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สรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ ตั้งอยู่ที่เลขที่  ๑๔๕ ต าบลบ้านกาศ อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗  เปิดสอนต้ังแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑. ถึงช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ ๖ คณะผู้ประเมินได้ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเมื่อวันที่ ๓ – ๔ เดือนธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ โดยมีผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ดังนี ้

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)   

ระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ด้าน ระดับคุณภาพ 

๑. คุณภาพของผู้เรียน        ดีมาก 

๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดีมาก 

๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ดีมาก 

 
จุดเดน่  

ด้านคุณภาพของผู้เรียน  

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ได้มีการพัฒนาต่อยอด BANKARD Model ซึ่ง มุ่งพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ทั้งด้านผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการและด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ส่งผลให้ 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียน ที่สูงข้ึน โดยสังเกตจากผล การทดสอบ o-net ในปี ๒๕๕๙ มีผลสัมฤทธ์ิที่
เกินค่าเป้าหมายในทุกกลุ่มสาระทั้งระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยใช้นวัตกรรมการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศทางด้านสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขซึ่งได้รับรางวัล ในระดับเงิน และได้มี
การพัฒนาต่อยอด มาเป็น BK๒๐๒๐ Model ซึ่งมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานระดับสากล โดยมุ่งเน้น 
การเรียนรู้ด้วย Active Learning และสะเต็มศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปลูกฝัง ให้ผู้เรียนเป็น
คนดี มีทักษะวิชาการ มีทักษะชีวิต และทักษะอาชีพที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนและท้องถ่ิน โดยความ
ต้องการของผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
มีผู้สนับสนุนหลักรายใหญ่ ได้แก่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจจ ากัด บริษัทอัมรินทร์พับลิชช่ิงจ ากัด มูลนิธิมีชัยวี
ระไวทยะ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ร่วมกับบริษัทในเครือ CP ALL เครือข่ายผู้ปกครอง ชมรมศิษย์เก่า 
ผู้น าชุมชนและท้องถ่ินในเขตพื้นที่บริการและในอ าเภอสูงเม่น รวมทั้งผู้น าองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนใน
จังหวัดแพร่ ร่วมกันพัฒนาต่อยอดเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสู่คุณภาพผู้เรียน ที่บรรลุเกินค่า
เป้าหมายมาอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากนักเรียนรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท
สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับประเทศกลุ่มจงัหวัดที่ ๘ ภาคเหนือตอนบน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และผลการทดสอบ 
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O-NET ที่เพิ่มข้ึนในภาพรวมทั้งระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับรางวัลการแข่งขัน
แอโรบิกในงานศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ระดับประเทศ ในปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ทั้งนี้ในปีปัจจุบัน ได้น า BK๒๐๒๐ model มาพัฒนาต่อยอด ทางด้านวิชาการ โดยปรับเปน็ 
BK TFEmodel ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรโดยมุ่งเน้นทางด้านวิชาการเป็นหลัก 
และมุ่งผลลัพธ์ทั้งด้านคุณภาพผู้เรียน คุณภาพครู และคุณภาพภาพรวมของโรงเรียน เป็นการมุ่งเน้น ในการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน การนิเทศภายใน การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning                  
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้ ระบบการวิเคราะห์ผล O-NET และเทสบลูปริ้นเป็นฐานใน                       
การพัฒนา  

ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
การได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากผู้ปกครองในการดูแลเอาใจใส่บุตรหลาน ท า ให้การด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็นไปได้ด้วยดี ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับยอดเยี่ยม   
มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับชาติโดยเฉพาะกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย และมีค่าเฉลี่ยในภาพรวมสูงติดอันดับ ๑ ใน ๑๐ ของโรงเรียนจังหวัดแพร่ อย่าง
ต่อเนื่อง 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ                                                                                  

๑. สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสีขาวโดยก าหนด  มาตรการการป้องกัน 
มาตรการการค้นหา  มาตรการด้านการรักษา  มาตรการเฝ้าระวัง  โรงเรียนได้ติดตั้ง “ตู้แดงเสมารักษ์ ”ส าหรบั
ให้นักเรียนหย่อนบัตรเมื่อพบเห็นนักเรียนมีพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด  และมาตรการด้านการบริหารจัดการ 
จัดให้มีห้องเรียนสีขาว มีระบบการนิเทศ ก ากับ  ติดตาม ประเมินผล พร้อมทั้งสรุปผลการด าเนินงานตาม
โครงการและจัดท ารายงานผลการประเมินโครงการ กิจกรรม ผลการด าเนินงานประสบผลส าเร็จทุกห้องเรียน
เป็นห้องเรียนสีขาว ได้รับโล่เงินและโล่ทองเชิดชูเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเมื่อ พ.ศ.  
๒๕๖๐  
           ๒. สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมการอนุรักษ์พันธุพืชโดยศึกษาพันธ์ุไม้ในโรงเรียนมีการส ารวจ ท า
ทะเบียน เก็บตัวอย่างพันธ์ุไม้ ศึกษาพืชศึกษา น าฟักข้าวมาบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์จากฟักข้าว มาจัดท าผลิตภัณฑ์บริโภค เช่น แยมฟักข้าว น้ าฟักข้าว  นมฟักข้าว  
ผลิตภัณฑ์อุปโภค เช่น  สบู่ แชมฟู โลช่ัน เป็นต้น  ได้รับป้ายโครงการอนุรักษ์พันธุพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ( อพ.สธ.) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๙                                                                 
           ๓. สถานศึกษาได้จัดกิจกรรม ๓  ประสาน โดยประสานกับวัดหนองช้างน้ า จัดอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน เจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจภูธรต าบลบ้านกวางมาเป็นวิทยากรเรื่อง
กฎหมายจราจร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านกาศมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เก่ียวกับ                      
สขุภาอนามยัแก่นกัเรยีน ไดร้บัรางวลั MOE AWARD  จากกระทรวงศกึษาธิการ เมื่อว พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
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   ๔. สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาสู่การเรียนการสอนโดยจัด
กิจกรรมเลี้ยงไก่ กบ ปลา ปลูกพืชผักสวนครัว มะเขือเทศ ปลูกมะนาวในห่อซีเมนต์ ปลูกผักกาด เลี้ยงแพะ 
เป็นต้น ได้รับรางวัล “ กลุ่มยุวเกษตรดีเด่นระดับจังหวัด ” จากเกษตรจังหวัดแพร่ 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

