐๕ ๒๒๖ ๔๓๗ ๓๔๐ ๔๒๔ ๒๑๗ ๕๒๐ ๑,๑๖๑ ๔๕.๒๖

๔.๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ
ตารางที่ ๓๕ แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

สาระวิชา
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ภาษาต่างประเทศ

ส่วน
จํานวน คะแนน
เฉลี่ยร้อย
เบี่ยงเบน
ละ
คน
เฉลี่ย
มาตรฐาน
๑๙๓ ๒๔.๒๓ ๘.๐๖ ๒๕.๒๐
๑๙๓ ๕๒.๘๕ ๘.๖๐ ๔๙.๘๕
๑๙๓ ๓๑.๐๒ ๗.๕๕ ๒๙.๖๑
๑๙๓ ๔๖.๔๐ ๑๑.๒๑ ๔๖.๔๐
๑๙๓ ๒๖.๑๕ ๕.๙๔ ๒๔.๕๕

จํานวนร้อยละ
ของนักเรียนทีไ่ ด้ระดับ
ปรับปรุง พอใช้
ดี
๓๕.๖๕ ๒๖.๔๕ ๓๘.๓๐
๒๓.๑๒ ๓๐.๐๗ ๔๖.๘๑
๓๐.๘๙ ๕๒.๐๙ ๑๗.๐๒
๒๑.๔๓ ๔๔.๕๓ ๓๔.๐๔
๔๘.๒๑ ๒๖.๒๖ ๒๕.๕๓

๑๓๘
สุขศึกษาและ
พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ

๑๙๓

๕๕.๙๘ ๑๑.๐๑ ๕๕.๕๓ ๑๓.๐๗

๔๘.๖๓

๓๘.๓๐

๑๙๓
๑๙๓

๔๒.๖๒ ๙.๒๒ ๔๕.๐๑ ๑๙.๔๖
๔๕.๖๓ ๑๒.๑๘ ๔๖.๕๘ ๒๓.๗๑

๒๙.๔๘
๒๙.๔๘

๕๑.๐๖
๔๖.๘๑

ตารางที่ ๓๖ แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

สาระวิชา
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ภาษาต่างประเทศ
สุขศึกษาและ
พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ

ส่วน
จํานวน คะแนน
เฉลี่ยร้อย
เบี่ยงเบน
คน
เฉลี่ย
ละ
มาตรฐาน
๑๖๑ ๑๘.๑๒ ๗.๓๔ ๑๗.๕๒
๑๖๑ ๔๑.๒๗ ๑๓.๒๗ ๔๘.๖๔
๑๖๑ ๓๐.๗๑ ๖.๙๕ ๓๑.๑๗
๑๖๑ ๓๓.๔๖ ๖.๖๑ ๓๓.๔๖
๑๖๑ ๑๘.๕๐ ๔.๔๘ ๑๘.๒๕

จํานวนร้อยละ
ของนักเรียนทีไ่ ด้ระดับ
ปรับปรุง พอใช้
ดี
๓๙.๓๘ ๓๓.๑๖ ๒๗.๔๖
๒๕.๙๐ ๓๒.๑๒ ๔๑.๙๖
๓๗.๘๒ ๓๔.๗๒ ๒๗.๔๖
๑๗.๑๐ ๓๓.๑๖ ๔๙.๗๔
๒๖.๔๒ ๔๑.๙๗ ๓๑.๖๐

๑๖๑

๔๙.๘๘

๙.๔๓

๓๙.๑๔

๖.๗๔

๓๗.๓๑

๕๕.๙๖

๑๖๑
๑๖๑

๓๐.๙๘
๔๑.๐๙

๘.๒๒
๙.๔๘

๓๑.๔๔ ๑๙.๑๗
๓๘.๗๔ ๑๒.๔๔

๓๐.๖๐
๓๙.๙๐

๕๐.๒๖
๔๗.๖๗

๔.๓ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตารางที่ ๔๑ แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ ๑
การศึกษา ๒๕๕๕

ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๔

จํานวน
นร.
ทั้งหมด
๒๔๘
๒๒๙
๒๒๙
๑๙๑

ปี

จํานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์)
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
๓๗.๑๐
๔๕.๕๖
๑๗.๓๔
๓๘.๔๓
๔๓.๖๗
๑๗.๙๐
๓๙.๓๐
๔๓.๒๓
๑๗.๔๗
๓๕.๖๐
๔๐.๓๑
๒๔.๐๙
-

๑๓๙
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

๑๖๗
๑๗๖
๑๒๔๐

๓๔.๑๓
๓๕.๘๐

๓๙.๕๒
๓๙.๗๗

๒๖.๓๕
๒๔.๔๓

๓๖.๙๔

๔๒.๓๔

๒๐.๗๒

ตารางที่ ๔๒ แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ ๒
การศึกษา ๒๕๕๕

ระดับชัน้

จํานวน
นร.
ทั้งหมด
๒๔๘
๒๒๙
๒๒๙
๑๙๑
๑๖๗
๑๗๖
๑๒๔๐

๑๗.๖๖

ตารางที่ ๔๓ แสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ภาคเรียนที่ ๑
การศึกษา ๒๕๕๕

ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๕

ปี

จํานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์)
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
๓๙.๕๒
๔๖.๓๗
๑๔.๑๑
๓๙.๓๐
๔๔.๕๔
๑๖.๑๖
๔๐.๖๑
๔๔.๙๘
๑๔.๔๑
๓๗.๗๐
๔๑.๘๘
๒๐.๔๒
๓๔.๑๓
๔๓.๑๑
๒๒.๗๖
๓๗.๕๐
๔๑.๔๘
๒๑.๐๒
-

มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
รวม
เฉลี่ยร้อยละ
๓๘.๓๙
๔๓.๙๕
๔.๔ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน

จํานวน
นร.
ทั้งหมด
๒๔๘
๒๒๙
๒๒๙
๑๙๑
๑๖๗

-

ปี

จํานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน)
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
๓๔.๖๘
๔๔.๓๕
๒๐.๙๗
๓๓.๖๒
๔๓.๖๗
๒๒.๗๑
๓๐.๕๗
๓๗.๙๙
๓๑.๔๔
๒๗.๒๓
๓๔.๕๕
๓๘.๒๒
๒๗.๕๔
๓๗.๑๓
๓๕.๓๓
-

๑๔๐
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

๑๗๖
๑๒๔๐

๓๐.๑๑

๓๖.๓๖

๓๓.๕๓

๓๐.๙๗

๓๙.๔๔

๒๙.๕๙

ตารางที่ ๔๔ แสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ภาคเรียนที่ ๒
การศึกษา ๒๕๕๕

ระดับชัน้

จํานวน
นร.
ทั้งหมด
๒๔๘
๒๒๙
๒๒๙
๑๙๑
๑๖๗
๑๗๖
๑๒๔๐

๔๐.๘๑

๒๗.๕๘

ตารางที่ ๔๕ แสดงผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๑
การศึกษา ๒๕๕๕
ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๖

ปี

จํานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน)
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
๓๕.๔๘
๔๗.๕๘
๖๖.๕๖
๓๓.๖๒
๔๓.๖๗
๖๘.๑๐
๓๒.๗๕
๓๘.๔๓
๔๒.๐๓
๒๗.๒๓
๓๕.๖๐
๔๔.๓๒
๒๗.๕๔
๓๘.๙๒
๔๘.๗๗
๓๐.๖๘
๓๘.๐๗
๓๙.๑๕
-

มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
รวม
เฉลี่ยร้อยละ
๓๑.๖๑
๔.๕ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

จํานวน
นร.
ทั้งหมด
๒๔๘
๒๒๙
๒๒๙
๑๙๑
๑๖๗
๑๗๖

-

จํานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
ผ่าน
ไม่ผ่าน
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
-

ปี

๑๔๑
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

๑,๒๔๐
๑๐๐

-

ตารางที่ ๔๖ แสดงผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๒
การศึกษา ๒๕๕๕
ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

จํานวน
นร.
ทั้งหมด
๒๔๘
๒๒๙
๒๒๙
๑๙๑
๑๖๗
๑๗๖
๑,๒๔๐

ปี

จํานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
ผ่าน
ไม่ผ่าน
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

-

๔.๗ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รียน ๕ ด้าน
๔.๗.๑ ด้านความสามารถในการสื่อสาร
ผู้เรียนมีความสามารถในการรับและส่งสาร อันได้แก่ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน
วิเคราะห์ วิจารณ์ ได้อย่างมีเหตุผล มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ
ความรู้สึกของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง
และส่วนรวม สื่อสารอย่างสร้างสรรค์เป็นไปตามช่วงวัย คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๔๑
๔.๗.๒ ด้านความสามารถในการคิด
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
เกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖๓
๔.๗.๓ ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา
ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ค้นหาสาเหตุของปัญหา วิเคราะห์
สภาพปัญหาจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน กําหนดทางเลือก วิธีการ ขั้นตอน ทีน่ า มา
ใช้ในการแก้ไขปัญหา ประเมินผล ปรับปรุงวิธีการเพื่อให้การแก้ปัญหาได้ผลดีที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๗

๑๔๒
๔.๗.๔. ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาและใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์กับตนเอง รู้จกั สร้างความสุข
ให้กับตนเองและผู้อื่น ทํางานร่วมกับผู้อื่นบนพื้นฐานความเป็นประชาธิปไตย และมีจติ อาสาช่วยเหลือสังคม
รู้ความถนัด ความสามารถและบุคลิกภาพของตนเอง คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔๘
๔.๗.๕ ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ผู้เรียนมีทักษะใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
เทคโนโลยีสารสนเทศนําเสนองาน และใช้คอมพิวเตอร์สร้างชิ้นงาน หรือโครงงานอย่างมีจิตสํานึกและมี
วัฒนธรรมใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา
ชิ้นงานและสไลด์นําเสนอข้อมูล อย่างมีจิตสานึกและความรับผิดชอบ คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๓

ตอนที่ ๔
สรุปผลการพัฒนาและการนําไปใช้
๑. สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม
ผลการดําเนินงานในภาพรวม
นักเรียนมีความสามารถในด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ คอมพิวเตอร์ มีคุณธรรมจริยธรรมรักษา
ความเป็นไทย รวมทั้งมีพัฒนาการด้านทักษะต่างๆอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจสมควรได้รับการพัฒนาเพื่อให้มี
การพัฒนาที่ดีขึ้น มีการส่งเสริมการพัฒนาวิชาการ ส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจทางวิชาการต่างๆที่
หน่วยงานอื่นจัดขึ้นอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่องเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคณ
ุ ภาพ
โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสําเร็จ
ตารางที่ ๔๗ แสดงโครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสําเร็จ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
พัฒนางานกลุ่มบริหารวิชาการ

