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ส่วนที่ 1 ส่วนบทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

 โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ เป็นโรงเรียนมัธยมประจ าต าบลขนาดเล็ก ตั้งอยู่ใน ต.บ้านกาศ     
อ.สูงเม่น จ.แพร่  เปิดสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีการบริหารงานตามกลุ่มงานต่างๆ           
ซึ่งสามารถสรุปตามนโยบายได้ดังนี้ นโยบายที่ 1 โรงเรียนน่าอยู่ มีแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมพัฒนา
อาคารสถานที่ ท าให้ห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ ภายในโรงเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องน้ า โรงอาหาร  
อาคารประกอบ ฯลฯ ทุกแห่งมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย              
จดัสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน ให้สวยงาม ร่มรื่น ภายในห้องเรียนมีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้
มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนครบทุกกลุ่มสาระ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพียงพอต่อการใช้งาน และผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า จากแหล่งข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้สะดวกและ
รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีส่งผลต่อ
การเรียนรู้ที่ดีข้ึน มีการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนสุจริต หรือโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  ด าเนินกิจกรรมของบริษัทสร้างการดีโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์จากฟักข้าว,  จัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริต, ครูบุคลากรและนักเรียนได้รับการสนับสนุน
และส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตส านึกสุจริต ส่งผลให้เป็นเยาวชนของประเทศชาติและพลโลกที่ดี, การประเมิน ITA 
สถานศึกษาผลการประเมินได้คะแนนรวม 80.14  ในระดับ B  มีการสร้างความตระหนักและชี้แจงแนวทาง          
การพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลให้แก่ครูบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง โรงเรียนมีการทบทวน ปรับแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนมีการด าเนินงานปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนการสอน การวัดผล การประเมินผลตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนมาตรฐานสากล  นโยบายที่ 2  ครูสอนดี โรงเรียนมีการพัฒนาครูและบุคลากรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ          
ในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือยกระดับคุณภาพโรงเรียนสอดคล้องกับคุณภาพ และตัวชี้วัดด้านคุณภาพของครู โรงเรียนมีการ
ส่งเสริมสนับสนับสนุนให้มีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ และการติดต่อประสานงาน
กับหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานอ่ืนๆ ในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนมีเครือข่ายการร่วมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการและจัดกิจกรรมพัฒนากับโรงเรียนร่วมพัฒนาภาคีเครือข่าย ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้าน                
1)  เป็นเลิศทางวิชาการ  2)  สื่อสารสองภาษา    3)  ล้ าหน้าทางความคิด  4)  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และ                      
5) ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก โรงเรียนมีการวิจัย พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการสอน โรงเรียนมีการรายงานการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการด าเนินงาน พัฒนาโรงเรียนมาตรฐาน  มีกิจกรรม/โครงการในการส่งเสริมให้มีการ
ขับเคลื่อนเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้/การพัฒนาสื่อนวัตกรรมที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21        
ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  ครูมีการพัฒนา     
สื่อ นวัตกรรม เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ครอบคลุมด้านทักษะ คุณลักษณะความสามารถตามบริบทของ
โรงเรียน มีการประเมินประสิทธิภาพและประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่
พัฒนาขึ้น มีการน าผลประเมินที่ได้มาพัฒนา แก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนาต่อยอดและรายงานผลเสนอผู้บริหาร



2 
 

หน่วยงานโรงเรียนมีการจัดการประกวด/แข่งขัน/จัดค่าย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ส าหรับครูและนักเรียน มีการนิเทศ ติดตาม วิธีการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อ นวัตกรรมที่สอดคล้องกับทักษะ             
แห่งศตวรรษที่ 21 ระดับห้องเรียน มีการยกย่อง เชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานครูที่เกิดจากความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  โรงเรียน         
มีการก าหนดกลยุทธ์ และมีแผนงาน/โครงการในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  โรงเรียนมีการ
ส่งเสริมให้มีการสอนภาษาอังกฤษที่หลากหลายตามสภาพบริบทของโรงเรียน สนับสนุนให้มีการใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาเป็นเครื่องมือในการช่วยพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของครูและ
ผู้เรียน . โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศความก้าวหน้าในการพัฒนาการใช้ภาษา อังกฤษของนักเรียนและครู          
มีการนิเทศภายใน ติดตามความก้าวหน้าของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนและการวัด
ประเมินผลทางภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีการ  ที่หลากหลาย เช่น การเยี่ยมชั้นเรียน การสัมภาษณ์ การน าเสนอผล
การพัฒนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น นโยบายที่ 3  นักเรียนมีคุณภาพ โรงเรียนมีการวิเคราะห์ผลแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้/สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้ ที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วนและวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา      
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ สถานศึกษาก าหนดกลยุทธ์และแผนยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนของ
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับสาเหตุของสภาพปัญหา สถานศึกษามีการวิเคราะห์แผนผังโครงสร้างข้อสอบ      
(Test Blueprint) ตัวชี้วัดที่ใช้ออกข้อสอบ รูปแบบข้อสอบและลักษณะข้อสอบเพ่ือวางแผน การเรียนการสอน
และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรภายในสถานศึกษาเกี่ยวกับการ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบ O-NET ผ่านกระบวนการเรียนรู้และ การวัดและประเมินผลในชั้นเรียน 
สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เ พ่ือพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้            
และการวัดและประเมินผลในระดับสหวิทยาเขตและสถานศึกษา สถานศึกษามีนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน สถานศึกษามีนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าเสนอนวัตกรรม ในระดับต่างๆ
 นอกจากนี้มีการพัฒนาต่อยอด BANKARD Model ซึ่ง มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทั้งด้านผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการและด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ส่งผลให้ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ที่สูงขึ้น โดยใช้
นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศทางด้านสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขซึ่งได้รับรางวัล ในระดับเงิน 
และได้มีการพัฒนาต่อยอด มาเป็น BK2020 Model ซึ่งมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานระดับสากล โดย
มุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วย Active Learning และสะเต็มศึกษา เพ่ือจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปลูกฝัง             
ให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีทักษะวิชาการ มีทักษะชีวิต และทักษะอาชีพที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
โดยความต้องการของผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยในปีการศึกษา 
๒๕๖3 มีผู้สนับสนุนหลักรายใหญ่ ได้แก่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจจ ากัด บริษัทอัมรินทร์พับลิชชิ่งจ ากัด มูลนิธิมีชัย
วีระไวทยะ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ร่วมกับบริษัทในเครือ CP ALL เครือข่ายผู้ปกครอง ชมรมศิษย์เก่า 
ผู้น าชุมชนและท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่บริการและในอ าเภอสูงเม่น  รวมทั้งผู้น าองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนใน
จังหวัดแพร่ ร่วมกันพัฒนาต่อยอดเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสู่คุณภาพผู้เรียน  ที่บรรลุเกิน   
ค่าเป้าหมายมาอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมีแผนการด าเนินงาน มีโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของนักเรียน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์          
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เพ่ือก าหนดแนวทางในการพัฒนาการประเมิน เกณฑ์การประเมิน และแนวทางการปรับปรุงแก้ไข              
ปรับพฤติกรรม มีการก าหนดนิยามหรือความหมายของแต่ละคุณลักษณะ พร้อมทั้งก าหนดตัวชี้วัดหรือ
พฤติกรรมบ่งชี้ หรือพฤติกรรมที่แสดงออกของแต่ละคุณลักษณะ โดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง            มี
การก าหนดเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยสอดคล้องกับบริบท และจุดเน้นของ
สถานศึกษา ก าหนดระดับคุณภาพหรือเกณฑ์ในการประเมินสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ครูผู้สอน ครูที่ปรึกษา ครูประจ าชั้นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ด าเนินการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและรายงาน ผลการประเมินเป็นระยะ ๆ และส่งผล
การประเมินให้ผู้เกี่ยวข้อง มีการใช้กระบวนการวิจัยเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาและพัฒนาพฤติกรรมของ
ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับเสี่ยง นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) แต่ละคุณลักษณะอย่างเด่นชัด 

 นอกจากนี้ยังได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ ร่วมกับ
มูลนิธิครอบครัวพอเพียง  โดยแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียง
โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ มีการขับเคลื่อนกิจกรรมของศูนย์ครอบครัวพอเพียงตามพันธกิจทั้ง 5 ด้าน 
เป็นประจ าและต่อเนื่อง นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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ส่วนที่ 2 ส่วนกำรประเมินตนเอง 
 

2.1 ส่วนข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 
 

 
 
 
 

  โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์  ตั้งอยู่เลขที่  145  หมู่ที่  5  ต าบลบ้านกาศ  อ าเภอสูงเม่น  
จังหวัดแพร่  รหัสไปรษณีย์  54130  โทรศัพท์  054 - 643623  โทรสาร  054 - 643623 
e-mail : officebankard@bankardschool.ac.th website: http://www.bankardschool.ac.th            
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับ 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื้อท่ี 33 ไร่ 2 งาน 34 ตารางวา 

เขตพ้ืนที่บริการ  ได้แก่ 
1)  ต าบลบ้านกาศ อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่ 
2)  ต าบลบ้านกวาง อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่ 
3)  ต าบลบ้านเหล่า อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่ 
 

  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
  โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ เป็นโรงเรียนมัธยมประจ าต าบล ตั้งอยู่เลขที่ 145 หมู่ที่ 5
ต าบลบ้านกาศ อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ได้เริ่มก่อตั้งในปีการศึกษา 2521โดยมี นายพัฒน์ ผาทอง และ 
นายประยุทธ  ผาทอง ได้บริจาคเงินเพ่ือซื้อที่ดินท่านละ 70,000 บาท และมีประชาชนใน 3 ต าบล คือ       
ต าบลบ้านกาศ ต าบลบ้านเหล่า และต าบลบ้านกวาง ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อซื้อที่ดินอีก ต าบลละ 25,000 บาท 
รวมที่ดินทั้งหมด 33 ไร่ 2 งาน 34 ตารางวา โดยในปีแรกได้เปิดท าการเรียนการสอนในระดับชั้น ม.ศ.1 
จ านวน 1 ห้องเรียน ชั้น ม.1 จ านวน 1 ห้องเรียน โดยขอใช้ศาลาวัดบ้านหนอง และอาคารเรียนโรงเรียน       
บ้านหนอง (สหราษฎร์บ ารุง) เป็นที่เรียนโดยมี นายประหยัด  บุญยงค์ เป็นอาจารย์ใหญ่ มีข้าราชการครู จ านวน 5 คน      
ในปีต่อมาได้รับนักเรียนระดับชั้น ม.1 เพ่ิมขึ้นอีก 2 ห้องเรียน และได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น 1 หลัง 
จ านวน 5 ห้องเรียน เป็นที่เรียนแทนศาลาวัดและอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนอง ในปี 2523 ได้รับงบประมาณ
สร้างอาคารเรียนถาวร แบบ 216ค. จ านวนครึ่งหลัง 8 ห้องเรียน ในปี พ.ศ. 2527 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้า
ร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท (มพช.2รุ่นที่ 2) ท าให้โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร
เรียนถาวร แบบ 216ค. เพ่ิมเติมอีกครึ่งหลัง โรงฝึกงาน 2 หลัง จ านวน 3 หน่วย และได้ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
ให้ร่มรื่น สวยงาม น่าดู น่าอยู่ น่าเรียนมากยิ่งขึ้น ในปี พ.ศ. 2538 ทางโรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดท าการ
เรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 1 ห้องเรียน 
  รายนามผู้บริหารโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์   

 1.  นายประหยัด  บุญยงค์   พ.ศ.  2521 – 2527 
 2.  นายพิทักษ์    บุณยเวทย์  พ.ศ.  2527 – 2536 
 3.  นายมนสมุทร   ปานพรหม  พ.ศ.  2536 – 2541 
 4.  นายสุภาพ    สุทธิลักษณ์  พ.ศ.  2541 – 2546 
 5.  นายวินัยศิลป์   ถือทอง   พ.ศ.  2546 – 2551 

  6.  นายกิจผจญ   แมตเมือง  พ.ศ.  2551 – 2555 
  7.  นายสมศักดิ์    เจริญค า   พ.ศ.  2555 – 2558  

mailto:officebankard@bankardschool.ac.th
http://http/www.bankardschool.ac.th
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  8.  นางวาสนา    ส าเนียง   พ.ศ.  2558 – 2560 
  9.  นายดนัยรัตน์   กาศเกษม  พ.ศ.  2560 – 2565 
           10. นายปิยพัทธ์        รุจนพิสุทธ์                   24 ก.พ. 2565 – ปัจจุบัน 
       (รองผู้อ านวยการโรงเรียน รกัษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกาศประชานุ
เคราะห)์ 

 

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ ได้เปิดท าการเรียนการสอน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่    
1 – 6  มีข้าราชการครู จ านวน 12 คน ครูอัตราจ้าง จ านวน 4 คน  พนักงานราชการ จ านวน 1 คน          
ธุรการโรงเรียน จ านวน  1  คน  ช่างครุภัณฑ์  จ านวน  1  คน  ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน  1  คน  นักเรียน 
จ านวน  126  คน  

 
 

  
 
 

  อักษรย่อชื่อโรงเรียน บ.ก. 
 สัญลักษณ ์  รูปรวงข้าว  ความหมาย คือความสมบูรณ์ของแผ่นดิน แสดงถึง

     ความเพ่ิมพูนของสติปัญญารวงข้าวเมื่อเป็นสีทองอันควรแก่การ
     เก็บเกี่ยว จะโน้มตัวสู่พ้ืนดินย่อมแสดงให้เห็นถึงบุคลที่มีความอ่อน
     น้อมถ่อมตนซึ่งเป็นลักษณะของคนดี  

 ปรัชญา   ความรู้   คู่คุณธรรม 
 คติพจน์   ขนตฺิ  หิตฺสุขาวหา  ความอดทนน ามาซึ่งประโยชน์สุข 
 สีประจ าโรงเรียน  ม่วง   ฟ้า 

สีม่วง  หมายถึง    สีแห่งความส าเร็จ 
สีฟ้า    หมายถึง    ความยิ่งใหญ่ 
สีม่วง - ฟ้า หมายถึง    ความส าเร็จอันยิ่งใหญ่ 
 

ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรอบ 
1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะชุมชนชนบท มีประชากรประมาณ 350 ครัวเรือน  

บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดหนองช้างน้ า ล าน้ าแม่สาย ทุ่งนา อาชีพหลักของชุมชน  คือ 
เกษตรกรรม ส่วนใหญน่ับถือศาสนาพทุธ  

2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวประมาณ 40,000 บาทต่อปี จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คน  

3. โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน โรงเรียนอยู่ห่างไกลจากชุมชน เศรษฐกิจของครอบครั วใน          
เขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน นักเรียนที่จบจากโรงเรียนบ้านเหล่า (พิชัยศิริราษฎร์
รังสรรค์) ประมาณร้อยละ 90 ไปเรียนต่อที่โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ เนื่องจากอยู่ใกล้และเดินทางสะดวก 
นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนมีจ านวนลดลงทุกปี ยังผลให้มีจ านวน
นักเรียนลดลงทุกปีด้วยเช่นกัน ขาดแคลนครูที่สอนวิชาศิลปะ  

 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2&source=web&cd=1&ved=0CFUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.thaischool.in.th%2F54102212%2F&ei=1XDNT-PvEYLKrAfSlpT4Cg&usg=AFQjCNE4URzTCw3X-Rolqoc0VuTNdJI_uA
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2&source=web&cd=1&ved=0CFUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.thaischool.in.th%2F54102212%2F&ei=1XDNT-PvEYLKrAfSlpT4Cg&usg=AFQjCNE4URzTCw3X-Rolqoc0VuTNdJI_uA
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ข้อมูลครูและบุคลำกร ครูประจ ำกำร 

 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
ต ำแหน่ง/ 
วิทยฐำนะ 

วุฒิ วิชำเอก สอนวิชำ 

1 นายปิยพัทธ์  รุจนพิสุทธ์      
รองผู้อ านวยการ/
ช านาญการพิเศษ  

ศษ.ม. 
ค.บ. 