ครูมีความคิดสร้างสรรค์ มีโครงการและกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที่น่าสนใจ  ใช้กระบวนการวิจัยในการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน มีความสามัคคีและท างานอยา่งมีส่วน 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 ๑. ครูควรจัดห้องสุด ห้องปฏิบัติการให้ครบทุกกลุ่มสาระและจัดบอร์ด จัดป้ายให้เหมาะสม ออกแบบ
การสอนพัฒนาผู้เรียนให้ตรงตามมาตรฐาน 
 ๒. ครูควรได้รับการพัฒนาให้เป็นครูยุค IT ที่เหมาะสมสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ
สอน รวมทั้งการจัดบรรยากาศในช้ันเรียนทางกายภาพเชิงวิชาการที่มีผลงานนักเรียน มีสื่อนวัตกรรมการสอน 
มีโครงงานนักเรียนเครื่องมือการัดปละประเมินผลตรงตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระ 
ข้อเสนอแนะ 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ครูส่วนใหญ่ใช้สื่อการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน แต่การสร้างและพัฒนาสื่อการสอนแล้วน าไปในการ
พัฒนาผู้เรียนจนประสบผลส าเร็จ แล้วน าไปสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพตามหลักวิชายังมีน้อย  ดังนั้น ครูจึงควร
ศึกษาวิธีการออกแบบการสอน การสร้างสื่อประกอบการสอนและการวัดประเมินผล รวมทั้งการรายงานผล
การปฏิบัติงานตามหลักวิชาในรูปแบบของงานวิจัยเพือ่ส่งเป็นผลงานเป็นบันไดสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพของ
ตนเอง 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างท่ีดี  

ด้านคุณภาพของผู้เรียน  

๑. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ โดยน าการเรียนรู้แบบSTEM 
Education และการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อให้ผู้เรียนค้นพบความรู้ใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ และวิธีการใหม่           
ด้วยตัวของนักเรียนเอง 

๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนให้เกิดทักษะในการ อ่าน พูด และฟัง ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เช่ือมโยงกับชีวิตจริงและเป็น
แบบอย่างที่ดีได้   
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๓. จัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียนตามความสนใจและ
ความถนัดของผู้เรียน 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   

            ๑. กิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสีขาว เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาและสังคม
โดยรวมโดยความาร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจภูธรบ้านกวาง อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่ สมควร
ที่จะขยายฐานสู่ชุมชนโดยประสานงานกับผู้น าชุมชน ชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกวาง ต าบลบ้าน
เหล่าและต าบลบ้านกาศ เพื่อร่วมกันป้องกัน ปราบปรามยาเสพติดตลอดถึงการกระท าที่ผิดกฎหมายเพื่อความ
สงบสุขชองประชาชนโดยจัดท าเป็นโครงการต่อเนื่องและยิ่งยืนตลอดไป                                                                                           
            ๒. การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษาเหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษาและวิถีชีวิตชุมชน สามารถท าเป็นโครงการต่อเนื่องและน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การเรียนการสอน โดยสังเคราะห์กิจกรรมในสถานศึกษาเข้าสู่หลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงครอบคลุมทั้งด้านพอประมาณ ด้านมีเหตุผลและด้านมีภูมิคุ้มกันและความรู้คู่คุณธรรม 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

๑.ควรพัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสุมด ๓ ดี ส่งเสริมให้นักเรียนเข้ามาใช้ห้สมุด คือ จัดหาหนังสือดี จัด
บรรยากาศดี มีบรรณารักษ์ดี ควรจัดห้องปฏิบัติการให้ครบทุกกลุ่มสาระ  จัดป้ายให้เหมาะสม ออกแบบการ
สอนพัฒนาผู้เรียนให้ตรงตามมาตรฐาน 
 ๒.ครูควรได้รับการพัฒนาให้เป็นครูยุค IT ที่เหมาะสมสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ
สอน รวมทั้งการจัดบรรยากาศในช้ันเรียนทางกายภาพเชิงวิชาการที่มีผลงานนักเรียน มีสื่อนวัตกรรมการสอน 
มีโครงงานนักเรียนเครื่องมือการัดปละประเมินผลตรงตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

ตอนท่ี  ๑  ข้อมูลท่ัวไปของสถานศึกษา  

๑. โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ ตั้งอยูเ่ลขที่  ๑๔๕ หมู่ที่ ๕  ต าบลบ้านกาศ อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 
รหสัไปรษณีย์ ๕๔๑๓๐ โทรศัพท์๐๕๔-๖๔๓๖๒๓ โทรสาร ๐๕๔-๖๔๓๖๒๓                                                     
E-mail : officebankard@bankardschool.ac.th Website : www. bankardschool.ac.th 