ปัจจัยสนับสนุน
๑. มีงบประมาณสนับสนุน
๒. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมเข้าร่วมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการของโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ
พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์
๑. มีงบประมาณสนับสนุน
๒. นักเรียนให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๑. มีงบประมาณสนับสนุน
๒. นักเรียนให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมและกิจกรรมรักการอ่าน
พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๑. มีงบประมาณสนับสนุน
๒. นักเรียนเข้าร่วมแสดงในกิจกรมต่างๆทัง้ ในโรงเรียนและชุมชน
พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ๑. มีงบประมาณสนับสนุน
ศาสนาและวัฒนธรรม
๒. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมเกี่ยวกับกิจกรรม
ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง
พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
๑. มีงบประมาณสนับสนุน
วิทยาศาสตร์
๒. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมวัน
วิทยาศาสตร์
๑. มีงบประมาณสนับสนุน
พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
๒. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมวันคริสต์มาส

๑๔๔
ตารางที่ ๔๗ แสดงโครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสําเร็จ (ต่อ)
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
พัฒนาระบบงานทะเบียน/
วัดผลและGPA

ปัจจัยสนับสนุน
๑. มีงบประมาณสนับสนุน
๒. สถานศึกษาสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผล
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรายงานข้อมูล GPA และการส่ง
ต่อข้อมูลระหว่างช่วงชั้นสถานศึกษา
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด
๑. มีงบประมาณสนับสนุน
๒. สถานศึกษาสนับสนุนการจัดหาหนังสืออ่านนอกเวลาเรียนให้มี
ความหลากหลาย
พัฒนาการเรียนการสอนวิชา
๑. มีงบประมาณสนับสนุน
คอมพิวเตอร์
๒. สถานศึกษามีการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต
วันสําคัญ
สถานศึกษาส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักและเห็นความสําคัญของวัน
สําคัญทางพุทธศาสนา
พัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา นักเรียนทุกคนมีสุขภาพกายที่ดีรู้จักป้องกันตัวเองจากสิ่งเสพติด
ประกันคุณภาพภายใน
บุคลากรในสถานศึกษาให้ความสําคัญ มีความเข้าใจเกิดความ
ตระหนัก
การแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพ ๑. มีงบประมาณสนับสนุน
ติด
๒. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีภายใน
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน
นักเรียนเป็นตัวในการแข่งขันในระดับต่างๆ
งานอนามัยโรงเรียน
๑. นักเรียนมีสขุ นิสัยในการดูแลตนเองและออกกําลังกายอย่าง
สม่ําเสมอมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและให้เกียรติ
ผู้อื่น
การจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์สํานักงาน
สถานศึกษาจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และวัสดุการดําเนินงานสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.๓ และ นักเรียนภูมิใจในความสําเร็จ
ม.๖
กิจกรรมแนะแนว
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๑ และ ๔ ที่จะเข้ามาศึกษาต่อใน
โรงเรียนพระครูพิทยาคม
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
นักเรียนเข้ากิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
บุคลากรในสถานศึกษาให้ความสําคัญมีความเข้าใจเกิดความตระหนัก
ตารางที่ ๔๗ แสดงโครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสําเร็จ (ต่อ)

๑๔๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
พัฒนาระบบการเงินและการบัญชี
งานสาธารณูปโภค
พัฒนาการบริหาร
งานพัสดุ
ซ่อมบํารุงครุภัณฑ์
พัฒนาบุคลากร
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
พัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์ศูนย์
ข่าวสารโรงเรียน
พัฒนาระบบดูและช่วยเหลือนักเรียน
พระครูสัมพันธ์ชุมชน
พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยสนับสนุน
ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุให้
ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน
มีงบประมาณสนับสนุน
สถานศึกษาจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ให้เพียงพอในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ให้เพียงพอในการบริหารจัดการ
มีงบประมาณสนับสนุน ครูเข้าร่วมการพัฒนา
มีงบประมาณสนับสนุน ครูเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกันประชุมเพื่อหาแนว
ทางการพัฒนาสถานศึกษา
สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
ผู้ปกครองเข้าร่วมการประชุมเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ครู นักเรียนและผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่าง
ต่อเนื่องสม่ําเสมอ
มีงบประมาณสนับสนุน มีการปรับปรุงสภาพแวดล้มให้เอือ้ อํานวย
ต่อการเรียน

๒. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
๒.๑ ด้านคุณภาพผูเ้ รียน
จุดเด่น
ผู้เรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มี
สุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
วิจารณญาณมีความคิดสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์มีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีทกั ษะในการทํางานรักการทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่
ดีต่ออาชีพสุจริต
จุดที่ควรพัฒนา