การบริหารการศึกษา 
คณิต-วัดผลฯ 

- 

2 นางสาวปิยพร  คลศิลป์ 
คร/ู 

ครชู านาญการพิเศษ 

 
ศศ.ม. 

 

ภาษาและ
วรรณกรรมล้านนา 

ภาษาไทย  

3 นางพิชญ์นภา  สิงหกุล 
คร/ู 

ครชู านาญการพิเศษ 
วท.บ. 
วท.ม. 

คณิตศาสตร์ 
สถิติประยุกต์ 

 

 
คณิตศาสตร์  

 

4 นายวีรวัฒน์  เวียงจันทร์  
คร/ู 

ครชู านาญการพิเศษ 
ศษ.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์  

5 นางนภัสกร  จินารักษ์ 
คร/ู 

ครชู านาญการ 
ศษ.บ. 

วิทยาศาสตร์
(ชีววิทยา) 

ชีววิทยา/
วิทยาศาสตร์  

6 นายพชร  คงประพันธ์ คร ู
กศ.บ. 
ศษ.ม. 

ฟิสิกส์ 
การบริหารการศึกษา 

ฟิสิกส์/
วิทยาศาสตร์  

7 นางสมนึก  เหล่ากาวี 
คร/ู 

ครชู านาญการพิเศษ 
กศ.บ. การแนะแนว 

วิทยาศาสตร์/ 
แนะแนว 

8 นายสันท์ชัย  นัยติ๊บ 
คร/ู 

ครชู านาญการ 
ค.ม. 

วิทยาศาสตร์ 
(เคมี) 

เคมี/วิทยาศาสตร์ 

9 นางเยาวมาลย์  ผาทอง 
คร/ู 

ครชู านาญการพิเศษ 
บธ.บ. การเงิน สังคมศึกษา  

10 นายจีราวุฒิ  บุญสูง 
คร/ู 

ครชู านาญการพิเศษ 
ค.บ. 
ศษ.ม. 

พลศึกษา 
การบริหารการศึกษา 

พลศึกษา 

11 นายประยุทธ  ศรีจันทร์กาศ 
คร/ู 

ครชู านาญการพิเศษ 
วท.บ. พืชศาสตร์ 

เกษตรกรรม/
คอมพิวเตอร์ 

12 นางนุชนาฎ  เทศสูงเนิน 
คร/ู 

ครชู านาญการพิเศษ 
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

13 นายณัฐพงษ์  ค าเพ็ง คร ู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
 

 จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก 12 คน คิดเป็นร้อยละ  100 
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พนักงำนรำชกำร 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล วุฒิ วิชำ เอก สอนวิชำ จ้ำงด้วยเงิน 

๑ นางสาวกนกพร  อินแตง ศษ.บ. ดนตรีศึกษา 
ศิลปะ/ดนตรี/ 

นาฏศิลป์ 
งบ สพฐ. 

 
ครูอัตรำจ้ำง 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล วุฒิ วิชำ เอก สอนวิชำ/ชั้น จ้ำงด้วยเงิน 
๑ นางสาวกนกพร  ใจไหว ค.บ. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์/คณิตศาสตร์ งบ สพฐ. 

๒ นางสาวเจนจิรา  มูลทิศ ศศ.บ. ภาษาจีน 
ภาษาจีน/ 

ปัญญาภิวัฒน์ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

๓ นางสาวเหมวรรณ  ศศิวงศากุล ค.บ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา/ 
ปัญญาภิวัฒน์ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

๔ นางสาวเก็จมณี  กวางกระโดด ศศ.บ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย/ 

ปัญญาภิวัฒน์ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
 

แผนผังบริเวณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านกาศ ประชานุเคราะห์ 
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1.2  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

1)  จ ำนวนครูจ ำแนกตำมฝ่ำย/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  

ฝ่ำย/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กลุ่มงำน 
จ ำนวนคน 

ชำย หญิง รวม 
ฝ่ายบริหาร 1 0 1 
กลุ่มงานสนับสนุน 3 0 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 0 2 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1 2 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 0  2 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1 1 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2 3 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ฯ 1 0 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 0 1 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ 1 0 1 

รวม 10 11 21 
ร้อยละ 47.62 52.38 100 

ข้อมูล  ณ  วันที ่ 31  มีนาคม  2564 
 

 
 
 
 

1

3

1 1

2

1 1

2 2 2

1

3

1

0

1

2

3

4

แผนภูมิแท่งแสดงจ ำนวนครูจ ำแนกตำมฝ่ำย/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ปีกำรศึกษำ 2564

ชาย หญิง
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2)  จ ำนวนครูจ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ (รวมครูอัตรำจ้ำง) 

วุฒิกำรศึกษำ 
จ ำนวนคน 

ร้อยละ 
ชำย หญิง รวม 

ปริญญาเอก - - - - 
ปริญญาโท 3 3 6 33.33 
ปริญญาตรี 4 8 12 66.67 

ต่ ากว่าปริญญาตรี - - - - 
รวม 7 11 18 100.00 

ข้อมูล  ณ  วันที ่31 มีนาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ ากว่าปริญญาตรี

แผนภูมิแท่งแสดงจ ำนวนครูจ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ (รวมครูอัตรำจ้ำง) 
ปีกำรศึกษำ 2564

ชาย - หญิง -
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3)  จ ำนวนครูจ ำแนกตำมวิทยฐำนะ (ไม่รวมครูอัตรำจ้ำง) 

วิทยฐำนะ 
จ ำนวนคน 

ร้อยละ 
ชำย หญิง รวม 

คศ.4 - - - - 
คศ.3 3 5 8 66.66 
คศ.2 1 1 2 16.67 
คศ.1 2 - 2 16.67 

ครูผู้ช่วย - - - - 
รวม 6 6 12 100 

ข้อมูล  ณ  วันท่ี  31 มีนาคม  2564 
 

         

 

 

  

ชาย

หญิง

0

1

2

3

4

5

6

คศ.4 คศ.3 คศ.2 คศ.1 ครูผู้ช่วย รวม

ชาย หญิง



11 
 

1.3  ข้อมูลนักเรียน 
 1)  จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น 126 คน  
 2)  จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 126 คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  ดังนี้  
 

ระดับชั้น 
จ ำนวน 

ห้องเรียน 
จ ำนวน 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชำย หญิง 

ม.1 2 9 7 16 8 
ม.2 2 18 16 34 17 
ม.3 2 22 11 33 16.5 

รวมมัธยมศึกษำตอนต้น 49 34 83  
ม.4 2 13 5 18 9 
ม.5 2 6 1 7 3.5 
ม.6 2 10 8 18 9 

รวมมัธยมศึกษำตอนปลำย 29 14 43  
รวมทั้งหมด 12 78 48 126 22 

ข้อมูล  ณ  วันท่ี  31  มีนาคม  2564 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

5

10

15

20

25

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

แผนภูมิแท่งแสดงจ ำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 - 6
จ ำแนกตำมเพศ ปีกำรศึกษำ 2564

ชาย หญิง
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1.4  ข้อมูลกำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 
 

 1)  กำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน 
 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จ ำนวนครั้ง 

1 ห้องสมุด ตลอดปีการศึกษา 

2 ห้องโสตทัศนศึกษา ตลอดปีการศึกษา 

3 หอ้งคอมพิวเตอร์ ตลอดปีการศึกษา 

4 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ตลอดปีการศึกษา 

5 โรงอาหาร ตลอดปีการศึกษา 

6 บ่อเลี้ยงปลา ตลอดปีการศึกษา 

7 แปลงเกษตร ตลอดปีการศึกษา 

8 ห้องพยาบาล ตลอดปีการศึกษา 

9 โรงเลี้ยงแพะ ตลอดปีการศึกษา 

10 สนามกีฬา ตลอดปีการศึกษา 

11 ห้องศิลปะ ตลอดปีการศึกษา 

12 โรงเพาะเห็ด ตลอดปีการศึกษา 

13 ห้องคหกรรม ตลอดปีการศึกษา 
  
 2)  กำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน 
 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน จ ำนวนครั้ง 

1 วัดหนองช้างน้ า ตลอดปีการศึกษา 

2 วัดกุญชรนิมิต ตลอดปีการศึกษา 

3 วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ตลอดปีการศึกษา 

4 แปลงเกษตรในชุมชน ตลอดปีการศึกษา 

5 อบต.บ้านกาศ ตลอดปีการศึกษา 

6 สนามกีฬา อบต.บ้านเหล่า ตลอดปีการศึกษา 
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สถิติกำรใช้บริกำรห้องพยำบำลของนักเรียน ระหว่ำง เดือนพฤษภำคม 2564 – มีนำคม  2565 
 
 

เดือน 
        จ ำนวน 

จ ำนวนนักเรียน (คน) 

พฤษภาคม 2564 5 
มิถุนายน 2564 3 

กรกฎาคม  2564 3 
สิงหาคม  2564 5 
กันยายน  2564 5 
ตุลาคม  2564 0 

พฤศจิกายน  2564 5 
ธันวาคม  2564 8 
มกราคม  2565 4 

กุมภาพันธ์  2565 2 
มีนาคม 2565 7 

รวม 46 
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แผนภูมิวงกลมแสดงสถิติกำรใช้บริกำรห้องพยำบำล ปีกำรศึกษำ 2564

พ.ค.-64

มิ.ย.-64

ก.ค.-64

ส.ค.-64

ก.ย.-64

ต.ค.-64

พ.ย.-64

ธ.ค.-64

ม.ค.-65

ก.พ.-65

มี.ค.-65
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สถิติกำรใช้บริกำรห้องพยำบำลของนักเรียน จ ำแนกตำมอำกำร 
ระหว่ำง เดือนพฤษภำคม 2564 – มีนำคม  2565 

 
อำกำร 

        จ ำนวน 
จ ำนวนนักเรียน (คน) 

เป็นไข้ 7 
ปวดศีรษะ 12 

ไข้หวัด 9 
ปวดท้อง 2 

ปวดประจ าเดือน 7 
ท้องเสีย 1 
ปวดฟัน 0 
เป็นลม 2 
ลมพิษ 1 
ตาเจ็บ 0 

มีบาดแผล 4 
อ่ืน ๆ 1 
รวม 46 
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กรำฟเส้นแสดงสถิติกำรใช้บริกำรห้องพยำบำล จ ำแนกตำมอำกำร 
ปีกำรศึกษำ 2564
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2.2 ส่วนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
 

 

 
   มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 
 
 