๒. หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา 

    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ 

๓. สรุปข้อมูลส าคัญของสถานศึกษา 

๓.๑  จัดช้ันเรียนตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๑ ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖                                                                                       

๓.๒  จ านวนผู้เรียน  จ าแนกตามระดบัช้ัน ดังนี ้

ระดับช้ันทีเ่ปิดสอน จ านวนห้องเรียน 

จ านวน                  
ผู้เรียน ปกติ (คน) 

      จ านวน 
ผู้เรียน  

ที่มีความต้องการ
พิเศษ (คน) 

รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑ ๑๐ ๘   ๑๘ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑ ๑๑ ๖   ๑๗ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑ ๑๘ ๑๓   ๓๑ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๑ ๙ ๕   ๑๔ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๑ ๑ ๗   ๘ 

        ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑ ๑๔ ๑   ๑๕ 

รวมทั้งสิ้น ๖ ๖๓ ๔๐   ๑๐๓ 
 

 ๓.๓  ข้อมูลบุคลากร  
 ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน  ๒   คน 
 ครูมัธยมศึกษา  จ านวน  ๑๗ คน 

   บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน   ๓  คน 

สรุปอัตราส่วน 

 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  ระดับมัธยมศึกษา 



๖ 
 

อัตราส่วนของจ านวนผูเ้รียน  :  ครู    ท่ากับ  ๖ .: ๑.                                                               
อัตราส่วนของจ านวนผูเ้รียน  :  ห้อง  เท่ากบั ๑๗ : ๑                                                                    
มีจ านวนครู  ครบช้ัน   ครบช้ัน    
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ตอนท่ี ๒ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ด้านท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน   
ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ มีกระบวนการในพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ให้เป็นไป
ตามศักยภาพของผู้เรียนและเป็นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร มีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
โดยมีการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกัน เรียนรู้ แบบใช้กระบวนการ
คิดกระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่องการการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด ค านวณ               
ของผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญที่สุด โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง               
มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา รวมทั้งการส่งเสริมความสามารถทางด้าน              
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการค้นคว้าหาความรู้ มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล 
ได้แก่ ห้องสมุด E–Library ห้องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ตรงตาม
ศักยภาพผู้เรียน มีการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่หลากหลาย            
ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม เป็นไปได้ตามบริบทของสถานศึกษา 

 โรงเรียนได้มีการด าเนินการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี ความสุข         
เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน โดยการจัดค่ายคุณธรรมให้กับ นักเรียน
ทุกระดับช้ัน เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนวและการดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นระบบ มีการดูแลสุขภาวะจิต ส่งเสริมการน าภูมิปัญญาท้องถ่ินมาร่วมกันวางแผนการ
จัดการเรียนการสอน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ในโลกกว้าง ให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับชุมชนในการ
พัฒนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถ่ิน ซึ่งการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนด 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสขุภาวะทางร่างกายและจิตสังคมที่ดี โดยได้จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาให้ 
ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี โรงเรียนได้จัดโครงการ / กิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อป้องกันนักเรยีนให้หา่งไกลจากยาเสพติด อีกทั้งจัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
ได้แก่ ชุมนุม กีฬา ชุมชนดนตรีไทย ดนตรีสากล และดนตรีพื้นบ้าน ส่งเสริมให้ผู้เรียนดูแลสุขภาพของตนเอง
อย่างสม่ าเสมอ โดยการจัดป้ายนิเทศให้ความรู้แก่ผู้เรียนเกี่ยวกับสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ โทษของยาเสพติด 
ความรู้เรื่องโรคต่าง ๆ เป็นต้น และได้ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายของผู้เรียน รวมทั้งวัดน้ าหนัก ส่วนสูง 
เป็นประจ า มีการใช้ข้อมูลผู้เรียนที่มีผลการประเมินต่ าหรือสูงกว่าเกณฑ์ ในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ในงานด้านอนามัย โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ได้ด า เนินงานกิจกรรม อย.น้อย                   
อย่างต่อเนื่อง ในด้านของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ  ทั้งในเรื่อง
ของการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของ ยาเสพติด กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด รวมทั้งร่วมมือจาก
หน่วยงานอื่นๆ ในการให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติด ให้นักเรียนตระหนักและหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดต่าง ๆ  



๘ 
 

นอกจากนี้โรงเรียนได้ส่งเสริมให้มีการจดักิจกรรมที่ใหผู้้เรียนกลา้แสดงออก มั่นใจในตนเองพร้อมที่จะกระท าสิง่
ที่ถูกต้อง เช่น กิจกรรมวันวิชาการ กิจกรรมวัน คริสต์มาส กิจกรรมกรีฑาสัตตมิตรสัมพันธ์ การเข้าร่วมกิจกรรม
แข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ การเข้าร่วมการแข่งขันแอโรบิคงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจน
ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น โดยนักเรียนส่วนใหญ่ได้แสดงออกตามศักยภาพและ
ความสามารถของตนเอง  

ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีโดยได้จัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่น กิจกรรม 
อบรมประจ าสัปดาห์ อบรมหน้าเสาธง กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมคุณธรรมสามประสาน กิจกรรมการอบรม
ธรรมะ โดยพระวิทยากร อีกทั้งยังส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ  ของโรงเรียน เช่น กิจกรรมวันไหว้ครู 
กิจกรรมวันปิยะมหาราช กิจกรรมลอยกระทง กิจกรรมแห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา กิจกรรมการเวียนเทียน
ในวัน ส าคัญทางกระพุทธศาสนา เป็นต้น มีการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ให้นักเรียนได้ปฏิบัติ
กิจกรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวม การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  กับชุมชน กิจกรรมการจัดท าธนาคารโรงเรียน 
กิจกรรมดนตรี ไทย ดนตรีสากลและดนตรีพื้นเมือง กิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป์ ตลอดจนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่สอดแทรก คุณธรรมจริยธรรมโดยสอดแทรกทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้
แสดงออกซึ่งความเอื้ออาทรต่อกัน เห็นอกเห็นใจซึ่ งกันและกัน ยอมรับความแตกต่างทางความคิด                 
เช่น กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ – ยุวกาชาด และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเนื่องใน
วันเด็กและกรีฑามัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ เป็นต้น จัดกิจกรรมที่สง่เสรมิและแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทตีอ่
ผู้มีพระคุณ เช่น กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรม การประชุมผู้ปกครอง กิจกรรมคุณธรรมสามประสาน เป็นต้น 

 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยจัดกิจกรรม     
รักการ อ่าน ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า บันทึก ท ารายงาน ส่งเสริมให้ใช้ห้องสมุด สืบค้นโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศโดยให้มี E- mail ของนักเรียน อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลสารสนเทศในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนให้ นักเรียนมีกลุ่มสังคมแห่งการเรียนรู้ สนับสนุนให้นักเรียนใช้ Google 
Application , Facebook , Line เป็นต้น การจัดการเรียนรู้ที่มอบหมายให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าจากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้ง
ค าถาม โดยให้ครูในแต่ละกลุ่มสาระได้จัด กิจกรรมที่เน้นและพัฒนาทักษะดังกล่าว มีการจัดกิจกรรมกีฬาสขีอง
โรงเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมกรีฑา มัธยมศึกษา กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ – ยุวกาชาด และผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ ให้นักเรียนได้ร่วมกันท างานเป็นทีม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้งจัดให้มีช่ัวโมง
คอมพิวเตอร์อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ให้นักเรียนได้ เข้าเรียนและใช้คอมพิวเตอร์ในการน าเสนอผลงาน ๆ  

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา โดยได้มีการสอดแทรกในกระบวนการเรยีนการสอนทุกกลุม่สาระการเรยีนรู้ มีการ
จัด กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมวันวิชาการ งานห้องสมุด และวันวิทยาศาสตร์กิจกรรมการอบรมภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมการเลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด เลี้ยงปลา เลี้ ยงหมู การปลูกพืชผักสวนครัว กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่
เศรษฐกิจ พอเพียง อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาลงในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของนักเรียนอีก
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ด้วย โดยกิจกรรม ดังกล่าวจะให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการน าเสนอ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาและ
ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 

พัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร โดยได้เน้นให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย 
ตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยจัดโครงการ / กิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ โครงการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ มีการส่งเสรมิ
ให้ผู้เรียนที่มีความสามารถมีโอกาสได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้พัฒนา ศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดกิจกรรมวันวิชาการ วันเด็กแห่งชาติเพื่อให้ผู้เรียน
ได้แสดงออก ด้านความสามารถในการสื่อสาร การคิด แก้ปัญหา มีทักษะชีวิต ซึ่งเป็นสมรรถนะส าคัญของ
หลักสูตร นอกจากนี้ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับการเสริมความรู้
จากคณะครูในโรงเรียนและต่างโรงเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่าค่าเฉลี่ย 
ระดับประเทศเกือบทุกสาระการเรียนรู้  

ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ โดยมีโครงการ / กิจกรรม          
ต่าง ๆ ดังนี้ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการ
ส่งเสริม ดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน โครงการส่งเสรมิการเรยีนรู้สูเ่ศรษฐกิจพอเพียง โครงการ
ส่งเสริม กิจกรรมวันส าคัญ กิจกรรมการเพาะเห็ด กิจกรรมการเลีย้งปลา กิจกรรมการปลูกผกัสวนครัว กิจกรรม
บูรณาการวัน วิชาการ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การแข่งขันกรีฑามัธยมศึกษา กิจกรรมการปลูกต้นไม้ 
การสร้างฝาย กิจกรรมธนาคารโรงเรียน กิจกรรมการสอนตามหลักสูตรปัญญาภิวัฒน์ กิจกรรมบริษัทสร้างการ
ดีตามโครงการ โรงเรียนสุจริต เป็นต้น กิจกรรมดังกล่าวเหล่านี้จะช่วยฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะในการจัดการ 
ผู้เรียนมีความสามารถใน การวางแผนงานอย่างเป็นระบบ มีล าดับข้ันตอนการท างานชัดเจนสามารถน าไป
ปฏิบัติได้จริงเกิดผลงานตาม เป้าหมายและท างานให้ส าเร็จ มีความเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียด
รอบคอบในการท างาน ท างานอย่างมี ความสุข พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง ท างานร่วมกับผู้อื่น
ได้ มีความรู้สึกที่ดีต่องานอาชีพและหา ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจรักการท างานและมีเจตคติที่ดีต่อการ
ท างานเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีมีมนุษย์สัมพันธ์ และมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะส่งผลต่อ
ผู้เรียนในการด าเนินชีวิตต่อไปในอนาคต  

ส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรม โรงเรียนได้จัดโครงการ / กิจกรรมดังต่อไปนี้ โครงการ 
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ STEM ศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ กิจกรรม
พัฒนา ผู้เรียนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมชุมนุม อีกทั้งยังสอดแทรกในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
แบบโครงงาน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อีกด้วย เป็นต้น จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะส่งผลให้นักเรียน           
มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการท างานเป็นทีม สามารถเช่ือมโยง
ความรู้และประสบการณ์มาใช้ ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ดังจะเห็นได้จาก นักเรียนสามารถผลิตเก้าอี้จาก
กระดาษ ผลิตเครื่องเก็บผลไม้ และได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงงานจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนจนได้รับรางวัล  