๑๔๖
ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะของผู้เรียนให้มีความรู้และพัฒนาการที่ดีในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี มี
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ มุมสาระการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ภายในห้องเรียน
๒.๒ ด้านการจัดการศึกษา
จุดเด่น
ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ มีความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
ผู้บริหารมีภาวะผู้และมีความสามารถในการบริหารจัดการ สถานศึกษามีการจัดองค์กร/โครงสร้าง
และการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา มีการจัดกิจกรรมและการเรียนการ
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
ครูมีภาระงานค่อยข้างมากทําให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในบางครั้งขาดการควบคุม ทํา
ให้ผลงานของนักเรียนออกมาไม่เป็นที่น่าพอใจ ลดภาระงานอื่น ให้ครูกจิ กรรมการเรียนการสอนอย่าง
เต็มที่
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรม สัมมนาอย่างต่อเนื่องพัฒนาวิทยฐานะ และให้ครูทุก
คนพัฒนางานวิจัย เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูพัฒนาการผลิตสื่อ และการใช้สื่ออย่างจริงจัง มีระบบการนิเทศภายในต่อเนื่องครบวงจร ให้
มีระเบียบรองรับการส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
๒.๓ ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
จุดเด่น
สถานศึกษาดําเนินการปรับปรุงบริบทและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน โดยได้ดําเนินการจัดทํา
สวนหย่อม ปรับปรุงบริบทของโรงเรียนให้สะอาดสวยงามเสริมบรรยากาศให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ปรับปรุงห้องปฏิบัติการต่างๆให้มีวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวกให้อยู่ในสภาพ
ที่พร้อมใช้งานได้ มีการจัดป้ายนิเทศความรู้ในวันสําคัญต่างๆ ตลอดปีการศึกษา พัฒนาห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อบริการนักเรียนให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
พัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน

จุดที่ควรพัฒนา

๑๔๗
โรงเรียนและชุมชนประสานงานจัดหาแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้นให้หลากหลายสามารถเข้าไปศึกษา
หาความรู้ในหลายๆ รูปแบบ เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี สารสนเทศ การส่งเสริมอาชีพที่
หลากหลาย
๒.๔ ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
จุดเด่น
การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่กําหนดขึ้น
โรงเรียนน่าอยู่ ลูกพระครูมีสมั มาคารวะ โรงเรียนได้จัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ดังนี้ โครงการสาย
สัมพันธ์โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการอบรมคุณธรรม
จุดที่ควรพัฒนา
โรงเรียนกําหนดแผนการพัฒนาสถานศึกษาไว้ให้ครอบคลุมตามวิสยั ทัศน์ ปรัชญาและ
จุดเน้นของสถานศึกษาแต้องจัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบเพื่อนําข้อมูลในการวางแผนพัฒนา
๒.๕ ด้านมาตรการส่งเสริม
จุดเด่น
เนื่องจากที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ห่างจากเส้นทางหลักทําให้การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
ไม่สะดวกเพราะไม่มีรถโดยสารประจําทางผ่านโรงเรียน โรงเรียนจึงได้จัดทําโครงการพิเศษเพื่ออํานวย
ความสะดวกในการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน คือ โครงการรถรับส่ง
จุดที่ควรพัฒนา
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่บริการ
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
ด้านครู ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน การทําวิจัย
ในชั้น เรียน และการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ
ด้านผู้บริหาร ส่งเสริมให้มีสื่อเทคโนโลยีที่ทนั สมัยและพัฒนาให้ข้อมูลสารสนเทศทันต่อการใช้
งาน พัฒนางานและตรวจสอบการทํางานอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง
ด้านผู้เรียน ควรได้รับการฝึกปฏิบัติซ้ํา ๆ ให้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยการสอนแบบโครงงาน
ตลอดจนสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้รักการเรียนรู้ เช่น ทัศนศึกษา ห้องสมุด รัก
การอ่าน เป็นต้น ด้านสถานศึกษา จัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน เรียกหาข้อมูลได้ง่าย จัด
กิจกรรมให้ ผู้เรียนและครูได้ร่วมกันทํากิจกรรมด้านจิตอาสาเพื่อพัฒนาด้านต่าง ๆ โดยเริ่มตั้งแต่ห้องเรียน
บริเวณโรงเรียน ชุมชนรอบ ๆ โรงเรียน เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และปลูกฝังลักษณะ
นิสัยที่ดีให้ผู้เรียน จัดกิจกรรมผู้ปกครองพบครู การประชุมชมรมผู้ปกครองและครู โดยเน้นที่การรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจาก ผู้ปกครองด้านความต้องการ การเรียนการสอน หลักสูตร และนํามาพัฒนา

๑๔๘
หลักสูตรสถานศึกษา จัดตลาดนัดวิชาการ วันวิชาการ เพื่อให้โรงเรียนและชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซงึ่ กัน
และกันได้มากขึ้น
๔. ความต้องการและการช่วยเหลือ
บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและจัดสรรงบประมาณ

สาระที่ 3
งบประมาณและรายละเอียดโครงการ
งบประมาณ
1. แผนบริหารงบประมาณ มีรายละเอียดดังนี้
1.1 งบประมาณ งบเงินอุดหนุนที่เหลือจากปี 2554 ที่นํามาใช้ในปี 2555 รวม 1,326,645
บาท จําแนกเป็นกลุ่มงานของสถานศึกษา
ตารางที่ 16 งบประมาณที่เหลือจากปี 2554
งบประมาณ

จํานวนเงินอุดหนุนปี 2555
รายหัว
ปัจจัยพื้นฐาน

กลุ่มงาน
บริหารวิชาการ
บริหารงบประมาณ
บริหารบุคคล
บริหารทั่วไป
รวม

-

-

1.2 งบประมาณปี 2555
ตารางที่ 17 งบประมาณปี 2555
งบประมาณ

จํานวนเงินอุดหนุนปี 2555
งบ
รายหัว
ปัจจัยพื้นฐาน ดําเนินงาน

กลุ่มงาน
บริหารวิชาการ
1,901,870.00
บริหารงบประมาณ 933,085.00
บริหารบุคคล
574,000.00
บริหารทั่วไป
1,214,545.00
รวม
4,623,500.00