ระดับคุณภำพ : ยอดเยี่ยม 
1. กระบวนกำรพัฒนำ 

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ มีกระบวนการในพัฒนาผู้ เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย                
ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร            
มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง        
แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้  แบบใช้กระบวนการคิดกระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก             
และเน้นเรื่องการการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ ของผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญที่สุด          
โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  และแก้ปัญหา รวมทั้งการส่งเสริมความสามารถทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ               
การสื่อสาร ในการค้นคว้าหาความรู้  มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด E–Library         
ห้องคอมพิวเตอร์  เป็นต้น มีการพัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพ
ผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  ครูมีการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้    
การวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ   
 นอกจากนี้ โรงเรียนได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่าง     
มีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน โดยการจัดค่ายคุณธรรมกับ
นักเรียนทุกระดับชั้น เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนวและ   
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นระบบ  มีการดูแลสุขภาวะจิต ส่งเสริมการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกัน   
วางแผนการจัดการเรียนการสอน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ในโลกกว้าง ให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนในการพัฒนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่น  ซึ่งการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐาน โรงเรียน
ได้จัดโครงการและกิจกรรมในการพัฒนานักเรียน ไว้ดังนี้ 
 การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมที่ดี โดยได้จัดกิจกรรมที่หลากหลาย        
เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์  มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี  โรงเรียนได้จัด
โครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โครงการ TO BE NUMBER ONE เพ่ือป้องกันนักเรียนให้ห่างไกลจากยาเสพติด อีกทั้ง      
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ ชุมนุมกีฬา  ชุมชนดนตรีไทย ดนตรีสากล และดนตรีพื้นบ้าน ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ดูแลสุขภาพของตนเองอย่างสม่ าเสมอ โดยการจัดป้ายนิเทศให้ความรู้แก่ผู้เรียนเกี่ยวกับสุขบัญญัติ 10 ประการ  
โทษของยาเสพติด  ความรู้เรื่องโรคต่าง ๆ เป็นต้น และได้ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายของผู้เรียน รวมทั้ง     
วัดน้ าหนัก – ส่วนสูง เป็นประจ า เพื่อให้ครูมีข้อมูลและเสนอแนะผู้เรียนที่มีผลการประเมินต่ าหรือสูงกว่าเกณฑ์
ไปปรับปรุงตนเอง ดูแลตนเองให้มากขึ้น ในงานด้านอนามัย ทางโรงเรียนได้ด าเนินงานกิจกรรม อย.น้อย         
อย่างต่อเนื่อง ในด้านของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในเรื่อง
ของการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด รวมทั้งร่วมมือจากหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ในการให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติด ให้นักเรียนตระหนักและหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดต่าง ๆ  
นอกจากนี้โรงเรียนได้ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้ เรียนกล้าแสดงออก มั่นใจในตนเองพร้อมที่จะกระท า   
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สิ่งที่ถูกต้อง เช่น กิจกรรมวันวิชาการ  กิจกรรมวันคริสต์มาส  กิจกรรมกรีฑาสัตตมิตรสัมพันธ์  การเข้าร่วม
กิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ เป็นต้น โดยนักเรียนส่วนใหญ่ได้แสดงออกตามศักยภาพ
และความสามารถของตนเอง 
 การส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี โดยได้จัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่น  
กิจกรรมอบรมประจ าสัปดาห์  อบรมหน้าเสาธง  กิจกรรมโฮมรูม  กิจกรรมคุณธรรมสามประสาน          
กิจกรรมการอบรมธรรมะโดยพระวิทยากร  อีกท้ังยังส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ ของโรงเรียน  เช่น  
กิจกรรมวันไหว้ครู   กิจกรรมวันปิยมหาราช  กิจกรรมลอยกระทง  กิจกรรมแห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา  
กิจกรรมการเวียนเทียนในวันส าคัญทางกระพุทธศาสนา เป็นต้น มีการจัดกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์       
ให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชน กิจกรรมการจัดท า
ธนาคารโรงเรียน  กิจกรรมดนตรีไทย ดนตรีสากลและดนตรีพ้ืนเมือง  กิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป์ ตลอดจนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมโดยสอดแทรกทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  จัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งความเอ้ืออาทรต่อกัน เห็นอกเห็นใจซึ่ งกันและกัน ยอมรับความแตกต่างทาง
ความคิด เช่น  กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ – ยุวกาชาด และผู้บ าเพ็ญประโยชน์  กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
พ้ืนบ้านเนื่องในวันเด็ก และกรีฑามัธยมศึกษาจังหวัดแพร่  เป็นต้น  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและแสดงออกซึ่ง
ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ เช่น  กิจกรรมวันไหว้ครู  กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง  กิจกรรมคุณธรรม
สามประสาน เป็นต้น   
 การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยจัดกิจกรรมรัก
การอ่าน  ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า บันทึก ท ารายงาน ส่งเสริมให้ใช้ห้องสมุด สืบค้นโ ดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศโดยให้มี E- mail ของนักเรียน อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลสารสนเทศในการจัด
กระบวนการ เ รี ยนการสอนให้ นั ก เ รี ยนมี กลุ่ มสั งคมแห่ ง การ เ รี ยนรู้  สนั บสนุน ให้ นั ก เ รี ยน ใช้                       
Google Application , Facebook , Line เป็นต้น   ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่มอบหมายให้นักเรียน
ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านการอ่าน ฟัง ดู 
พูด เขียน และตั้งค าถาม โดยให้ครูในแต่ละกลุ่มสาระได้จัดกิจกรรมที่เน้นและพัฒนาทักษะดังกล่าว  มีการจัด
กิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมกรีฑามัธยมศึกษา  กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ – ยุวกาชาด 
และผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ให้นักเรียนได้ร่วมกันท างานเป็นทีม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้งจัด
ให้มีชั่วโมงคอมพิวเตอร์อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ให้นักเรียนได้เข้าเรียนและใช้คอมพิวเตอร์ในการน าเสนอ
ผลงานต่าง ๆ  

การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา โดยได้มีการสอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมวันวิชาการ  งานห้องสมุด  และวันวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการ
อบรมภาษาอังกฤษ  กิจกรรมการเลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด เลี้ยงปลา เลี้ยงหมู  การปลูกพืชผักสวนครัว กิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง อีกท้ังยังได้จัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาลงในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลา
รู้ของนักเรียนอีกด้วย  โดยกิจกรรมดังกล่าวจะให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการน าเสนอ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
แก้ปัญหา และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง   

การพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร โดยได้เน้นให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยจัดโครงการ / กิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ โครงการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ มีการส่งเสริม
ให้ผู้เรียนที่มีความสามารถมีโอกาสได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
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ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดกิจกรรมวันวิชาการ วันเด็กแห่งชาติ เพ่ือให้ผู้เรียน
ได้แสดงออก ด้านความสามารถในการสื่อสาร การคิด แก้ปัญหา มีทักษะชีวิต ซึ่งเป็นสมรรถนะส าคัญของ
หลักสูตร  

การส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ โดยมีโครงการ / กิจกรรม
ต่าง ๆ ดังนี้  โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการ
ส่งเสริมดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง โครงการ
ส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญ กิจกรรมการเพาะเห็ด กิจกรรมการเลี้ยงปลา กิจกรรมการปลูกผักสวนครัว กิจกรรม
บูรณาการวันวิชาการ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน  การแข่งขันกรีฑามัธยมศึกษา กิจกรรมการปลูกต้นไม้  
การสร้างฝาย กิจกรรมธนาคารโรงเรียน  กิจกรรมการสอนตามหลักสูตรปัญญาภิวัฒน์ กิจกรรมบริษัทสร้างการ
ดีตามโครงการโรงเรียนสุจริต เป็นต้น  กิจกรรมดังกล่าวเหล่านี้จะช่วยฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะในการจัดการ  
ผู้เรียนมีความสามารถในการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ มีล าดับขั้นตอนการท างานชัดเจนสามารถน าไป
ปฏิบัติได้จริงเกิดผลงานตามเป้าหมายและท างานให้ส าเร็จ มีความเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียด
รอบคอบในการท างาน ท างานอย่างมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
มีความรู้สึกที่ดีต่องานอาชีพและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจรักการท างานและมีเจตคติท่ีดีต่อการท างาน
เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีมีมนุษยสัมพันธ์และมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย  ซึ่งจะส่งผลต่อผู้เรียนใน
การด าเนินชีวิตต่อไปในอนาคต 
 การส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรม โรงเรียนได้จัดโครงการ / กิจกรรมดังต่อไปนี้ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ STEM ศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ กิจกรรมชุมนุม อีกทั้งยังสอดแทรกในกระบวนการจัดการเรียน
การสอนแบบโครงงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อีกด้วย เป็นต้น จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะส่งผลให้นักเรียน
มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการท างานเป็นทีม สามารถเชื่อมโยง
ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ดังจะเห็นได้จาก นักเรียนสามารถผลิตเก้าอ้ีจาก
กระดาษ ผลิตเครื่องเก็บผลไม้ อีกทั้งยังได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงงานจากการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน จนได้รับรางวัลอีกด้วย เป็นต้น 
 การส่งเสริมให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ 
การเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนงานประจ าปีไหว้พระธาตุจอมแจ้ง พระธาตุช่อแฮ  กิจกรรมลอยกระทง  การใส่
เสื้อหม้อฮ่อมทุกวันศุกร์  นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จัก เห็นคุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
เช่น  โครงการธนาคารขยะ โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน การท าความสะอาดบริเวณโรงเรียนในตอนเช้า 
การร่วมกิจกรรมการปลูกป่าของหน่วยงานต่าง ๆ การเดินรณรงค์เพ่ือลดหมอกควัน  การสร้างฝายชะลอน้ า 
การปลูกหญ้าแฝก การพัฒนาวัดในชุมชน  การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  รวมทั้งร่วมกันรณรงค์ให้นักเรียน
รู้จักการประหยัดน้ า  ไฟฟ้า และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ด้วย 
 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ในปีการศึกษาที่ผ่านมา โรงเรียนได้มีการ
น านักศึกษาต่างชาติ จากประเทศจีน เข้ามาท าการสอนภาษาจีนให้กับนักเรียน ท าให้นักเรียนได้ฝึกฝน เรียนรู้
ภาษาได้อย่างรวดเร็ว นักเรียนมีความกล้าแสดงออก และสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมของต่างชาติได้อีกด้วย 
ส่งผลให้นักเรียนสามารถสื่อสารได้ทั้งสามภาษา 
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2. ผลการด าเนินงาน 
 จากการจัดกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียน        
มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ มีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ เช่น ภาษาจีน และภาษอังกฤษ อีกด้วย  นักเรียน
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา
และน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม  รวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ       
การสื่อสารได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย นักเรียนมีความรู้ ทกัษะ และเจตคติท่ีดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้น
ที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย  นอกจากนี้การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีของสังคมมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย และ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวันยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายผู้เรียน
ยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมนุษยสัมพันธ์ดีมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งการมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม มีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเอง
ให้แข็งแรงรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ มีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง  รังแกและ
ไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  และสามารถอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม ผลการ
ด าเนินงานที่เห็นเด่นชัด นั่นคือ รางวัลต่าง ๆ ที่นักเรียน คณะครู และทางโรงเรียนได้รับจากการเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะในระดับต่าง ๆ ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมของทางโรงเรียน   

3. จุดเด่น 
 ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ และแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
การได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากผู้ปกครองในการดูแลเอาใจใส่บุตรหลาน ท าให้การด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็นไปได้ด้วยดี  ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคมอยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่าค่าเป้าหมายของสถานศึกษา  เห็นได้จากนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ทางด้านกรีฑา ได้รับรางวัลระดับจังหวัด อีกทั้งยังได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิค        
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ระดับชาติ อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 
 
4. จุดควรพัฒนา 
 ควรพัฒนาในเรื่องของทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ ให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้
นักเรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์ให้มากขึ้น โดยการน า STEM  ศึกษาเข้ามามีบทบาทในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้มากขึ้น และเน้นให้นักเรียนมีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนขาดทักษะกระบวนการในการ อ่าน 
พูด และฟังภาษาอังกฤษ  ผู้เรียนบางส่วนยังขาดทักษะกระบวนการด้านการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์   
 เนื่องจากทางโรงเรียนขาดแคลนครูที่ความสามารถด้านดนตรี และนาฏศิลป์  ท าให้ต้องมีการจ้าง
วิทยากรภายนอกมาสอนท าให้นักเรียนได้รับความรู้ได้ไม่เต็มที่ จึงควรมีการจัดหาครูที่มีความสามารถทางด้าน
ดนตรีมาพัฒนาโรงเรียนต่อไป  ส าหรับผู้เรียนที่น้ าหนัก – ส่วนสูง ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ คุณครูก็จะให้ค าแนะน า
เพ่ือน าไปพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น 
 โรงเรียนควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคนดีให้มากขึ้น เช่น กิจกรรมการมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่มี
คุณธรรม จริยธรรมที่ดี  มีน้ าใจ  เป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนอ่ืน  เพ่ือเป็นก าลังใจให้นักเรียนท าความดีต่อไป      
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการท างานกลุ่มให้มากขึ้น เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักการท างาน
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เป็นทีม มีการรู้จักให้อภัย ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืนมากขึ้น  และรณรงค์การ
ประหยัดพลังงานในโรงเรียนให้มากข้ึน  
 โรงเรียนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่านให้มากข้ึน รวมทั้งกิจกรรมที่พัฒนาทักษะในการ
หาความรู้เพิ่มเติมด้วย โดยบูรณาการเข้าทุกกลุ่มสาระและควรท าอย่างต่อเนื่อง 
 ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ให้มากขึ้น 
รวมทั้งการสรุปความรู้  การสร้างสรรค์ผลงานที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  รวมทั้งโรงเรียนควรมีการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมและให้ก าลังใจแก่นักเรียนที่มีความโดดเด่นในการน าเสนอผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ คณะครู
ควรมีการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลสัมฤทธิ์ของการทดสอบ
ระดับชาติให้สูงขึ้น 
 ผู้เรียนบางส่วนยังขาดความอดทน และเพียรพยายาม ความละเอียดรอบคอบในการท างาน ควรสร้าง
แรงจูงใจในการท างาน เช่น ให้รางวัลนักเรียนที่ส่งงานตรงเวลา และมีคุณภาพดี 
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ตำรำงแสดงผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและค่ำเป้ำหมำยของสถำนศึกษำ  
ปีกำรศึกษำ 2564 

 

ประเด็น : ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ 
ระดับคุณภำพ : ยอดเยี่ยม 
 

 
ระดับชั้น 

ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน 
กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ  

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 - 6 จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ 
ดีเยี่ยม ดี ปรับปรุง 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 82.35 17.65 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 100 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 93.94 3.03 3.03 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 100 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 100 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 100 - - 
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ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน 
กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ

ดีเยี่ยม ดี ปรับปรุง
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ประเด็น : ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำม 
             คิดเหน็ และแก้ปัญหำ 
ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 
 

 
ระดับชั้น 

ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ 
คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 - 6 จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ 
ดีเยี่ยม ดี ปรับปรุง 

มัธยมศกึษาปีที่ 1 82.35 17.65 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 100 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 93.94 3.03 3.03 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 85.72 4.76 9.52 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 100 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 100 - - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

20

40

60

80

100

120

มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา

ดีเยี่ยม ดี ปรับปรุง
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ประเด็น : ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 
 

 
ระดับชั้น 

ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมินควำมสำมำรถ 
ในกำรสร้ำงนวัตกรรม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 - 6 จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ 
ดีเยี่ยม ดี ปรับปรุง 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 97.06 2.94 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 91.18 2.94 5.88 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 92.86 3.57 3.57 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 100 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 100 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 100 - - 
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มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