๑๐ 
 

ส่งเสริมให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ            
ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนงานประจ าปีไหว้พระธาตุจอมแจ้ง พระธาตุช่อแฮ กิจกรรมลอยกระทง 
การใส่เสื้อหม้อฮ่อมทุกวันศุกร์ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จัก เห็นคุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม เช่น โครงการธนาคารขยะ โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  การท าความสะอาดบริเวณ
โรงเรียนในตอนเช้า การร่วมกิจกรรมการปลูกป่าของหน่วยงานต่างๆ การเดินรณรงค์เพื่อลดหมอกควัน                 
การสร้างฝายชะลอน้ า การปลูกหญ้าแฝก การพัฒนาวัดในชุมชน การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน รวมทั้ง
ร่วมกันรณรงค์ให้นักเรียนรู้จักการประหยัดน้ า ไฟฟ้าและทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ด้วย  

การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ในปีการศึกษาที่ผ่านมา โรงเรียนได้มีการ
น านักศึกษาต่างชาติ (AFS) จากประเทศเยอรมนี เข้ามาท าการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน ท าให้นักเรียน
ได้ฝึกฝน เรียนรู้ภาษาได้อย่างรวดเร็ว นักเรียนมีความกล้าแสดงออก และสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมของต่างชาติ
ได้อีกด้วย นอกจากนี้โรงเรียนยังเปิดท าการสอนภาษาจีนให้แก่นักเรียน ส่งผลให้นักเรียนสามารถสื่อสารได้ทั้ง
สามภาษา 

สรปุการประเมินด้านที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน มรีะดับคุณภาพดีมาก  

จุดเด่น  

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ได้มีการพัฒนาต่อยอด BANKARD Model ซึ่ง มุ่งพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ทั้งด้านผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการและด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ส่งผลให้ 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียน ที่สูงข้ึน โดยสังเกตจากผล การทดสอบ o-net ในปี ๒๕๕๙ มีผลสัมฤทธ์ิที่
เกินค่าเป้าหมายในทุกกลุ่มสาระทั้งระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยใช้นวัตกรรมการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศทางด้านสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขซึ่งได้รับรางวัล ในระดับเงิน และได้มี
การพัฒนาต่อยอด มาเป็น BK๒๐๒๐ Model ซึ่งมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานระดับสากล โดยมุ่งเน้น 
การเรียนรู้ด้วย Active Learning และสะเต็มศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปลูกฝัง ให้ผู้เรียนเป็น
คนดี มีทักษะวิชาการ มีทักษะชีวิต และทักษะอาชีพที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนและท้องถ่ิน โดยความ
ต้องการของผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
มีผู้สนับสนุนหลักรายใหญ่ ได้แก่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจจ ากัด บริษัทอัมรินทร์พับลิชช่ิงจ ากัด มูลนิธิมีชัยวี
ระไวทยะ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ร่วมกับบริษัทในเครือ CP ALL เครือข่ายผู้ปกครอง ชมรมศิษย์เก่า 
ผู้น าชุมชนและท้องถ่ินในเขตพื้นที่บริการและในอ าเภอสูงเม่น รวมทั้งผู้น าองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนใน
จังหวัดแพร่ ร่วมกันพัฒนาต่อยอดเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสู่คุณภาพผู้เรียน ที่บรรลุเกินค่า
เป้าหมายมาอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากนักเรียนรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท
สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับประเทศกลุ่มจงัหวัดที่ ๘ ภาคเหนือตอนบน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และผลการทดสอบ 
O-NET ที่เพิ่มข้ึนในภาพรวมทั้งระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับรางวัลการแข่งขัน
แอโรบิกในงานศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ระดับประเทศ ในปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ทั้งนี้ในปีปัจจุบัน ได้น า BK๒๐๒๐ model มาพัฒนาต่อยอด ทางด้านวิชาการ โดยปรับเปน็ 
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BK TFEmodel ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรโดยมุ่งเน้นทางด้านวิชาการเป็นหลัก 
และมุ่งผลลัพธ์ทั้งด้านคุณภาพผู้เรียน คุณภาพครู และคุณภาพภาพรวมของโรงเรียน เป็นการมุ่งเน้น ในการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน การนิเทศภายใน การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning                  
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้ ระบบการวิเคราะห์ผล O-NET และเทสบลูปริ้นเป็นฐานใน                       
การพัฒนา  

ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง

การได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากผู้ปกครองในการดูแลเอาใจใส่บุตรหลาน ท า ให้การด าเนินการ

พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็นไปได้ด้วยดี ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับยอดเยี่ยม   

มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับชาติโดยเฉพาะกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย และมีค่าเฉลี่ยในภาพรวมสูงติดอันดับ ๑ ใน ๑๐ ของโรงเรียนจังหวัดแพร่ อย่าง

ต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสู่นวัตกรรมหรือแบบอย่างท่ีดี  

๑. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ โดยน าการเรียนรู้แบบSTEM 
Education และการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อให้ผู้เรียนค้นพบความรู้ใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ และวิธีการใหม่           
ด้วยตัวของนักเรียนเอง 

๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนให้เกิดทักษะในการ อ่าน พูด และฟัง  ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เช่ือมโยงกับชีวิตจริงและเป็น
แบบอย่างที่ดีได้   

๓. จัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียนตามความสนใจและ
ความถนัดของผู้เรียน 
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ด้านท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   
ผลการด าเนินงาน 