-

-

งบลงทุน
ค่า
ครุภัณฑ์
-

เงินนอก
ค่าที่ดินและ งบประมาณ
สิ่งก่อสร้าง

-

-

2. การจัดสรรงบประมาณให้โครงการ/งาน/กิจกรรม
โครงการทีไ่ ด้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 และดําเนินการตามกลยุทธ์
ของโรงเรียนพระครูพทิ ยาคม โดยมีกรอบการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้
งบบริหารวิชาการ
1,901,870.00
บาท คิดเป็นร้อยละ 53.37
งบบริหารทั่วไป
1,214,545.00
บาท คิดเป็นร้อยละ 35.99
งบสํารองจ่าย
450,000.00
บาท คิดเป็นร้อยละ 10.64
รวมทั้งสิ้น
1,326,645 บาท
งบประมาณที่นํามาจัดสรรให้แต่ละโครงการ เป็นจํานวนเงิน 1,185,500 บาท แยกตามกลุ่ม
งาน ดังนี้
ตารางที่ 18 โครงการกลุม่ บริหารวิชา
ชื่อโครงการ
1. พัฒนางานกลุ่มบริหารวิชาการ

2. พัฒนาทักษะทาง
คณิตศาสตร์

3. พัฒนากลุ่มสาระภาษาไทย

ผลผลิต

กิจกรรมสําคัญ

1. นักเรียนมีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น
3. ครูสามารถออกแบบ
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ได้ทุกกลุ่มเป้าหมายและ
มีความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ
1. จํานวนนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชา
คณิตศาสตร์ดีขึ้น
ประมาณ 80 %
2. นักเรียนได้พัฒนาทักษะ
ทางคณิตศาสตร์
3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาคณิตศาสตร์

1. การเตรียมการสอบวัดผลสม
ฤทธิ์ระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติ
2. การพัฒนาห้องสํานักงานกลุ่ม
บริหารวิชาการ
3. เข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการของโรงเรียนและ
หน่วยงานต่างๆ
4. การจัดทําเอกสารกลุ่มบริหาร
วิชาการ
1. กิจกรรมพี่ติวน้อง,เพื่อนสอน
เพื่อน
2. กิจกรรมแข่งขันเลขคณิตคิดเร็ว
3. กิจกรรมแข่งขันคณิตศาสตร์
ภายในโรงเรียน
4. กิจกรรมแข่งขันเกมเอเม็ท
5. กิจกรรมแข่งขันเกม 24 แต้ม
6. วัสดุในการจัดเครื่องมือ
พัฒนาการเรียนการสอน

1. นักเรียนมีนิสัยรักการ

งบประมาณ
28,000
5,000
5,000
15,000
3,000

5,000

8,000

อ่าน
2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ทุกคน
3. นักเรียนใช้ภาษาไทยได้
อย่างถูกต้อง

5,000

1. กิจกรรมโครงการรําลึกครู
กลอนสุนภู่
2. กิจกรรมวันอนุรักษ์ภาษาไทย

3,000

ตารางที่ 18 งบหน้าโครงการ (ต่อ)
ชื่อโครงการ
3. พัฒนา

ผลผลิต

กิจกรรมสําคัญ

งบประมาณ

ตารางที่ 19 งบหน้าโครงการ (ต่อ)
กิจกรรมสําคัญ
ชื่อโครงการ
ผลผลิต
(ระบุกิจกรรมที่ทําให้เกิดผล
ผลิต)
- เกมทางคณิตศาสตร์
8. โครงการพัฒนาการ - นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจ - จัดซื้อวัสดุในการจัดทํา
เรียนการสอนกลุ่ม
เนื้อหาคณิตศาสตร์ เครื่องมือพัฒนาการเรียนการ
สาระการเรียนรู้
สอน
เพิ่มขึ้น
คณิตศาสตร์
- นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น
- นักเรียนมีเจต
คติที่ดีต่อ
คณิตศาสตร์
-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
9.โครงการพัฒนาการ - นักเรียน
เรียนการสอนวิชา
สามารถนําความรู้ - ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์
ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
กับรายวิชาอื่นๆได้
- การเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น
10. โครงการ
- มีสื่อวัสดุ
- จัดซื้อสารเคมี อุปกรณ์

งบประมาณ
3,000
7,000

150,000
5,000

10,000

นอก
งบประมาณ

พัฒนาการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์

อุปกรณ์ทีเ่ พียงพอ
- มีการจัดทํา
โครงงานวิทยาศาสตร์
- นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมวัน
วิทยาศาสตร์ทุกคน
11.โครงการพัฒนากลุ่ม - นักเรียนได้ร่วม
สาระการเรียนรู้สังคม กิจกรรมทุกคน
ศึกษาศาสนาและ
- นักเรียนมี
วัฒนธรรม
คุณธรรมจริยธรรม
ทุกคน

- ทัศนศึกษาดูงานวันวิทยาศาสตร์
- จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

20,000
5,000

-

5,000
1,000
1,000
1,000
30,000
10,000

โรงเรียนวิถีพุทธ
ตอบปัญหาสังคม
เลือกตั้งกรรมการนักเรียน
รณรงค์การเลือกตั้ง
เข้าค่ายพุทธธรรม
ปรับปรุงห้องจริยธรรม