ดีเยี่ยม ดี ปรับปรุง
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ประเด็น : ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
ระดับคุณภำพ : ยอดเยี่ยม 
 

 
ระดับชั้น 

ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมินควำมสำมำรถ 
ในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 - 6 จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ 
ดีเยี่ยม ดี ปรับปรุง 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 97.06 2.94 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 88.57 2.86 8.57 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 93.10 3.45 3.45 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 100 - - 
มัธยมศึกษาปีที ่5 100 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 91.67 8.33 - 
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มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

ดีเยี่ยม ดี ปรับปรุง
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ประเด็น : ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 

ภาษาไทย 75.56 
คณิตศาสตร์ 67.99 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 82.08 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 83.47 

สุขศึกษาและพลศึกษา 96.01 
ศิลปะ 79.31 

การงานอาชีพ 85.10 
ภาษาต่างประเทศ 72.38 
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ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษา
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ประเด็น : ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ 
ระดับคุณภำพ : ยอดเยี่ยม 
 

ระดับชัน้ ร้อยละของผลกำรสอบถำมควำมพร้อมในกำรศึกษำต่อ หรือประกอบอำชีพ 
ศึกษำต่อ ประกอบอำชีพ 

มัธยมศึกษำปีท่ี 3 96.97 3.03 
มัธยมศึกษำปีท่ี 6 100 - 
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ศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ

ร้อยละของผลกำรสอบถำมควำมพร้อมในกำรศึกษำต่อ หรือประกอบอำชีพ

มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 6
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ประเด็น : ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด 
ระดับคุณภำพ : ยอดเยี่ยม 
 

 
ระดับชั้น 

ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 - 6 จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม ดี ปรับปรุง 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 100 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 100 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 100 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 100 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 100 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 100 - - 
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มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6

ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด

ดีเยี่ยม ดี ปรับปรุง
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ประเด็น : ผู้เรียนมีควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 
ระดับคุณภำพ : ยอดเยี่ยม 
 

 
ระดับชั้น 

ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 - 6 จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม ดี ปรับปรุง 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 86.84 2.63 10.53 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 90.91 3.03 6.06 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 86.96 4.35 8.69 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 96.30 3.70 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 92.86 7.14 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 77.78 22.22 - 
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มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6

ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย

ดีเยี่ยม ดี ปรับปรุง



28 
 

ประเด็น : ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
ระดับคุณภำพ : ยอดเยี่ยม 
 

 
ระดับชั้น 

ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน 
ควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 - 6 จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ 
ดีเยี่ยม ดี ปรับปรุง 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 86.84 2.63 10.53 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 90.63 3.13 6.24 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 86.96 4.35 8.69 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 100 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 92.31 7.69 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 87.50 12.50 - 
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มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6

ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย

ดีเยี่ยม ดี ปรับปรุง
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ประเด็น : ผู้เรียนมีสุขภำวะทำงร่ำงกำยและลักษณะจิตสังคม 
ระดับคุณภำพ : ยอดเยี่ยม 
 

 
ระดับชั้น 

ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีสุขภำวะทำงร่ำงกำยและลักษณะจิตสังคม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 - 6 จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม ดี ปรับปรุง 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 93.94 6.06 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 96.15 3.85 - 
มัธยมศึกษาปีที ่3 96.97 3.03 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 100 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 100 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 93.75 6.25 - 
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มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6

ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีสุขภำวะทำงร่ำงกำยและลักษณะจิตสังคม

ดีเยี่ยม ดี ปรับปรุง
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ประเด็น : ผู้เรียนมีน้ ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
ระดับคุณภำพ : ยอดเยี่ยม 
 

 
ระดับชั้น 

ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีน้ ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภำพทำง
กำยตำมเกณฑ์มำตรฐำน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 6 

น้ ำหนัก ส่วนสูง 
ตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

สมรรถภำพทำงกำย 
ตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 70.58 70.58 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 53.12 56.25 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 63.63 66.66 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 83.33 77.77 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 75 75 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 72.22 77.77 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

20

40

60

80

100

มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6

ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีน้ ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภำพทำงกำย
ตำมเกณฑ์มำตรฐำน

น้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
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มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 
ระดับคุณภำพ : ยอดเยี่ยม 

1. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา จากผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล 
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัด
ประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ 
ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงานซึ่งกระบวนการพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ 
อยู่ภายใต้โครงการและกิจกรรมที่ได้ด าเนินการ ดังนี้   
กิจกรรมพัฒนาระบบงานการเงินและบัญชี กิจกรรมพัฒนาระบบงานพัสดุและสินทรัพย์ กิจกรรมงานแผนงาน
และงานควบคุมภายใน โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณและ
ซ่อมแซมวัสดุส านักงาน โครงการงานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โครงการพัฒนาระบบดิจิตอลเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนรู้และบริหารจัดการ โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยในสถานศึกษา โครงการปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และบ้านพักครู โครงการพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมและคณะกรรมการ
สถานศึกษา โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานสากล โครงการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพเพ่ือรองรับการประเมินภายนอก รวมทั้งการมีส่วนร่วมของเครือข่ายต่าง 
ๆ ที่เข้ามาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน มีโครงการพัฒนาและส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน มีการจัดกิจกรรมประชุมประจ าปี  จัดท าโครงการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ ในเรื่องต่าง ๆ การเข้า
ร่วมกิจกรรมกับชุมชน  เป็นต้น 
 โรงเรียนมีการจัดท าโครงการพัฒนาบุคลากร  และโครงการนิเทศภายใน อย่างต่อเนื่องทุกปีเพ่ือสร้าง
ขวัญ  ก าลังใจให้กับคณะครู  บุคลากร  เพราะมีความเชื่อว่า  หากคณะครูบุคลากรมีขวัญก าลังใจที่ดีแล้ว  จะเป็น
ก าลังส าคัญที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล โดยได้ด าเนินการตาม
โครงการดังนี้ส่งเสริมสนับสนุนคณะครู บุคลากร ประชุม สัมมนา ศึกษา อบรม พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดปีส่งเสริมสนับสนุนให้คณะครู นิเทศช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  ผู้บริหารคอยช่วยเหลือให้การสนับสนุนในทุก ๆ ด้านอย่างเต็มที่จัดสวัสดิการการออมทรัพย์
และการกู้ยืมดอกเบี้ยราคาถูกให้กับคณะครู บุคลากรส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ โดยจัดกิจกรรมศึกษาดู
งานต่างจังหวัด กิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ ในโอกาสต่างๆ เป็นต้นการพิจารณาความดีความชอบประจ าปีที่
ยุติธรรมเปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารมีส่วนร่วมในการพิจารณาจากการด าเนินการดังกล่าว ส่งผลให้คณะครูมีความ
รักความผูกพัน มีความสามัคคีในหมู่คณะมีขวัญก าลังใจที่ดี มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถ 
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 โรงเรียนมีการจัดท าเอกสารที่แสดงถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษามีการจัดท าค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาที่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดมีข้อมูลสารสนเทศของคณะกรรมการ
สถานศึกษา โดยจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ภาคเรียนละ 1 ครั้ ง                  
โดยคณะกรรมการสถานศึกษาจะมีบทบาทในการร่วมพิจารณาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดท าขึ้น 
รวมทั้งในความเห็นชอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่น ๆ                 ของ
สถานศึกษา  รวมทั้งตรวจสอบติดตามการท างานของสถานศึกษาด้วย โรงเรียนได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพ่ือให้ผู้ปกครองได้เสนอ แนะแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา รวมทั้งพบปะกับ
คณะครู  นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้ให้ความร่วมมือกับทางชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ      ของชุมชน 
เช่น การจัดกิจกรรมวันลอยกระทง การแห่เทียนเข้าพรรษา นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้รับ     ความร่วมมือ
จากชุมชนเป็นอย่างดีในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดผ้าป่าบุพการีเพ่ือการศึกษา   

 โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการเพ่ือปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน  โดยเริ่มจาก
ในห้องเรียนแต่ละห้อง ให้จัดให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  มีความสวยงาม จัดซื้อสื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัย
ให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้น าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนรู้มากขึ้น     
มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอต่อการใช้บริการ  มีห้องเรียนที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน    
มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในกลุ่มสาระและบริเวณโรงเรียน มีป้ายประชาสัมพันธ์อาคารสถานที่ในโรงเรียน      
มีแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของนักเรียนได้แก่ กิจกรรม         
อย.น้อย การวัดน้ าหนัก ส่วนสูงอย่างสม่ าเสมอ  มีการให้บริการเกี่ยวกับงานอนามัย ให้ความรู้เกี่ยวกับสุข
บัญญัติ 10 ประการ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักดูแลตนเองให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์  หลีกเลี่ยงจากสิ่ง
เสพติดและอบายมุขต่าง ๆ รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในท้องถนน  การใช้ยานพาหนะให้
ถูกต้องมีการจัดห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดที่มีคุณภาพ  มีสื่อที่ทันสมัย มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ห้องสมุด ICT         
ในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มมากขึ้น   
 
2. ผลการด าเนินงาน 
 2.1 สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
 2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
 2.3 สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 
 2.4 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 2.5 สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา             
ทีเ่หมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   
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 2.6 สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล 
และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
 2.7 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้
สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

2.8 ผู้บริหารได้ระดมทุนทรัพยากรส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาทั้งในรูปของ
งบประมาณ และบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาจากท้องถิ่นมาช่วยในการสนับสนุนการเรียนการสอน 
 โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้คณะครูบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คณะกรรมการชมรม
ศิษย์เก่า คณะกรรมการเครือข่ายครู  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และคณะกรรมการนักเรียน  เข้ามามีบทบาทและ       
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในทุกขั้นตอน จึงท าให้การปฏิบัติงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายทุกประการ 
 โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผู้ปกครอง และชุมชนในการ
พัฒนาสถานศึกษาในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งได้รับข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่จะน ามาปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาได้
เป็นอย่างด ี
 โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มีอาคารสถานที่เหมาะสมร่มรื่นสะอาดปลอดภัย
และเป็นระเบียบผู้เรียนมีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของตนเอง  ได้รับความรู้จากการ
ประชาสัมพันธ์ให้รู้จักดูแลตนเองให้ถูกต้องตามสุขบัญญัติ 10 ประการ  โรงเรียนมีการให้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  โรงเรียนมีห้องเรียนห้องปฏิบัติการ
ห้องสมุดและสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี  และผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนได้อย่างหลากหลาย 
 
 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

100%

ร้อยละของครูที่ได้รับกำรอบรมพัฒนำให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ

มากกว่า 2 ครั้ง / ภาคเรียน

100%

ร้อยละของครูที่ได้รับกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมและ
ประเมินผลจำกวิชำกำร

มากกว่า 2 ครั้ง / ภาคเรียน
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3. จุดเด่น 

 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี 
เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาครูผู้สอน
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล การด าเนินงาน และ
จัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 
4. จุดควรพัฒนา 
 4.1 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน 
 4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 4.3 จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนมากขึ้น และแต่ละแหล่งเรียนรู้จัดให้น่าสนใจรวมทั้งในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ควรมีการจัดแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มสาระ 

 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ 
      
ระดับคุณภำพ : ยอดเยี่ยม 

1. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล ดังนี้ มีการจัดส่งครูเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางขั้นพ้ืนฐาน 2551 ส่งเสริมให้ครูได้จัดท าหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน การจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ของครู การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครู รวมทั้งมีการนิเทศก ากับติดตามการจัดการ
เรียนการสอนของครูครูมีการจัดท าข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล  มีการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนเพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนานักเรียน มีการจัดกลุ่มหรือแผนการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนตามความสา มารถ    
ความถนัดและความสนใจ และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความสามารถ 
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนเอง ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีวิธีการวัดและประเมินผลที่
หลากหลาย  มีการส่งเสริมให้ครูพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อการเรียนรู้  จัดบรรยากาศที่เอ้ืออ านวยต่อการ
เรียนรู้  และส่งเสริมให้ครูจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนต่อไป 
 สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  2551  มีโครงสร้างหลักสูตรที่ชัดเจน และน าหลักสูตรไปใช้อย่างเป็นระบบ  
เมื่อครบปีการศึกษาได้ด าเนินการให้คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนได้ร่วมประเมินผลการใช้หลักสูตร เพ่ือน า
ผลที่ได้ไปปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษาต่อไป  ทางการจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ มีระเบียบและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารด้านวิชาการมีการจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้ เรียนได้เลือกเรียน            
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ตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ รวมทั้งการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียน ส่งเสริมให้ ครูมีการออกแบบหน่วย และแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่ท าการ
สอน  โดยให้ใช้วิธีการวัดและประเมินที่หลากหลาย  ใช้ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้ความรู้ ความสามารถของตนเอง
อย่างแท้จริง มีการจัดตารางการนิเทศภายในทั้งทางผู้บริหาร และคณะครูด้วยกัน เพ่ือกระตุ้นให้ครูได้
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของตนเองอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลจากคณะครูอย่างทั่วถึง   
 