             สถานศึกษาได้ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาครอบคลุมทั้งด้านคุณภาพของผู้เรียน ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการและด้าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและประกาศก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน
การศึกษาครอบคลุมทุกประเด็นการพิจารณาสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาในด้านกระบวนการบริหาร
และการจัดการโดยภาพรวมมีระดับคุณภาพยอดเยี่ยม มีการด าเนินงานเป็นระบบ  แบ่งโครงสร้างการ
บริหารงานออกเป็น ๔ กลุ่มประกอบด้วยกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคลและงานกิจการนักเรียน 
กลุ่มบริหารงบประมาณและกลุ่มงานบริหารทั่วไป การด าเนินงานเป็นระบบครบวงจรคุณภาพ PDCA แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบงานแต่ละกลุ่มงานชัดเจน มีกระบวนการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพบรรลุเป้าหมาย
ความส าเร็จมีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาครอบคลุมทุกประเด็นการพิจารณามีความเช่ือถือได้
เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดครบถ้วนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดีข้ึนอย่างต่อเนื่องในช่วง ๒ – ๓  
ปีล่าสุดถึงปีปัจจบุัน มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อเนื่อง ๓ ปี  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา
ทุกปีการศึกษา มีแผนงาน / โครงการและกิจกรรมสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาและทุกประเด็นการ
พิจารณา มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาเป็นประธาน
คณะกรรมการ มีคณะครูหัวหน้ากลุ่มงาน เป็นกรรมการ ครูวิชาการโรงเรียนเป็นกรรมการและเลขานุการ และ
มีผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกเปน็ที่ปรกึษา มีศึกษานิเทศก์ประจ าโรงเรยีนมานิเทศ ให้ค าช้ีแนะก่อนท าการ
ประเมิน มีร่องรอย หลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ระบุว่าการด าเนินการพัฒนาคุณภาพคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาด้านกระบวนการบริหารและการจัดการบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ที่ก าหนดทุกประเด็นการพิจารณา
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
         ปัจจัยสนับสนุนที่ส่งผลให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ สถานศึกษาได้ด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในอย่างต่อเนื่องมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ชัดเจน โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องค านึงถึงความสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา นโยบาย 
THAILAND ๔.๐ ทักษะที่จ าเป็นส าหรับคนไทยในยุคศตวรรษที่ ๒๑  มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาที่ดี มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ มีการ
ด าเนินการตามแผนงาน / โครงการและกิจกรรมที่ก าหนด มีการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  มีระบบที่ดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ   การเงิน / พัสดุ งานธุรการและสารบรรณ งานวัดผลประเมินผล / งานทะเบียน การตรวจสอบ
และประเมินผล  จัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต่างให้ข้อมูล
ตรงกันว่ามีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ครูผู้สอนมีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ มีขวัญก าลังใจในการท างานดี ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
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ส่งเสริมให้ครูมีการพบปะนิเทศช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยกระบวนการ PLC มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  จัดภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้หลากหลายมีสวนเกษตร พืชผักสวนครัว                   
ปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์ แปลงผักกาด ผักชี ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยโดยเข้าร่วมกิจกรรม 
อย.น้อย, คบส.การช่ังน้ าหนักวัดส่วนสูงอย่างสม่ าเสมอ รู้จักดูแลตนเองให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ปราศจากโรค หลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดและอบายมุขอื่น ๆ ผู้ เรียนได้ศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด ICT 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ครูผู้สอนใช้สื่อเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้บริหารใช้สื่อเทคโนโลยี
ในการบริหารงาน ผ่านกระบวนการ BK. ๒๐๒๐ MODEL อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย                     
           ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ กล้าตัดสินใจ บนพื้นฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับครู ผู้ปกครอง นักเรียน กรรมการสถานฯศึกษา สามารถประสานงานกับหน่วยงาน
องค์กรภายนอกอื่นๆได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบุคคล องค์กรภายนอก จากหลายแหล่ง เช่น  องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่สนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนศักยภาพด้านดนตรี-นาฏศิลป์ 
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่  ๒๑ ตามแนวศาสตร์พระราชา องค์การบริหารส่วนต าบล                   
บ้านกาศ สนับสนุนคนเก่งรักบ้านเกิด ภาษาสู่อาเซี่ยนระดับพื้นฐาน การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                
๕  กลุ่มสาระหลัก การพัฒนาคุณธรรมสามประสาน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า สนับสนุนอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาความรู้ STEM ศึกษา การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อบรมเชิง
ปฏิบัติการสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกวาง  มูลนิธิโรงเรียนบางกอกพัฒนา       
มอบคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จ านวน  ๑๓  เครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จ านวน  ๒  เครื่อง โปรเจคเตอร์ 
จ านวน  ๑  เครื่อง  มูลนิธิมีชัยวีระไทยะ มอบอุปกรณ์สนับสนุนการเพราะเห็ด ปลูกผักบุ้ง  มะนาว มะเขือเทศ 
ชมรมซิกข์อุปถัมภ์ สนับสนุนงบประมาณสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ ชุมชน  สถาบันจัดการปัญญาภิวัฒน์                
( พีไอเอ็ม ) ( Panya Piwat Institue of Management ) สนับสนุนกาจัดตั้งห้องเรียน  PIM และสนับสนุน
การอบรมบุคลากรในโรงเรียน บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน ) บริษัทอมรินทร์แอนด์พับลิชช่ิง จ ากัด          
( มหาชน ) สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ครูและชุมชนร่วมบริจาคเพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่                  
มีระบบการแนะแนวนักเรียนทั้งด้านการเรียนการสอน การครองตน การด าเนินชีวิตตลอดถึงการศึกษาต่อ
ให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง สถานศึกษาได้ผลิตนวัตกรรมจากโครงการอนุรักษ์พัน ธุพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ( อพ.สธ.) โดยศึกษาพันธ์ุไม้ในโรงเรียนมีการ
ส ารวจ ท าทะเบียน เก็บตัวอย่างพันธ์ุไม้ ศึกษาพืชศึกษา น าฟักข้าวมาบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์จากฟักข้าว น าฟักข้าวมาจัดท าผลิตภัณฑ์บริโภค เช่น แยมฟักข้าว น้ าฟัก
ข้าว  นมฟักข้าว  ผลิตภัณฑ์อุปโภค เช่น  สบู่ แชมฟู โลช่ัน เป็นต้น ได้รับป้ายพระราชทานจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๙ ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน ( O-NET )ระหว่าง      
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา 
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มสูงข้ึนทุกปีการศึกษา จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ
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ตามห้องเรียน หน้าระเบียง ใต้ถุนอาคารเรียนเพื่อเสนอผลงานและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง            
มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน โดยใช้เครื่องมือหลากหลายทั้งแบบประเมินโครงการ 
กิจกรรม สรุปรายงาน สรุปผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานกาประเมินตนเอง ( SAR ) เป็นประจ าทุกปี
การศึกษา   
          สรุปสถานศึกษาได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาตามกรอบประเด็นการ
พิจารณาอย่างครบถ้วนเป็นระบบ กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความเช่ือถือได้มีประสิทธิผ ล
เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดครบถ้วนสถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง
ในช่วง ๒ – ๓ ปีล่าสุดจนถึงปีปัจจุบันเป็นที่พึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายแต่นวัตกรรมทีส่งผลต่อเด็กโดยตรง
นั้นยังไม่ชัดเจนพอที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สถานศึกษาอื่นได้  