ตารางที่ 19 งบหน้าโครงการ (ต่อ)
ชื่อโครงการ
12.โครงการพัฒนา
ระบบงานทะเบียน/
วัดผลและGPA

13.โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ผลผลิต
- นักเรียนได้รับ
บริการที่สะดวก
รวดเร็ว
- ครูได้รบั ความ
สะดวกในการจัด
การศึกษาและการ
บริหารงาน
- มีสื่อ ใบความรู้
ใบงานและ
นวัตกรรมที่ใช้ใน
การเรียนการสอน
- ให้บริการแก่
บุคลากรในการ
บริหารจัดการงาน
ต่างๆ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์

กิจกรรมสําคัญ
(ระบุกิจกรรมที่ทําให้เกิดผล
ผลิต)
- จัดซื้ออุปกรณ์งานทะเบียน

- จัดซื้อเครือ่ งถ่ายเอกสาร
- จัดซื้อเครือ่ งพิมพ์ 3 เครื่อง
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและ
วัสดุการดําเนินงานสนับสนุน
กิจกรรมการเรียนการสอน

งบประมาณ
26,000

65,000
15,000
425,000

นอก
งบประมาณ

14. เข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ–เนตรนารี

- นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมครบตาม
หลักสูตร
- นักเรียนรู้ถึงการ
ปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

- จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม

- จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
15.โครงการส่งเสริม
อิสระเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน
อาชีพอิสระเพื่อการมี
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รายได้ระหว่างเรียน
ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
รวมงบประมาณที่จัดสรรให้งานบริหารวิชาการ

20,000

0

965,000

ตารางที่ 19 งบหน้าโครงการ (ต่อ)
ชื่อโครงการ

ผลผลิต

กิจกรรมสําคัญ
(ระบุกิจกรรมที่ทําให้เกิดผล
ผลิต)

กลุ่มงานบริหาร
งบประมาณ
1.โครงการพัฒนาระบบ - ระบบข้อมูลทาง - ค่าวัสดุใช้สอยการดําเนินงาน
การเงินและบัญชี การเงิน
การเงินและบัญชี
ถูกต้องตาม
ระเบียบ
- มีการนํา
เทคโนโลยี
สารสนเทศมา
บูรณางานการเงิน
และบัญชี
- มีการจัดระบบ
ให้สามารถสืบค้น
ข้อมูลและนําไปใช้
ได้รวดเร็ว

งบประมาณ

5,000

นอก
งบประมาณ

2.โครงการพัฒนาการ
บริหารงานพัสดุ

3.โครงการงาน
สาธารณูปโภค

- การดําเนินงาน
วัสดุเป็นไปอย่าง
ถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วยการ
พัสดุและต่อเนื่อง
เป็นปัจจุบนั
- ไม่มีค่า
สาธารณูปโภคค้าง
ชําระ
- ทุกคนตระหนัก
และร่วมกัน
ประหยัดพลังงาน

- ค่าวัสดุใช้สอยการดําเนินงาน
พัสดุ

- ค่าไฟฟ้า
- ค่าน้ําประปา
- ค่าโทรศัพท์

6,000

120,000
28,000
12,000

ตารางที่ 19 งบหน้าโครงการ (ต่อ)
ชื่อโครงการ
4. โครงการการจัดทํา
แผนปฏิบตั ิการ
ประจําปีงบประมาณ
2553

5. ซ่อมบํารุงครุภัณฑ์

กิจกรรมสําคัญ
ผลผลิต
(ระบุกิจกรรมที่ทําให้เกิดผล
ผลิต)
- มีแผนกลยุทธ - ประชุม จัดทําร่างแผนปฏิบัติ
การ
ของโรงเรียน
- เสนอขอความเห็นชอบจาก
- มีแผนการใช้
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
จ่ายงบประมาณ
- มีแผนปฏิบตั ิการ พื้นฐาน
- จัดพิมพ์เอกสาร / รูปเล่ม
ของโรงเรียน
- ติดตามรายงานผลการ
ดําเนินงาน
- ครุภัณฑ์ได้รับ - สํารวจและดําเนินการ
ซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ที่ชํารุดให้
การซ่อมแซมให้
สามารถใช้งานได้ สามารถใช้งานได้
อย่างมี

งบประมาณ
3,000
-

30,000

นอก
งบประมาณ

ประสิทธิภาพ
รวมงบประมาณที่จัดสรรให้งานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหาร
- บุคลากรทุกคน - จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม
บุคคล
พัฒนาวิชาชีพ
ได้รบั การพัฒนา
1. การพัฒนา
- ครูเข้าร่วมอบรม
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา อย่างน้อยคนละ 2
ครั้ง
- ศึกษาดูงานทั้งในและนอก
- มีการศึกษาดู
สถานที่
งานอย่างน้อยปี
การศึกษาละ 1
ครั้ง
- ครูมีขวัญและ
กําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน
รวมงบประมาณที่จัดสรรให้งานบริหารบุคคล

2. ศึกษาดูงาน
แลกเปลีย่ นเรียนรู้

204,000
50,000

50,000

100,000

ตารางที่ 19 งบหน้าโครงการ (ต่อ)
ชื่อโครงการ

ผลผลิต

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
- การจัดการ
1.โครงการประกัน
ศึกษาเป็นไปตาม
คุณภาพการศึกษา
มาตรฐาน
การศึกษา
- นักเรียนมี
คุณภาพตาม