2. ผลการด าเนินงาน 

จากการด าเนินงานตามโครงการ / กิจกรรมอย่างหลากหลาย ส่งผลให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ
เป้าหมายการจัดการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ พัฒนา
นักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาและคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข ครูสามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
ความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือจ าแนกกลุ่มผู้เรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
ศักยภาพของผู้เรียน วิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล สามารถในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน 
ประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการผู้เรียน และน าผล
การประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ โดยมีการจัดหาผลิตพัฒนาการ
ใช้บ ารุงรักษาสื่อเทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยเน้นการระดมสรรพก าลังทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียนและน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้  อีกทั้งยังใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพและหลากหลายตามสภาพจริงให้สอดคล้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการของ
ผู้เรียน โดยมีการวินิจฉัยจุดเด่นจุดด้อยของการประเมินเพ่ือการปรับปรุงการเรียนการสอนและการประเมิน
เพ่ือตัดสินผลการเรียน สามารถพัฒนาเทคนิคและเครื่องมือที่หลายหลากเพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
สามารถน าผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนและน าผลการประเมินการ
เรียนการสอนมาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้ผลการประเมิน
คุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  
 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ ได้รับการพัฒนา และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา  มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเป้าหมายความถนัดความสนใจของ
ผู้เรียน ความต้องการของท้องถิ่นและมีการน าหลักสูตรที่ได้ไปใช้ประเมินการใช้ปรับปรุงให้มีความทันสมัยและ
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  ครูมีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างน้อย 1 รายวิชาที่ท าการสอน  และสอดคล้องกับจุดหมายของหลักสูตรและ
มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 และมีการก ากับดูแลและ
ติดตามเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติจริงมีการน าแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอนผู้เรียนได้
เลือกเรียนวิชาเพ่ิมเติม  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามความสนใจและความถนัดของตนเอง  ซึ่งจะส่งผลให้
นักเรียนสามารถน าความรู้ได้ใช้ในอนาคตต่อไปได้  มีการก ากับ ติดตาม นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องทั้งจากผู้บริหาร และคณะครูด้วยกัน ซึ่งส่งผลให้ครูได้รับการกระตุ้น และค าแนะน าในการพัฒนา
ตนเอง โดยน าผลที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้น าระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนด้วย โดยครูที่รับผิดชอบจะเข้าไปเยี่ยมบ้านนักเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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น าผลการเยี่ยมบ้านมาเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม  รวมทั้งมีระบบการ
บันทึกรายงานผลและส่งผลการพัฒนาผู้เรียนทุกด้านของผู้เรียนต่อนักเรียนผู้ปกครองและผู้ที่เก่ียวข้อง 
 

3. จุดเด่น  
 ครูมีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติ
จริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และผลงานวิจัยในชั้น
เรียนของครูทุกคน ได้รับการตรวจประเมินพร้อมทั้งให้ค าแนะน าจากคณะกรรมการของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4. จุดควรพัฒนา 
 ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 

ควรพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ให้หลากหลาย  ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มากขึ้น  รวมทั้งน านักเรียนไปศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสานศึกษาให้มากขึ้น 

ควรพัฒนาหลักสูตรให้ครบทุกรายวิชาที่สอน และมีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนให้มากกว่าปีละ 1 เรื่อง 
และใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ให้มากข้ึนกว่าเดิม 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษา จะต้องน าไป
วิเคราะห์  สังเคราะห์เพื่อสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (3 – 5 ปี)  และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น       
จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของ
แต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้ง    แนวทางการพัฒนาในอนาคต และความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 

 

  1.  สรุปผล 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
  ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
1)  จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนท าให้นักเรียนมี
ความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ ส่งผลให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
มี ค ว า ม มุ่ ง มั่ น ใ น ก า ร ส อ บ เ ข้ า ศึ ก ษ า ต่ อ ใ น
ระดับอุดมศึกษาได้  
2)  การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียนส่งเสริมให้
นักเรียนมีความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการมี
ความสามารถในการคิดด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก สามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปแก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ใน 
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถ
ปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืน และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข     

      ควรมีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอน
โดยใช้ STEM ศึกษาเน้นให้นักเรียนเกิดทักษะ
กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
      โรงเรียนควรลดการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ไม่
จ าเป็นลง เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีการเรียนเพิ่มข้ึน 
      โรงเรียนควรสร้างความตระหนักให้กับนักเรียน   
ในการใช้สื่อเทคโนโลยี  เพ่ือการเรียนรู้อย่างคุ้มค่าและ
เกิดประโยชน์สูงสุด 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 

3)  นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอัน
พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
สถานศึกษาก าหนดรวมทั้งประพฤติตนเป็นลูกที่ดีของ
พ่อแม่ มีความมุ่งมั่นในการเรียน มีจิตสาธารณะ
ช่วยเหลือสังคมเป็นประจ า นักเรียนเป็นผู้ที่มีมารยาท
ที่ดเีป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบ  
4) นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ รวมทั้ งภาษาจีน สามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผล
ให้นักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
และศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นได ้
5)  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมี
ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองและความเป็น
ไทย รวมทั้งการอนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
6)  นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีสมรรถภาพ 
ทางกาย และน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ มีสุขภาพจิตที่ดี        

       
 

ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
1)  ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา
โรงเรียนให้ไปในทิศทางที่เหมาะสม รวมทั้งเป็นผู้ที่มี
วิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน  สามารถเป็นแบบอย่าง
ที่ดีในการท างานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา มีหลักการใน
การบริหารสถานศึกษา  และเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์
สุจริต   
2)  โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ  มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน
บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจนขององค์กร        
มีการปรับปรุงพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับนโยบายการ
จัดการศึกษาของชาติอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสอดคล้อง
กับผลการจัดการศึกษา ความต้องการของชุมชน สภาพ
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งท าให้สามารถพัฒนาผู้เรียน
ไปในทิศทางท่ีเหมาะสม 

     โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียน  องค์กร
ภายนอกมีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนการจัด
การศึกษาให้มากข้ึนและยั่งยืน 
      การจัดโครงการกิจกรรมพิเศษให้หลากหลายเพ่ือ
ตอบสนองนโยบายจุดเน้นตามแนวการปฏิรูปการศึกษา
ของโรงเรียน   
      ควรมีการส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ตามความถนัด
ของตนเองจากเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนาอย่าง
จริงจัง เข้มแข็งและยั่งยืน  
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จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
3)  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน องค์กร  
สมาคมต่าง ๆ ของโรงเรียน มีความเข้มแข็ง มีความ 
พร้อมและตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท รวมทั้ง
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน 
4)  ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้  
ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ  รวมทั้งเป็นผู้ที่แสวงหาความรู้อย่าง 
ต่อเนื่อง ท าให้บุคลากรได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ 
หรือได้รับรางวัลในระดับชาติ 
5)  ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย 
มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ  
ท าให้สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและ 
สามารถตรวจสอบได้ 
6)  โรงเรียนส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อมทาง 
กายภาพ ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้ง 
กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน  
7)  โรงเรียนมีระบบการด าเนินการนิเทศ ก ากับ 
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพมีการจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เผยแพร่ต่อสาธารณชนและผู้ที่
เกี่ยวข้อง  
8)  โรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวม
ข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาของโรงเรียนในปีต่อ ๆ ไป 

  

ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ทีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
1)  ครูผู้สอนมีความตั้งใจในการศึกษาหาความรู้และ 
พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ มีความมุ่งมั่นในการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้ อุทิศตน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ความสามารถเต็มตามศักยภาพของตนเอง 
2)  นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่อยากจะเรียนรู้ และ
มีส่วนร่วมในการเลือกกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดให้ 
ตามความถนัดและความสนใจของตนเอง ซึ่งจะช่วย 
ให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ และค้นหาตนเองได้ 
ง่ายขึ้น 

     ควรเพิ่มเติมการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์
ชาวบ้าน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
3)  ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและทักษะที่หลากหลาย ท าให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ 
จริง คิดเป็น ท าเป็น และแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ 
ต่าง ๆ รวมทั้งการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นในการ 
พัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้เรียน  

 

  
2.  แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 
 

จากผลการปฏิบัติงานในปีการศึกษา  2564  โรงเรียนได้วางแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนในปีการศึกษา  2565  ดังนี้ 
 2.1  ด้ำนคุณภำพผู้เรียน  ในปีการศึกษา  2565  โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์จะต้องวางแผน
พัฒนาด้านคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพความเป็นพลโลกอย่างเป็นระบบ  มีการนิเทศ  ก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงาน  เชิงประจักษ์ให้มากขึ้นมีความเป็นเลิศทางวิชาการ  สื่อสารสามภาษา ล้ าหน้าทางความคิด          
ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก และนอกจากนั้นโรงเรียนยังได้ท า MOU                 
กับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา   
 2.2  ด้ำนกำรเรียนกำรสอน เนื่องจากโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์เป็นโรงเรียนแกนน ายกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  โรงเรียนได้จัดท าและใช้หลักสูตรที่เน้นความเป็น
สากลซึ่งจะต้องปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ทันต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอเน้นกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็น ส าหรับศตวรรษที่ 21 ให้มากยิ่งขึ้น ได้แก่ 
ทักษะด้านการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การอยู่ร่วมกันในสังคม และการใช้เทคโนโลยี ซึ่งเป็น
พ้ืนฐานในการศึกษา  การประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  

2.3  ด้ำนบริหำรและมำตรกำรส่งเสริม 
 -  กลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 1)  ต้องสร้างความตระหนักให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง เข้าใจแนวทางการจัดการเรียน การ
สอนตามหลักสูตร การให้ความรู้ด้านขอบข่ายเนื้อหาสาระ การวัดและประเมินผล การจัดการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนแก่ครูผู้สอนและสร้างความตระหนักและ
ความพร้อมในการใช้หลักสูตร 

 2)  โรงเรียนควรก าหนดแผนพัฒนาครูเพ่ือยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ทักษะการคิดเพ่ือพัฒนานักเรียนคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล  
ได้แก่  การจัดกิจกรรมการสอนที่สอดแทรกกระบวนการคิดวิเคราะห์แบบ  Mind map , การสอนแบบ
โครงงาน  ฯลฯ  และมีการติดตามนิเทศการสอนของครูอย่างเป็นระบบรวมทั้งมีการทดสอบผู้เรียนด้านการคิด
เพ่ือประเมินความสามารถด้านการคิดของนักเรียนตามที่ก าหนดในหลักสูตรออกมาเป็นภาพรวมของโรงเรียน 
 -  กลุ่มบริหำรงำนบุคคล และงำนกิจกำรนักเรียน  วางแผนการจัดท าโครงการ/กิจกรรมที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนมีบทบาท  และมีส่วนร่วมในการด าเนินงานร่วมกับโรงเรียนเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้ผู้เรียน
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ประพฤติ  ปฎิบัติตามค่านิยมที่ดีงาม  12  ประการ  มีจิตอาสามุ่งประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมก่อนประโยชน์ส่วนตนและควรพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
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 -  กลุ่มบริหำรงบประมำณ  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีให้ชัดเจนและเป็นระบบสนองต่อกลยุทธ์  
เป้าหมาย  เป้าประสงค์ของกระทรวง  เขตพ้ืนที่การศึกษา  โรงเรียนมีการก าหนดงบประมาณสอดคล้องกับ
กิจกรรมเพื่อให้การใช้จ่ายเกิดประโยชน์สูงสุดคุ้มค่า  จัดท าข้อมูลสารสนเทศให้ครอบคลุมทันสมัย  น ามาใช้วาง
แผนพัฒนาได้ทันเวลา  และประสานใช้ข้อมูลเพ่ือรายงานผลตามแนวทางการประกันคุณภาพภายในได้อย่าง
สมบูรณ์ 
 -  กลุ่มบริหำรทั่วไป  ปรับปรุงห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ห้องสมุด  อาคารสถานที่  ให้มีบรรยากาศ
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีทันสมัยเพียงพอ  ปรับภูมิทัศน์   ให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี  
ส่งเสริมสวัสดิการ  จัดระบบสาธารณูปโภคท่ีสะดวก  ให้บริการใช้ได้อย่างทั่วถึง 
 2.4  ด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้  โรงเรียนมีนโยบายใช้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการในการ
แสวงหาความรู้  และบริการชุมชน  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกัน  มีการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและ
นอกสถานที่ส่งเสริมสนับสนุนใช้แหล่งเรียนรู้จากสื่อ  บุคคลที่เป็นปราชญ์ท้องถิ่นทั้งในและนอกสถานที่  
นอกจากนี้ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายมาจัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน  
สนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นและ      
จัดกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นของคนแพร่ 
 
3.  ควำมต้องกำรและกำรช่วยเหลือ 
 
 1. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการวางกรอบ  กฎระเบียบของโรงเรียน  รวมทั้งดูแลพฤติกรรม
ของนักเรยีน  เพื่อสร้างแนวทางปฏิบัติและการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ปกครองและ
ชุมชน 
 2. ผู้ปกครอง  และชุมชน  ควรมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาร่วมกับทางโรงเรียน
ให้มากขึ้น 
 3. การจัดหางบประมาณเพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ สื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ในโรงเรียนให้เพียงพอโดยเฉพาะสื่อ 
ICT ที่ทันสมัย รวดเร็วให้พอกับความต้องการที่ใช้ในการตัดการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ 
 4. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ช่วยเหลือ เสนอแนะ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยคณะศึกษานิเทศก์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 5. การจัดสรรครูผู้สอนให้เพียงพอ รวมทั้งตรงตามวิชาเอกที่ขาดแคลน เนื่องจากในแต่ละปีทาง
โรงเรียนมีครูที่เกษียณอายุราชการ แต่อัตราที่ได้คืนมีไม่เพียงพอ   
 6. การพัฒนาครูผู้สอนให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
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2.3 ส่วนกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพ และโอกำสในกำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ 
และกำรวิเครำะห์หลักฐำน / ร่องรอยที่สะท้อนคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
และค่ำเป้ำหมำยของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 

 

 

 

 

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1) ควำมพร้อมด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ (Input) 

รายการ แนวการพิจารณา 
ระดับ 

ความพร้อม 
ด้านกายภาพ 
1) การจัดห้องเรียนต่อ

ระดับชั้น 
 

 3   มีการจัดห้องเรียน ครบตามระดับช้ันที่เปิดสอน 3  มาก 
  มีการจัดห้องเรียน แบบคละช้ัน 2 ระดับช้ัน                                                                                        2  ปานกลาง 
  มีการจัดห้องเรียน แบบคละช้ันมากกว่า 2 ระดับช้ัน                                                                                         1   น้อย 

2) ห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ / 
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

 3   มีห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ/แหล่งเรียนรู้เพียงพอและพร้อมใช้งาน                                                                                        3  มาก 
  มีห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ/แหล่งเรียนรู้เพียงพอแตไ่ม่พร้อม 

ใช้งาน หรือมีไม่เพียงพอแต่พร้อมใช้งาน                                                                                        
2  ปานกลาง 