            สรุปการประเมินด้านที่ ๒ กระบวนการบรหิารและการจัดการ มรีะดับคุณภาพดีมาก    

จุดเด่น 

๑. สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสีขาวโดยก าหนด  มาตรการการป้องกัน 

มาตรการการค้นหา  มาตรการด้านการรักษา  มาตรการเฝ้าระวัง  โรงเรียนได้ติดตั้ง “ตู้แดงเสมารักษ์ ”ส าหรบั
ให้นักเรียนหย่อนบัตรเมื่อพบเห็นนักเรียนมีพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด  และมาตรการด้านการบริหารจัดการ 
จัดให้มีห้องเรียนสีขาว มีระบบการนิเทศ ก ากับ  ติดตาม ประเมินผล พร้อมทั้งสรุปผลการด าเนินงานตาม
โครงการและจัดท ารายงานผลการประเมินโครงการ กิจกรรม ผลการด าเนินงานประสบผลส าเร็จทุกห้องเรียน
เป็นห้องเรียนสีขาว ได้รับโล่เงินและโล่ทองเชิดชูเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเมื่อ                 
พ.ศ.  ๒๕๖๐  
           ๒. สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมการอนุรักษ์พันธุพืชโดยศึกษาพันธ์ุไม้ในโรงเรียนมีการส ารวจ                      
ท าทะเบียน เก็บตัวอย่างพันธ์ุไม้ ศึกษาพืชศึกษา น าฟักข้าวมาบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์จากฟักข้าว มาจัดท าผลิตภัณฑ์บริโภค เช่น แยมฟักข้าว น้ าฟักข้าว  นมฟักข้าว  
ผลิตภัณฑ์อุปโภค เช่น  สบู่ แชมฟู โล ช่ัน เป็นต้น ได้รับป้ายโครงการอนุรักษ์พันธุพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ( อพ.สธ.) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๙                                                                 
           ๓. สถานศึกษาได้จัดกิจกรรม ๓  ประสาน โดยประสานกับวัดหนองช้างน้ า จัดอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน เจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจภูธรต าบลบ้านกวางมาเป็นวิทยากรเรื่อง
กฎหมายจราจร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านกาศมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เก่ียวกับ                      

สขุภาอนามยัแก่นกัเรยีน ไดร้บัรางวลั MOE AWARD  จากกระทรวงศกึษาธิการ เมื่อว พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

   ๔. สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มาสู่การเรียนการสอนโดย                 
จัดกิจกรรมเลี้ยงไก่ กบ ปลา ปลูกพืชผักสวนครัว มะเขือเทศ ปลูกมะนาวในห่อซีเมนต์ ปลูกผักกาด เลี้ยงแพะ 
เป็นต้น ได้รับรางวัล “ กลุ่มยุวเกษตรดีเด่นระดับจังหวัด ” จากเกษตรจังหวัดแพร่ 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสู่นวัตกรรมหรือแบบอย่างท่ีดี  

            ๑. กิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสีขาว เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาและสังคม
โดยรวมโดยความาร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจภูธรบ้านกวาง อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่ สมควร
ที่จะขยายฐานสู่ชุมชนโดยประสานงานกับผู้น าชุมชน ชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกวาง ต าบล             
บ้านเหล่าและต าบลบ้านกาศ เพื่อร่วมกันป้องกัน ปราบปรามยาเสพติดตลอดถึงการกระท าที่ผิดกฎหมายเพื่อ
ความสงบสุขอชองประชาชนโดยจัดท าเป็นโครงการต่อเนื่องและยิ่งยืนตลอดไป                                                                                           
            ๒. การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษาเหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษาและวิถีชีวิตชุมชน สามารถท าเป็นโครงการต่อเนื่องและน้อมน าหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การเรียนการสอน โดยสังเคราะห์กิจกรรมในสถานศึกษาเข้าสู่หลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงครอบคลุมทั้งด้านพอประมาณ ด้านมีเหตุผลและด้านมีภูมิคุ้มกันและความรู้คู่คุณธรรม 
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ด้านท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
ผลการด าเนินงาน 