กิจกรรมสําคัญ
(ระบุกิจกรรมที่ทําให้เกิดผล
ผลิต)
- จัดทําเครือ่ งมือวัดผล
ประเมินผลมาตรฐานการศึกษา
18 มาตรฐาน
- จัดทําและรายงานผลการ
ประกันคุณภาพภายใน

งบประมาณ

2,000
1,000

นอก
งบประมาณ

มาตรฐาน
การศึกษา
- ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีความ
เชื่อมั่นในการจัด
การศึกษาของ
โรงเรียน
2. โครงการพัฒนา
- ครูและ
ระบบช่วยเหลือ
ผู้ปกครองมีส่วน
นักเรียน
ร่วมในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
3. โครงการจัดทํา
- มีการ
วารสารประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์
โรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียน
อย่างต่อเนื่อง
4. โครงการประชุม
- จัดประชุม
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
- มีการจัด
5. โครงการยางวิทย์
กิจกรรมร่วมกับ
สัมพันธ์ชุมชน
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
สม่ําเสมอ

- ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
- ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
- ดําเนินการคัดกรองนักเรียน

5,000
5,000
3,000

- จัดทําวารสารประชาสัมพันธ์

1,000

- ดําเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน

2,000

- กิจกรรมยางวิทย์สัมพันธ์
ชุมชน
- ถวายน้ําปาณะ

10,000
5,000

ตารางที่ 19 งบหน้าโครงการ (ต่อ)
ชื่อโครงการ
6. โครงการปรับปรุง
พัฒนาอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมสําคัญ
นอก
ผลผลิต
(ระบุกิจกรรมที่ทําให้เกิดผล งบประมาณ
งบประมาณ
ผลิต)
- อาคารสถานที่ - บํารุง ดูแล และพัฒนาอาคาร
150,000
และสภาพแวดล้อม สถานที่ สภาพแวดล้อมให้สวยงาม น่า
เอื้อต่อการจัด
อยู่ มีความมั่นคงปลอดภัย

กิจกรรมการเรียนรู้ - ติดตามตรวจสอบการใช้
อาคารสถานที่เพื่อให้เกิดความ
คุ้มค่าและเอื้อประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้
- มีพระพุทธ
- จัดสร้างพระพุทธรูป
ประจําสถานศึกษา

7. โครงการจัดสร้าง
พระพุทธรูปประจํา
สถานศึกษา
รวมงบประมาณที่จัดสรรให้งานบริหารทั่วไป

50,000

234,000

3.รายละเอียดโครงการ
ตารางที่ 20 สรุปงบหน้างาน / โครงการที่ได้รับการอนุมัติให้ดําเนินการในปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ลําดับ
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
โครงการ
ที่
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โครงการพัฒนากลุ่มบริหารวิชา
71,000 นางประภาวดี
1
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด
20,000 นางสาวบุญทวี
2
โครงการวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา/กิจกรรมวัน
3
สําคัญอื่นๆ
20,000 นางสาวโชติกา
โครงการยกระดับคุณภาพระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
4
ภายในโรงเรียน
10,000
นางประภาวดี
โครงการจัดหาสื่อ-อุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อการ
นางสาวลออ
5
เรียนรู้อย่างยัง่ ยืน(กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ)
20,000
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย
10,000 นางสาวบุญทวี
6
โครงการกีฬาสีภายในโรงเรียน
7
15,000 นายสุริยัน
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวมนชยา
8 คณิตศาสตร์
10,000
, นางสาว
เสาวนีย์

2553
ระยะเวลา
ดําเนินการ
ต.ค.52 -ก.ย.
53
ต.ค.52 -ก.ย.
53
ต.ค.52 -ก.ย.
53
ต.ค.52 -ก.ย.
53
ต.ค.52 -ก.ย.
53
ต.ค.52 -ก.ย.
53
พ.ค.53 -ก.ย.
53
ต.ค.52 -ก.ย.
53

ตารางที่ 20 สรุปงบหน้างาน / โครงการที่ได้รับการอนุมัติให้ดําเนินการในปีงบประมาณ
(ต่อ)
ผู้รับผิดชอบ
ลําดับ
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
ที่
โครงการ
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์
155,000 นางรุ่งทิวา
9
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
35,000 นางสมพร
10 วิทยาศาสตร์
โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา
48,000 นางสาวโชติกา
11
ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียน/วัดผลและGPA
12
26,000 นางสมพร
นางสมพร ,
13 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน
505,000
นางน้ําทิพย์
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ–เนตรนารี
20,000 นายทรงศักดิ์
14
โครงการส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่าง
- นางสาวโชติกา
15
เรียนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
นางรุ่งทิวา
16 โครงการพัฒนาระบบการเงินและบัญชี
5,000
นางสาวเสาวนีย์
นางสมพร ,
17 โครงการพัฒนาการบริหารงานพัสดุ
6,000
นางน้ําทิพย์
โครงการงานสาธารณูปโภค
160,000 นางรุ่งทิวา
18
โครงการการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ
นางรุ่งทิวา,
19
2553
3,000 นางน้ําทิพย์
ซ่อมบํารุงครุภัณฑ์
20
30,000
นางรุ่งทิวา
กลุ่มงานบริหารบุคคล
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
21
50,000
นางสาวลออ