  มีห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ/แหล่งเรียนรู้ไม่เพียงพอ และไม่พรอ้ม
ใช้งาน                                                                                            

1   น้อย 

3) สื่อเทคโนโลยีประกอบ 
การเรยีนการสอน 

 3   มีสื่อเทคโนโลยสี่งเสริมการเรยีนรู้อย่างหลากหลาย และครบทกุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้                                                                                     

3  มาก 

  มีสื่อเทคโนโลยสี่งเสริมการเรยีนรู้อย่างหลากหลาย แต่ไม่ครบทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้                                                                                     

2  ปานกลาง 

  มีสื่อเทคโนโลยสี่งเสริมการเรยีนรู้ไม่หลากหลาย และไม่ครบทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้                                                                                                                                  

1   น้อย 

ด้ำนบุคลำกร 
1) ผู้บริหารสถานศึกษา   มีผู้อ านวยการสถานศึกษา                                                                                          3  มาก 

 2   มีผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา                                                                                         2  ปานกลาง 
  ไม่มีผู้อ านวยการ/ผูร้ักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  1   น้อย 

2) จ านวนครู   3   มีจ านวนครูครบทุกระดับชั้น และทุกรายวิชา                                                                                    3  มาก 
  มีจ านวนครูครบทุกระดับชั้นแต่ไม่ครบทุกรายวิชา หรือมีครไูมค่รบ 
      ทุกระดับช้ันแต่ครบทุกรายวชิา 

2  ปานกลาง 

  มีจ านวนครูไม่ครบทุกระดับช้ัน และไม่ครบทุกรายวิชา                                                                                          1   น้อย 
3)  จ านวนช่ัวโมงเฉลี่ยการพัฒนา

ตนเองของครูระดับการศึกษา
ขั้ นพื้ น ฐ าน  ทั้ ง หมด ใน 
ปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

 3   มีชั่วโมงเฉลี่ยตั้งแต่ 20 ช่ัวโมงขึ้นไป                                                                                                                                                                                                                                                                    3  มาก 
  ช่ัวโมงเฉลี่ยระหว่าง 10 - 19 ช่ัวโมง                                                                                                                                                                                2  ปานกลาง 
  มีชั่วโมงเฉลี่ยน้อยกว่า 10 ช่ัวโมง                                                              1   น้อย 

4)  จ านวนชั่วโมงเฉลี่ยการเขา้
ร่วมกิจกรรม PLC ของครู
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

     ทั้งหมดในปีการศึกษา 
ที่ผ่านมา 

 3   มีชั่วโมงเฉลี่ยตั้งแต่ 50 ช่ัวโมงขึ้นไป                                                                                                                                                                                3  มาก 
  มีชัว่โมงเฉลี่ยระหว่าง 25 - 49 ช่ัวโมง                                                                                                                                                                                2  ปานกลาง 
  มีชั่วโมงเฉลี่ยน้อยกว่า 25 ช่ัวโมง                                                                                          1   น้อย 
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รายการ แนวการพิจารณา 
ระดับ 

ความพร้อม 
5)  บุคลากรสนับสนุน  3   มีบุคลากรสนับสนุนงานวิชาการ และธรุการ                                                                                        3  มาก 

  มีบุคลากรสนับสนุนงานวิชาการ หรือธุรการ  2  ปานกลาง 
  ไม่มีบุคลากรสนับสนุน                                     1   น้อย 

6)  มีบุคลากรเกี่ยวกับการ
ประกันคณุภาพการศึกษาในปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

 

  มีการประชุม/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการประกันคุณภาพฯ       
      กับครูทุกคน                                                                                     

3  มาก 

 2   มีการประชุม/อบรม/แลกเปลีย่นเรียนรู้ เรื่องการประกันคณุภาพฯ    
      กับครูที่รับผิดชอบงานประกนัคุณภาพการศึกษา 
  ไม่มีการประชุม/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการประกัน 
      คุณภาพฯ     

2  ปานกลาง 
 
1   น้อย 

ด้ำนกำรสนับสนุนจำกภำยนอก 
1) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง   ผู้ปกครองร้อยละ 80 ขึ้นไป เขา้ร่วมประชุมหรือกจิกรรมของ

สถานศึกษา  
3  มาก 

 2   ผู้ปกครองร้อยละ 50 - 79 เข้าร่วมประชุมหรือกิจกรรมของ
สถานศึกษา  

2  ปานกลาง 

  ผู้ปกครองน้อยกว่าร้อยละ 50 เข้าร่วมประชุมหรือกิจกรรมของ 
      สถานศึกษา  

1   น้อย 

2) การมี ส่ วนร่ วมของคณะ 
กรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

 3   คณะกรรมการสถานศึกษาเขา้ร่วมประชุมกับสถานศึกษา อย่างน้อย 
4 ครั้งต่อป ี

3  มาก 

  คณะกรรมการสถานศึกษาเขา้ร่วมประชุมกับสถานศึกษา 2-3 ครั้ง
ต่อป ี

2  ปานกลาง 

  คณะกรรมการสถานศึกษาเขา้ร่วมประชุมกับสถานศึกษา น้อยกว่า 
2 ครั้งต่อป ี                                    

1   น้อย 
 

3) การสนับสนุนจากหน่วยงาน /
องค์กรที่เกี่ยวข้อง  

 3   ได้รับการสนบัสนุนเพียงพอ และส่งผลต่อการพัฒนาสถานศึกษา 3  มาก 
  ได้รับการสนับสนุนเพียงพอ แต่ไมส่่งผลต่อการพัฒนาสถานศึกษา

หรือ ได้รับการสนับสนุนไม่เพียงพอ แต่ส่งผลต่อการพัฒนาสถานศึกษา 
2  ปานกลาง 

  ได้รับการสนับสนุนไม่เพียงพอ และไมส่่งผลต่อการพัฒนา
สถานศึกษา                                      

1   น้อย 

สรุประดับควำมพร้อม 
 

มีความพร้อมอยู่ในระดับมาก .....9..... รายการ 
มีความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง .....3..... รายการ 

มีความพร้อมอยู่ในระดับน้อย .....0..... รายการ 
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2) ด้ำนกระบวนกำร (Process) 

มำตรฐำนกำรศึกษำ ผลกำรประเมิน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   1  ก าลังพัฒนา 
 2  ปานกลาง 
 3  ดี 
 4  ดีเลิศ 
 5  ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 1  ก าลังพัฒนา 
 2  ปานกลาง 
 3  ดี 
 4  ดีเลิศ 
 5  ยอดเยี่ยม 

สรุปผลกำรประเมินด้ำนกระบวนกำร (Process) 
ระดับ ก าลงัพัฒนา ....0...... มาตรฐาน 

ระดับ ปานกลาง ....0...... มาตรฐาน 
ระดับ ดี ....0...... มาตรฐาน 

ระดับ ดีเลิศ .....0..... มาตรฐาน 
ระดับ ยอดเยี่ยม .....2….. มาตรฐาน 

๓) ด้ำนผลลัพธ์ (Output/Outcome) 

มำตรฐำนกำรศึกษำ ผลกำรประเมิน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  1  ก าลังพัฒนา 
 2  ปานกลาง 
 3  ด ี
 4  ดีเลิศ 
 5  ยอดเยี่ยม 
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สรุปผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพ และโอกำสในกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ด้ำน ค ำอธิบำย กำรตัดสิน 
ผลกำร
พิจำรณำ 

1. ด้านปัจจัยน าเข้า 
    (Input) 

มีความพร้อมอยู่ ในระดับมำก
ตั้งแต่ 9 รายการขึ้นไป 

สถานศึกษามีความพร้อม
ด้านปัจจัยน าเข้า  

 Y 

มีความพร้อมอยู่ ในระดับมำก 
น้อยกว่า 9 รายการ หรือไม่มี 

สถานศึกษาขำดความพร้อม
ด้านปัจจัยน าเข้า 

 N 

2. ด้านกระบวนการ 
    (Process) 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการ
บ ริ ห า ร แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร  แ ล ะ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรี ยน เป็น
ส าคัญ มีระดับคุณภาพระดับดีขึ้นไป
ทั้ง 2 มาตรฐาน 

ส ถ า น ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ
ด าเนินงานด้านกระบวนการได้
ตามมาตรฐาน 

 

 Y 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการ และมาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เ น้ นผู้ เ รี ยน เป็ นส าคัญ  มี ระดับ
คุ ณ ภ า พ ต่ า ก ว่ า ร ะ ดั บ ดี ทั้ ง  2 
มาตรฐาน หรือมาตรฐานใดมาตรฐาน
หนึ่ง มีคุณภาพต่ ากว่าระดับดี 

สถานศึกษายังไม่สามารถ
ด าเนินงานด้านกระบวนการได้
ตามมาตรฐาน  

 
 

 N 

3. ด้านผลลัพธ์  
(Output/Outcome) 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
มีระดับคุณภาพระดับดีขึ้นไป 

ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ผ ล ลั พ ธ์ 
ที่บรรลุเป้าหมาย  

 Y 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
มีระดับคุณภาพต่ ากว่าระดับดี 

ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ผ ล ลั พ ธ์ ที่ 
ยังไมบ่รรลุเป้าหมาย  

 N 

                                                                              สรุป 3 ด้ำน        Y    Y    Y 
                                                                               (ใส่ตัวอักษร Y หรือN ในแต่ละช่อง) 

 

ค าอธิบายผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
 โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมด้านปัจจัยน าเข้า เนื่องจากมีการจัด
ห้องเรียน ครบตามระดับชั้นที่เปิดสอน มีห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ/แหล่งเรียนรู้เพียงพอและพร้อมใช้งาน          
มีสื่อเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย และครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีจ านวนครูครบ          
ทุกระดับชั้น และทุกรายวิชา  ซึ่งครูมีจ านวนชั่วโมงเฉลี่ยการพัฒนาตนเอง ทั้งหมดในปีการศึกษาที่ผ่านมาตั้งแต่ 
20 ชั่วโมงขึ้นไป มีจ านวนชั่วโมงเฉลี่ยการเข้าร่วมกิจกรรม PLC ทั้งหมดในปีการศึกษาที่ผ่านมาเฉลี่ยตั้งแต่       
50 ชั่วโมงขึ้นไป มีบุคลากรสนับสนุนงานวิชาการ และธุรการ  การมีส่วนร่วมของคณะ กรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน มีการเข้าร่วมประชุมกับสถานศึกษา อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน  / 
องค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ และส่งผลต่อการพัฒนาสถานศึกษา เนื่องจากเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนา        
ได้รับการสนับสนุนด้านต่างๆ จากมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ และบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) แต่ยังขาด
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา มีเพียงรองผู้อ านวยการผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา       
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อีกทั้งด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง มีผู้ปกครองเพียงร้อยละ 50 - 79 เข้าร่วมประชุมหรือเข้าร่วมกิจกรรมของ
สถานศึกษา                                                                   
 
โอกาสในการพัฒนาของสถานศึกษา และแนวทางในการส่งเสริม นิเทศ ติดตามของหน่วยงานต้นสังกัด 
หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา 
 การมีจ านวนนักเรียนลดลงในแต่ละปี ส่งผลอย่างยิ่งต่อการพัฒนาด้านงบประมาณ แต่กลับส่งผลให้
โรงเรียนมีจุดแข็งด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เนื่องจากมีการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลร้อยละ 100 ครู
สามารถจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อีกทั้งสามารถแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียนได้ และยังส่งเสริม 
สนับสนุนให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และความต้องการพิเศษอีกด้วย 
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กำรวิเครำะห์หลักฐำน/ร่องรอยที่สะท้อนคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและค่ำเป้ำหมำยของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 

มำตรฐำน/ค่ำเป้ำหมำย ค่ำเป้ำหมำย/ระดับคุณภำพ 
หลักฐำน/ร่องรอย 

แหล่งข้อมูล 
โครงกำร/กิจกรรม อื่นๆ 

มำตรฐำนที่  1  คุณภำพของ 
                   ผู้เรียน ยอดเยี่ยม    

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ 
      ผู้เรียน 

    

1)  มีความสามารถในการอ่าน  
     การเขียน การสื่อสาร และ 
     การคิดค านวณ 

1) ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความสามารถ 
   ในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ 
   การคิดค านวณระดับดีขึ้นไป 

  - รายงานโครงการ 

- การอ่าน ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความสามารถ 
ในการอ่าน 

- โครงการพัฒนาคุณภาพกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ความส าเร็จ
ระดับดีข้ึนไปร้อยละ 93.08 
- โครงการพัฒนาคุณภาพกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ความส าเร็จระดับดีขึ้นไปร้อยละ 
57.67 
 

- - รายงานโครงการ
พัฒนาคุณภาพกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
- รายงานโครงการ
พัฒนาคุณภาพกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
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- การเขียน ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความสามารถ 
ในการเขียน 

- โครงการพัฒนาคุณภาพกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ความส าเร็จ
ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 93.08 
- โครงการพัฒนาคุณภาพกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ความส าเร็จระดับดีขึ้นไปร้อยละ 
57.67 
 

- - รายงานโครงการ
พัฒนาคุณภาพกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
- รายงานโครงการ
พัฒนาคุณภาพกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

- การสื่อสาร ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

- โครงการพัฒนาคุณภาพกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ความส าเร็จ
ระดับดีข้ึนไปร้อยละ 93.08 
- โครงการพัฒนาคุณภาพกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ความส าเร็จระดับดีขึ้นไปร้อยละ 
57.67 

- - รายงานโครงการ
พัฒนาคุณภาพกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
- รายงานโครงการ
พัฒนาคุณภาพกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

- การคิดค านวณ ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความสามารถ 
ในการคิดค านวณ 

- โครงการพัฒนาคุณภาพกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ความส าเร็จ
ระดับดีข้ึนไปร้อยละ 60.83 
- โครงการพัฒนาคุณภาพกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ความส าเร็จระดับดีขึ้นไปร้อยละ 
65.08 

- - รายงานโครงการ
พัฒนาคุณภาพกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
- รายงานโครงการ
พัฒนาคุณภาพกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
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2)  มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
และแก้ปัญหา 