2553
ระยะเวลา
ดําเนินการ
ต.ค.52 -ก.ย.
53
ต.ค.52 -ก.ย.
53
ต.ค.52 -ก.ย.
53
ต.ค.52 -ก.ย.
53
ต.ค.52 -ก.ย.
53
ม.ค.53 -ก.พ.
53
ต.ค.52 -ก.ย.
53
ต.ค.52 -ก.ย.
53
ต.ค.52 -ก.ย.
53
ต.ค.52 -ก.ย.
53
ต.ค.52 -ธ.ค.
52
ต.ค.52 -ก.ย.
53
ต.ค.52 -ก.ย.
53

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
22

50,000
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวลออ

ต.ค.52 -ก.ย.
53

ต.ค.52 -ก.ย.
3,000
นางสาวเสาวนีย์
53
23
โครงการพัฒนาระบบช่วยเหลือนักเรียน
ต.ค.52 -ก.ย.
13,000 นางสาวโชติกา
53
24
นางอภิญญา , ต.ค.52 -ก.ย.
25 โครงการจัดทําวารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน
1,000
นางสาวเสาวนีย์
53
ตารางที่ 20 สรุปงบหน้างาน / โครงการที่ได้รับการอนุมัติให้ดําเนินการในปีงบประมาณ 2553
(ต่อ)
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
ลําดับ
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
โครงการ
ดําเนินการ
ที่
โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ต.ค.52 -ก.ย.
2,000 นางสมพร
53
26
โครงการยางวิทย์สัมพันธ์ชมุ ชน
ต.ค.52 -ก.ย.
27
15,000 นางสาวโชติกา
53
โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ต.ค.52 -ก.ย.
150,000 นายทรงศักดิ์
53
28
โครงการจัดสร้างพระพุทธรูปประจําสถานศึกษา
ต.ค.52 -ก.ย.
50,000 นายทรงศักดิ์
53
29

ก
บทสรุป
รายงานการประเมินตนเองภายในโรงเรียนพระครูพิทยาคม
๑. ผลการประเมินตนเองด้านคุณภาพผูเ้ รียน
โรงเรียนได้ดําเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมทีพ่ ึงประสงค์ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนา มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต กตัญญูรู้คุณ มีความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละเพื่อส่วนรวม ให้รู้จกั
ประหยัดใช้ ประหยัดซื้อ รูจ้ ักใช้ทรัพย์สิ่งของอย่างคุ้มค่า ให้มีความภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่า
ภูมิปัญญาไทย ให้มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม มีทักษะในการทํางาน สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ มีเจตคติที่ดีตอ่ อาชีพสุจริต มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ มีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี
และกีฬา
๒. ด้านการจัดการศึกษา
ครูมีคณ
ุ วุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
ผู้บริหารโรงเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นํา มีความสามารถในการบริหารจัดการมีการ
จัดองค์กร จัดโครงสร้างการบริหารงาน พัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
มีความมุ่งมั่นในการพัฒนางาน อุทิศตนเพือ่ การปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ
และให้มีความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ
๓. ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
โรงเรียนได้ดําเนินการปรับปรุงบริบทและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน โดยได้ดําเนินการจัดทํา
สวนหย่อม ปรับปรุงบริบทของโรงเรียนให้สะอาดสวยงามเสริมบรรยากาศให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ปรับปรุงห้องปฏิบัติการต่างๆให้มีวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวกให้อยู่ในสภาพ
ที่พร้อมใช้งานได้ มีการจัดป้ายนิเทศความรู้ในวันสําคัญต่างๆ ตลอดปีการศึกษา พัฒนาห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อบริการนักเรียนให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
พัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน
โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชน จากคณะกรรมการสถานศึกษา มีความร่วมมือกัน
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน องค์กรศาสนา องค์กร นําภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้มกี ารใช้แหล่งเรียนรู้
ภายนอกโรงเรียนมาใช้ในการจัดการศึกษา

๔. ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กําหนดขึ้น
โรงเรียนน่าอยู่ ลูกพระครูมีสมั มาคารวะ โรงเรียนได้จัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ดังนี้ โครงการสาย
สัมพันธ์โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการอบรมคุณธรรม
๕. ด้านมาตรการส่งเสริม
จุดเด่น
เนื่องจากที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ห่างจากเส้นทางหลักทําให้การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
ไม่สะดวกเพราะไม่มีรถโดยสารประจําทางผ่านโรงเรียน โรงเรียนจึงได้จัดทําโครงการพิเศษเพื่ออํานวย
ความสะดวกในการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน คือ โครงการรถรับส่ง
จุดที่ควรพัฒนา
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่บริการ

ข

ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
จากการประเมินตนเอง สรุปเป็นผลการประเมินรายมาตรฐานดังนี้
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
คะแนนที่ได้
ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม
ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมี
๔.๐๒
/
สุนทรียภาพ
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และ
๔.๑๐
/
ค่านิยมที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
๔.๔๔
/
อย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา
๓.๘๔
/
ได้อย่างมีสติสมเหตุผล
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรูแ้ ละทักษะทีจ่ ําเป็น
๓.๐๐
/
ตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน รัก
การทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมี
/
๓.๙๘
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
/
๙.๕๕
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
๘.๖๐
/
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง
๔.๐๐
/
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
๗.๒๐
/
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

คะแนนที่ได้

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม
และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
๘.๐๐
ศักยภาพ
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดใน
๓.๘๐
กฎกระทรวง
ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม
๘.๐๐
สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้น
๕.๐๐
ที่กําหนดขึ้น
ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย
จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
๕.๐๐
พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น

/

/

/

/

/