2)  ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความสามารถใน 
     การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี 
     วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
     ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  ระดับดี 
     ขึ้นไป 

- โครงการพัฒนาคุณภาพกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ความส าเร็จ
ระดับดีข้ึนไปร้อยละ 60.83 
- โครงการพัฒนาคุณภาพกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ความส าเร็จระดับดีขึ้นไปร้อยละ 
65.08 

- - รายงานโครงการ
พัฒนาคุณภาพกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
- รายงานโครงการ
พัฒนาคุณภาพกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

3)  มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

3)  ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความสามารถใน 
     การสร้างนวัตกรรม 

- โครงการพัฒนาคุณภาพกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ความส าเร็จ
ระดับดีข้ึนไปร้อยละ 60.83 
- โครงการพัฒนาคุณภาพกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ความส าเร็จระดับดีขึ้นไปร้อยละ 
65.08 

- - รายงานโครงการ
พัฒนาคุณภาพกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
- รายงานโครงการ
พัฒนาคุณภาพกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

4)  ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

4)  ผู้เรียนร้อยละ 75  ความสามารถใน 
     การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
     การสื่อสาร ระดับดีข้ึนไป 

- โครงการพัฒนาระบบดิจิตอล
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้และ
บริหาร ความส าเร็จระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 84.72 
- โครงการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารหรือ
คอมพิวเตอร์ ความส าเร็จระดับดี
ขึ้นไปร้อยละ 84.72 

- - รายงานโครงการพัฒนา
ระบบดิจิตอลเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้และ
บริหาร  
- รายงานโครงการ
บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารหรือคอมพิวเตอร์ 



49 
 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

5)  ผู้เรียนร้อยละ 65 มีผลสัมฤทธิ์ 
     ทางการเรียนตามหลักสูตร 
     สถานศึกษา  ระดับดีขึ้นไป 

- โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร ความส าเร็จ
ระดับดีข้ึนไปร้อยละ 84.72 
- โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความ
เป็นเลิศทางวิชาการสู่อาเซียน
ความส าเร็จระดับดีขึ้นไปร้อยละ 
87.66 
- โครงการพัฒนาระบบนิเทศ
ภายใน ความส าเร็จระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 100 
- โครงการพัฒนาระบบวัดและ
ประเมินผลและการสอบ 
ความส าเร็จระดับดีขึ้นไปร้อยละ 
84.72 

- - รายงานโครงการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตร  
- รายงานโครงการ
ส่งเสริมนักเรียนที่มี
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการสู่อาเซียน 
- รายงานโครงการ
พัฒนาระบบนิเทศ
ภายใน  
- รายงานโครงการ
พัฒนาระบบวัดและ
ประเมินผลและการ
สอบ  

6)  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

6)  ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความรู้ ทักษะ 
    พ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ   
    ระดับดีข้ึนไป 

- โครงการพัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ความส าเร็จระดับดีขึ้น
ไปร้อยละ 80 
- โครงการพัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ ความส าเร็จระดับดีขึ้น
ไปร้อยละ 100 
- โครงการส่งเสริมแก้ไขปัญหาเด็ก
บกพร่องทางการเรียนรู้ 

- - รายงานโครงการ
พัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  
- รายงานโครงการ
พัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ  
- รายงานโครงการ
ส่งเสริมแก้ไขปัญหาเด็ก
บกพร่องทางการเรียนรู้  
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ความส าเร็จระดับดีขึ้นไปร้อยละ 
93.08 
- โครงการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานเจต
คติท่ีดีต่องานอาชีพและงานแนะ
แนว ความส าเร็จระดับดีข้ึนไปร้อย
ละ 63.20 
- โครงการทัศนศึกษา ความส าเร็จ
ระดับดีข้ึนไปร้อยละ 93.75 
- โครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือ
สร้างรายได้ ความส าเร็จระดับดีขึ้น
ไปร้อยละ 100 

- รายงานโครงการ
พัฒนาทักษะพื้นฐาน
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
และงานแนะแนว  
- รายงานโครงการทัศน
ศึกษา  
- รายงานโครงการ
พัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือ
สร้างรายได้  

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

    

1)  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

1) ผู้เรียนร้อยละ 90 มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

- โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
ความส าเร็จระดับดีขึ้นไปร้อยละ 
100 

-  

2)  มีความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

2) ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

- โครงการพัฒนากิจกรรมนักเรียน
และวันส าคัญ ความส าเร็จระดับดี
ขึ้นไปร้อยละ 93.08 

-  

3)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

3) ผู้เรียนร้อยละ 90 ยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

- โครงการค่ายพักแรมลูกเสือ / ยุว
กาชาด / บ าเพ็ญประโยชน์ 
ความส าเร็จระดับดีขึ้นไปร้อยละ 
93.75 
- โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

- - รายงานโครงการค่าย
พักแรมลูกเสือ / ยุว
กาชาด / บ าเพ็ญ
ประโยชน์  
- รายงานโครงการ
ส่งเสริมกิจกรรม



51 
 

ความส าเร็จระดับดีขึ้นไปร้อยละ 
58.51 
- โครงการปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.
6 และวันจบการศึกษา ความส าเร็จ
ระดับดีข้ึนไปร้อยละ 93.08 

ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน  
- รายงานโครงการ
ปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ 
ม.6 และวันจบ
การศึกษา  

4)  มีสุขภาวะทางร่างกายและ
ลักษณะจิตสังคม 

4) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขภาวะทาง
ร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

- โครงการส่งเสริมสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคม ความส าเร็จ
ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 79.26 
- โครงการส่งเสริมกรีฑามัธยมศกึษา
จังหวัดแพร่ ความส าเร็จระดบัดขีึ้นไป
ร้อยละ 84.72 
- โครงการส่งเสริมอนามัยโรงเรียน
และโภชนาการในโรงเรียน 
ความส าเร็จระดบัดีขึ้นไปร้อยละ 
87.00 
- โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ความส าเร็จระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 86.60 
- โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยา
เสพติดและอบายมุข ความส าเร็จ
ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 58.51 

- - รายงานโครงการ
ส่งเสริมสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคม  
- รายงานโครงการ
ส่งเสริมกรีฑา
มัธยมศึกษาจังหวัดแพร่  
- รายงานโครงการ
ส่งเสริมอนามัยโรงเรียน
และโภชนาการใน
โรงเรียน  
- รายงานโครงการ
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  
- รายงานโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข  
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 ตำรำงวิเครำะห์หลักฐำน/ร่องรอยที่สะท้อนคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและค่ำเป้ำหมำยของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 
 

มำตรฐำน/ค่ำเป้ำหมำย ค่ำเป้ำหมำย/ระดับคุณภำพ 
หลักฐำน/ร่องรอย 

โครงกำร/กิจกรรม อื่นๆ 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำร
และกำรจัดกำร 

ยอดเยี่ยม 
  

2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ  
      ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

- โครงการพัฒนาหลักสูตรสู่
มาตรฐานสากลและระบบงานวิชาการ 
ความส าเร็จระดับดีขึ้นไปร้อยละ 93.97  
- โครงการพัฒนาการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมและคณะกรรมการสถานศึกษา 
ความส าเร็จระดับดีขึ้นไปร้อยละ 61.60 
- โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา ความส าเร็จระดับดีขึ้นไปร้อย
ละ 100 
- โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณ
และซ่อมแซมวัสดุส านักงาน 
ความส าเร็จระดับดีขึ้นไปร้อยละ 57.60 
- โครงการพัฒนาระบบงานการเงินและ
การบัญชี ความส าเร็จระดับดีขึ้นไปร้อย
ละ 100 
- โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
โรงเรียน ความส าเร็จระดับดีขึ้นไปร้อย
ละ 93.08 

- 
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- โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัย
ในสถานศึกษา ความส าเร็จระดับดีขึ้น
ไปร้อยละ 100 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ 
      สถานศึกษา 

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

- โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
ความส าเร็จระดับดีขึ้นไปร้อยละ 57.60 
- โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายนอก ความส าเร็จระดับดีขึ้นไปร้อย
ละ 89.17 

- 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น 
      คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม 
      หลักสูตรสถานศึกษา และ 
      ทุกกลุ่มเป้าหมาย     

ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย     

- โครงการพัฒนาหลักสูตรสู่
มาตรฐานสากลและระบบงานวิชาการ 
ความส าเร็จระดับดีขึ้นไปร้อยละ 93.97  

- 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มี 
      ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ครูและบุคลากรร้อยละ 80 ได้รับการ
พัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

- โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความ
เชียวชาญทางวิชาชีพ และเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ ความส าเร็จระดับดีขึ้น
ไปร้อยละ 88.89 

- 
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2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ 
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

- โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้และบ้านพักครู  
ความส าเร็จระดับดีขึ้นไปร้อยละ 84.72 
- โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตาม
ศาสตร์พระราชา ความส าเร็จระดับดีข้ึน
ไปร้อยละ 93.08 

- 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 
      สนับสนุนการบริหารจัดการและ 
      การจัดการเรียนรู้ 

จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัด 
การเรียนรู้ 

- โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ ความส าเร็จระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 57.60 

- 
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ตารางวิเคราะห์
หลักฐาน/ร่องรอยที่
สะท้อนคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
และค่าเป้าหมายของ

สถานศึกษา ปี
การศึกษา 2564 
มำตรฐำน/ค่ำ

เป้ำหมำย 

ค่ำเป้ำหมำย/ระดับ
คุณภำพ 

หลักฐำน/ร่องรอย 
โครงกำร/กิจกรรม อื่นๆ 

มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำร
จัดกำรเรียน 
กำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ 

ยอดเยี่ยม 

  

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิด 
      และปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไป 
      ประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 

ครูผู้สอนร้อยละ 80 
จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 

- โครงการพัฒนาหลักสูตรสู่
มาตรฐานสากลและ
ระบบงานวิชาการ 
ความส าเร็จระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 93.97 
- โครงการพัฒนาคุณภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ความส าเร็จระดับ
ดีขึ้นไปร้อยละ 93.08 
- โครงการพัฒนาคุณภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
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ภาษาต่างประเทศ 
ความส าเร็จระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 57.67 
- โครงการพัฒนาคุณภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ความส าเร็จ
ระดับดีข้ึนไปร้อยละ 60.83 
- โครงการพัฒนาคุณภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ความส าเร็จ
ระดับดีข้ึนไปร้อยละ 65.08 
- โครงการพัฒนากลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
ความส าเร็จระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 80 
- โครงการพัฒนากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ 
ความส าเร็จระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 100 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ 
      แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

ครูผู้สอนร้อยละ 80 ใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ 
ต่อการเรียนรู้ 

- โครงการพัฒนาห้องสมุดมี
ชีวิต ความส าเร็จระดับดีข้ึน
ไปร้อยละ 93.08 
- โครงการพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ 
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ความส าเร็จระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 57.60 
- โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา 
ความส าเร็จระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 93.08 
- โครงการพัฒนาระบบ
ดิจิตอลเทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนรู้และบริหาร 
ความส าเร็จระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 84.72 
- โครงการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
หรือคอมพิวเตอร์ 
ความส าเร็จระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 84.72 

3.3 มีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิง 
      บวก 

ครูผู้สอนร้อยละ 80 มีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก 

- โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
ความส าเร็จระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 86.60 
- โครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ความส าเร็จระดับ
ดีขึ้นไปร้อยละ 58.51 
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- โครงการพัฒนาการจัด
กาเรียนการสอนในชว่ง
สถานการณไ์วรัสโคโรน่า 
ความส าเร็จระดบัดีขึ้นไปร้อย
ละ 57.60 

3.4 ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่าง 
      เป็นระบบ และน าผล
มาพัฒนา 
      ผู้เรียน 

ครูผู้สอนร้อยละ 80 
ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

- โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มี
ความเป็นเลิศทางวชิาการสู่
อาเซียนความส าเร็จระดับดีขึ้น
ไปร้อยละ 87.66 
- โครงการพัฒนาระบบนิเทศ
ภายใน ความส าเร็จระดับดีขึน้
ไปร้อยละ 100 
- โครงการพัฒนาระบบวัดและ
ประเมินผลและการสอบ 
ความส าเร็จระดบัดีขึ้นไปร้อย
ละ 84.72 

 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ 
     ข้อมูล ป้อนกลับเพื่อ
ปรับปรุงและ 
     พัฒนาการจัดการเรียนรู ้

ครูผู้สอนร้อยละ 80 มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

- โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มี
ความเป็นเลิศทางวชิาการสู่
อาเซียนความส าเร็จระดับดีขึ้น
ไปร้อยละ 87.66 
- โครงการพัฒนาระบบนิเทศ
ภายใน ความส าเร็จระดับดีขึน้
ไปร้อยละ 100 
- โครงการพัฒนาระบบวัดและ
ประเมินผลและการสอบ 
ความส าเร็จระดบัดีขึ้นไปร้อย
ละ 84.72 
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ประกำศโรงเรียนบ้ำนกำศประชำนุเครำะห์ 

เรื่อง  กำรใช้มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

......................................................... 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ คนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้ง  ภายในและ
ภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ให้สอดคล้องกัน จึงได้มีการยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 
มาตรา 9 (3) มาตรา 31 และมาตรา 48 แห่ง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ประกอบกับ มติคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันศุกร์
ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ฉบับลง
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา  หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาทั้งประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม  สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

 โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากร  
ทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
ฉบับนี้    

  ประกาศ ณ วันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 

 

 (นายดนัยรัตน์  กาศเกษม)      (นายประดิษฐ์  ศศิภัทรกุล) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑   คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
 ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์   คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

     และแก้ปัญหา  
 ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 ๔)  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 ๖)  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 ๑)  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
 ๒)  มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ๓)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ๔)  มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๒.๑ มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย     
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
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ประกำศโรงเรียนบ้ำนกำศประชำนุเครำะห์ 
เรื่อง    ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

-------------------------------------- 

  โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561  

  เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ตามที่สถานศึกษาก าหนด  จึงก าหนดค่าเป้าหมาย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในปีการศึกษา 2564 โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รายละเอียดการก าหนดค่าเป้าหมายตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี ้

  ประกาศ ณ วันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 

 

                       (นายดนัยรัตน์  กาศเกษม) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 
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ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
โรงเรียนบ้ำนกำศประชำนุเครำะห์  ปีกำรศึกษำ 2564 

 

มำตรฐำน ค่ำเป้ำหมำย 

มำตรฐำนที่ ๑   คุณภำพของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

 1) ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ 
    การคิดค านวณระดับดีขึ้นไป 

75 

 2)  ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี 
     วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา   
     ระดับดีข้ึนไป 

75 

 3)  ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 75 
 4)  ผู้เรียนร้อยละ ๙๘  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 

     การสื่อสาร ระดับดีข้ึนไป 
75 

 5)  ผู้เรียนร้อยละ 65 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา      
     ระดับดีข้ึนไป 

65 

 6)  ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ   
     ระดับดีข้ึนไป 
 

70 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

 1) ผู้เรียนร้อยละ 90 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 90 
 2) ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 90 
 3) ผู้เรียนร้อยละ 90 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 90 
 4) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

 

80 

มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ระดับยอดเยี่ยม 

2.1 มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 80 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 80 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย     
80 

2.4 ครูและบุคลากรร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 80 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 91 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัด 

การเรียนรู้ 
 
 
 

80 



64 
 

มำตรฐำน ค่ำเป้ำหมำย 

มำตรฐำนที่  3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ระดับยอดเยี่ยม 

3.1 ครูผู้สอนร้อยละ 80 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

80 

3.2 ครูผู้สอนร้อยละ 80 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ 
ต่อการเรียนรู้ 

80 

3.3 ครูผู้สอนร้อยละ 80  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 80 
3.4 ครูผู้สอนร้อยละ 80 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  

และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
80 

3.5 ครูผู้สอนร้อยละ 80 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

80 
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มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
แนบท้ำยประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับปฐมวัย 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 
ฉบับลงวันที่ 6 สิงหำคม พ.ศ. 2561 

 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
       ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

1.2   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
2) ความภูมใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 

ค าอธิบาย 

มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
 ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วยความสามรถใน 
การอ่าน  การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ การคิดประเภทต่าง ๆ การสร้างนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อ 
วิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอังพึงประสงค์ ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ความภูมิใจในท้องถิ่น 
และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและ 
จิตสังคม 
 



66 
 

รายการพิจารณา 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
ค าอธิบาย 

ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดในแต่
ละระดับชั้น 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

ค าอธิบาย 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายและเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ค าอธิบาย  

ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีมเชื่อมโยงองค์ความรู้  
และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ค าอธิบาย 

ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้าน 
การเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ค าอธิบาย 

ผู้เรียนบรรลุผลและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ รวมทั้งมีผลความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอ่ืนๆ 

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

 ค าอธิบาย 

ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การท างาน
หรือการอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
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ค าอธิบาย 

ผู้ เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่
สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

2) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

ค าอธิบาย 

ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

ค าอธิบาย 

ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม ประเพณ ี

4) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
ค าอธิบาย 

ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกายสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคมและแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วง
วัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 
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การให้ระดับคุณภาพ  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ก าลังพัฒนา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

      ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณต่ ากว่า 
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

       ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาต่ ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด  

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
       ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ต่ ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
       ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมต่ ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด   

ปานกลาง 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ เป็นไปตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

      ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามท่ีเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

ดี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ เป็นไปตาม 
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ 
ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม 
ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาจนเอง          
ได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย 
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเปา้หมายที่สถานศึกษาก าหนด 

ดีเลิศ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ สูงกว่า

เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
       ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา

ก าหนด 
       ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ 
      ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
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      ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน 

      ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นและ
การท างานหรืองานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

ยอดเยี่ยม 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ สูงกว่า

เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
       ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา

ก าหนด 
       ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ 
       ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ 
       ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการน าไปใช้และเผยแพร่ 
       ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง

และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
       ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นและ

การท างานหรืองานอาชีพ 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดเป็นแบบอย่าง
ได้  
ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 

ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    2.1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
    2.2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
    2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
          และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
    2.4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ    
    2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ค าอธิบาย 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธ
กิจอย่างชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุก
กลุ่มเป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
 รายการพิจารณา 
 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 ค าอธิบาย 
 สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับ บริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และของต้นสังกัดรวมทั้ง 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ค าอธิบาย 
 สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบประเมินผล และ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มี
ระบบการนิเทศภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน 
ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิด รับชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

    2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่ เน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ค าอธิบาย 
 สถานศึกษาบริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรม
เสริมหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึงการ
จัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย 
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    2.4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   

ค าอธิบาย 

 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

    2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ค าอธิบาย 

   สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

    2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ค าอธิบาย 

 สถานศึกษาจัดระบบจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
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การให้ระดับคุณภาพ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ก าลังพัฒนา       เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดไม่ชัดเจน 

      มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

ปานกลาง เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
      มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
ดี เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ

สถานศึกษา เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา              
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 
ดีเลิศ       มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ

สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้           
ในการปฏิบัติ 

       มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

       ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนินคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา             
และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

      พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู            
และสถานศึกษา 

      จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ             
และมีความปลอดภัย 

      จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้           
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ยอดเยี่ยม       มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ

สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้            
ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

       มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน า
ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ 

       ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา            
และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้ 

       พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู             
และสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน 

       จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ             
และมีความปลอดภัย 

       จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้             
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ค าอธิบาย 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ จริงมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร้าง
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
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 รายการพิจารณา 

 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

 ค าอธิบาย 

 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดย
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออกแสดง
ความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 ค าอธิบาย 

 มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

 ค าอธิบาย 

 ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก 
เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลการพัฒนาผู้เรียน 

 ค าอธิบาย 

 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ 

 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

 ค าอธิบาย 

 ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือน าไปใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
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การให้ระดับคุณภาพ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ก าลังพัฒนา      จัดการเรียนรู้ที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

      ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
      ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างไม่เป็นระบบ 

ปานกลาง จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด                 
ของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

      ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
       ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ดี จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด                

ของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือนต่อการเรียนรู้ 
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ       จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

       ใชส้ื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
       ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัด       

และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน       
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

      มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
      มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้   

ยอดเยี่ยม       จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด              
ของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง            
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ 

       ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งการเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

       ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัด         
และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

       มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
       มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง        

การจัดการเรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ         
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้     
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ค าสั่งโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 
ที ่ 038/2564 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 
-------------------------------- 

  ตามที่  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2545 
ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  อันน าไปสู่การ
ก าหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขึ้น ประกอบกับได้มีการประการใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561  และกระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 
ส าหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเตรียมการ
ส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งจะท าให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน และจัดส่งรายงาน
ผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี นั้น 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
และส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายตามที่โรงเรียนก าหนด  โรง เรียนบ้านกาศประชานุ
เคราะห์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 

 1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร มีหน้าที่ ก ากับ ติดตาม ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา 
ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนให้การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  ประกอบด้วย 

1. นายดนัยรัตน์  กาศเกษม ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นางนุชนาฎ  เทศสูงเนิน หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการ 
3. นางเยาวมาลย์  ผาทอง หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการ 
4. นายประยุทธ  ศรีจันทร์กาศ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป กรรมการ 
5. นางพิชญ์นภา  สิงหกุล หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการและเลขานุการ 
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 2. คณะกรรมกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ มีหน้าที่ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และก าหนดค่าเป้าหมายที่เหมาะสม  สอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียน  ประกอบด้วย 

1. นางนุชนาฎ  เทศสูงเนิน หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
และหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ประธานกรรมการ 

2. นางสาวปิยพร  คลศิลป์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

รองประธานกรรมการ 

3. นางสาวนภัสกร  จินารักษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กรรมการ 

4. นางเยาวมาลย์  ผาทอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

กรรมการ 

5. นางสาวกนกพร อินแตง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

กรรมการ 

6. นายประยุทธ  ศรีจันทร์กาศ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ 

กรรมการ 

7. นายจีราวุฒิ  บุญสูง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 

กรรมการ 

8. นางพิชญ์นภา  สิงหกุล หัวหน้างานประกันคุณภาพและ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

กรรมการและเลขานุการ 

  
 3. คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ มีหน้าที่ วางแผนการประเมิน ด าเนินการประเมิน 
และ สรุปผลการประเมิน  หลังการประเมินให้แจ้งผลการประเมิน ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  โดยยึดหลักการประเมินเพ่ือพัฒนา และสะท้อนคุณภาพการด าเนินงานตามเป้าหมายความส าเร็จ และ
เกณฑ์การประเมินตามสภาพบริบทของสถานศึกษา เน้นการประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกิดจาก การ
ปฏิบัติงานตามสภาพจริงของสถานศึกษา เลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม ข้อมูลมี ความน่าเชื่อถือ 
สามารถตรวจสอบผลการประเมินได้ตามสภาพบริบทของสถานศึกษา และสะท้อนคุณภาพการด าเนินงานตาม
มาตรฐานของสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน   ประกอบด้วย 

1. นายดนัยรัตน์  กาศเกษม ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นางนุชนาฎ  เทศสูงเนิน คร ู รองประธานกรรมการ 
3. นางเยาวมาลย์  ผาทอง คร ู กรรมการ 
4. นายประยุทธ  ศรีจันทร์กาศ คร ู กรรมการ 
5. นางพิชญ์นภา  สิงหกุล คร ู กรรมการ 
6. นางสาวปิยพร  คลศิลป์ คร ู กรรมการ 
7. นายวีรวัฒน์  เวียงจันทร์ คร ู กรรมการ 
8. นางสมนึก  เหล่ากาวี คร ู กรรมการ 
9. นางนภัสกร  จินารักษ์ คร ู กรรมการ 
10. นายสันท์ชัย  นัยติ๊บ  คร ู กรรมการ 
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11. นายพชร  คงประพันธ์ คร ู กรรมการ 
12. นายจีราวุฒิ  บุญสูง คร ู กรรมการ 
13. นายณัฐพงษ์  ค าเพ็ง คร ู กรรมการ 
14. นางสาวกนกพร  อินแตง พนักงานราชการ กรรมการ 
15. นางสาวกนกพร  ใจไหว ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
16. นางสาวเจนจิรา  มูลทิศ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
17. นางสาวเหมวรรณ  ศศิวงศากุล ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
18. นางสาวเก็จมณี  กวางกระโดด ครูอัตราจ้าง กรรมการ 

 
 4. คณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง มีหน้าที่ น าผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
จัดท ารายงานการประเมินตนเองที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียน ผลส าเร็จของกระบวนการบริหารและการจัดการ และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนเผยแพร่รายงานต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วย 

1. นางพิชญ์นภา  สิงหกุล หัวหน้างานประกันคุณภาพ ประธานกรรมการ 
2. นายพชร  คงประพันธ์ คร ู รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวกนกพร  ใจไหว ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
4. นายนันทวัฒน์ สุดแดน เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการและเลขานุการ 

   ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง   ณ   วันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 
       (นายดนัยรัตน์  กาศเกษม) 
                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 
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สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2564  
 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ ผลกำรประเมิน 
มำตรฐำนที่  1  คุณภำพของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 
 1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  ระดับยอดเยี่ยม 

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  
    แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

ระดับดีเลิศ 

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับดีเลิศ 
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ระดับยอดเยี่ยม 
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับดีเลิศ 
6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ  ระดับยอดเยี่ยม 

 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ระดับยอดเยี่ยม 
 1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  ระดับยอดเยี่ยม 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ระดับยอดเยี่ยม 
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ระดับยอดเยี่ยม 
4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  ระดับยอดเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ระดับยอดเยี่ยม 
 2.1  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ระดับยอดเยี่ยม 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ระดับดีเลิศ 
2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
       สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย   

ระดับยอดเยี่ยม 

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ระดับยอดเยี่ยม 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
       อย่างมีคุณภาพ  

ระดับดีเลิศ 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
       การจัดการเรียนรู้  

ระดับดีเลิศ 
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มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ ผลกำรประเมิน 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ ระดับยอดเยี่ยม 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป 

       ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้      
ระดับยอดเยี่ยม 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ระดับยอดเยี่ยม 
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ระดับยอดเยี่ยม 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับไปพัฒนาและปรับปรุง 
       การจัดการเรียนรู้ 

ระดับดีเลิศ 

สรุปภำพรวม ระดับยอดเยี่ยม 
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ผลงำนและรำงวัล ปีกำรศึกษำ 2564 

 1)  ผลกำรด ำเนินงำนดีเด่นระดับนำนำชำติ/ระดับชำติ  
 

ผลงำนของ ชื่อผลงำน 
ผู้บริหารสถานศึกษา - 
สถานศึกษา - 
รอง ผอ.รร. - 
คร ู - 
นักเรียน - 

 
 2)  ผลกำรด ำเนินงำนดีเด่นระดับภำค  
 

ผลงำนของ ชื่อผลงำน 
ผู้บริหารสถานศึกษา - 

สถานศึกษา 
รางวัลระดับดีมาก อันดับ 2 การคัดเลือกนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ระดับ
ภาค) (Best Practice) ด้านการบริหารจัดการ ตามโครงการ Innovation For 
Thai Education (IFTE)  เพ่ือพัฒนาการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการภาค 16 

รอง ผอ.รร. - 
คร ู - 
นักเรียน - 

 
 3) ผลกำรด ำเนินงำนดีเด่นระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 
 

ผลงำนของ ชื่อผลงำน 
ผู้บริหารสถานศึกษา - 
สถานศึกษา โรงเรียนต้นแบบด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับทอง 
รอง ผอ.รร. - 
คร ู - 
นักเรียน - รางวัลชนะเลิศ วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีหญิง 

- รางวัลชนะเลิศ วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีหญิง 
- รางวัลชนะเลิศ วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง 
- รางวัลชนะเลิศ วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย 
- รางวัลชนะเลิศ วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีหญิง 
- รางวัลชนะเลิศ วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีหญิง 

 