มีการจัดส่งครูเข้ารับการอบรมการจัดพัฒนา หลักสูตรแกนกลางข้ันพื้นฐาน  ๒๕๕๑ ครูมีการจัดท า
หลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน  มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ของครู ออกแบบหน่วยการเรียนรู้
ในรายวิชาที่สอน การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครู รวมทั้งมีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดการเรียน
การสอนของครู ครูมีการจัดท าข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล มีการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานในการพัฒนานักเรียน มีการจัดกลุ่มหรือแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการวัดและประเมินผลหลากหลาย  
มีการส่งเสริมให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้ มีการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูจัดท าวิจัยช้ันเ รียน               
มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 

อาคารเรียนเรียกว่า อาคารมีการปลูกผักบุ้ง มีอุปกรณ์การเกษตร ปัญหาของโรงเรียนนี้คืออุปกรณ์             
ไม่เพียงพอ อุปกรณ์บางอย่างมีเยอะแต่ไม่ได้ใช้ ส่วนนักเรียนเดินเรียน ครูเป็นหลัก นักเรียนหญิงนั่งขัดสมาธิบน
เก้าอี้  ห้องเรียนมีจอทีวี มีสื่อนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอน หน้าห้องมีสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ครูใช้น้ าเสียงดัง ฟังชัด นักเรียนนั่งหลังห้องยังคุยกัน ครูแจกใบงานให้นักเรียนท างานตาม           
ใบงาน รอบๆห้องปรากกว่าประตูห้องช ารุด นักเรียนชอบขีดเขียนบนโต๊ะ บางห้องไม่เห็นการเรียนการสอน 
บางห้องประตูช ารุด ไม่มีการจัดบอร์ดหน้าห้อง มีตู้เปิดทิ้งไว้  สังเกตการสอนเป็นช่วงเวลาที่ครูให้นักเรียน
รายงานหน้าช้ันเรียน นักเรียนไปอ่านผลงานหน้าช้ัน ภายในห้องนี้มีการจัดบอร์ดผลงานด้านภาษาไทย แต่ไม่มี
ป้ายบอกช่ือห้อง วิธีการสอนของคุณครูคือก าหนดประเด็นค าถามส าคัญ แสวงหาค าตอบร่วมกันในช้ันเรียน                 
ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ ร่วมกันสรุปค าตอบและการน าไปใช้ประโยชน์ หลังจากนั้นให้ท าแบบฝึกหัดตาใบงาน 
นักเรียนได้ออกไปสรุปงานโดยครูท าหน้าที่เป็นผู้แนะน าและเป็นพี่เลี้ยง 

ส่วนห้องพยาบาล ห้องเคมี ห้องแนะแนว ไม่มีป้ายบอกช่ือห้อง ห้องเคมีไม่มีอุปกรณ์มีสภาพเหมือน 
ไม่ค่อยได้ใช้งาน สังเกตห้องน้ าช้ัน ๒ ก้อกน้ ามีน้ าไหลตลอดเวลา ไม่ได้รับการแก้ไขซ่อมแซม มีอาคารเรียน
นาฎศิลป์อยู่ใกล้บ้านพักครู ครูนาฎศิลป์สอนนักเรียนเสียงดุ  นักเรียนมีผลงานสามารถตีกลองสะบัดชัยได้สวย
งาน เล่นดนตรีพื้นเมืองตั้งวงได้ ครูจบดนตรีแต่สอนนาฏศิลป์ด้วย 

ครูตั้งใจสอน มีแผนการสอน มีการวัดประเมินผล มีใบงาน ใบความรู้ ครูแต่ละคนจะมีการพู ดคุย
แลกเปลี่ยนกันตลอดเวลา อยู่กันแบบพี่น้อง มีอะไรก็แชร์กัน นักเรียนเราเลือกไม่ได้ แต่เราก็เลือกวิธีการพัฒนา
อย่างเต็มที่ เรียกได้ว่าครูทุกคนใส่ใจต่อนักเรียน ส่วนใหญ่ครูรุ่นหนุ่มสาว มีเข้าออกตลอดเวลา มีการย้ายบ้าง 
พัฒนาห้องเรียนอาคารเรียนให้พร้อมใช้งาน มีการปรับพื้นที่ได้รับพื้นที่เพิ่มข้ึนและมีอาคารเรียนเพิ่มข้ึนทั้งนี้
เพราะโรงเรียนประถมที่มีพื้นที่ติดต่อกับเราถูกยุบรวม เราจึงได้รับโอนมาเป็นของโรงเรียนบ้านกาศประชา         
นุเคราะห์ มีวิจัยช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน และมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน ปรากกว่าผู้ปกครองให้การ
สนับสนุนดีมาก ได้รับการสนับสนุนปัจจัยมาอย่างต่อเนื่อง 

โรงเรียนสามารถด าเนินงานตามข้ันตอนกระบวนการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาแต่ขณะเดียวกันมี
ความเช่ือมโยงกับนโยบายใหม่ให้ปรับหลักสูตรสถานศึกษาปี ๒๕๖๐ ซึ่งโรงเรียนมีร่องรอยผู้เรียนที่มีส่วนร่วม



๑๗ 
 

ในการก าหนดเนื้อหาสาระและกิจกรรมเสริมหลักสูตรไปในการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อให้ผู้เรียนน าผลไปใช้ใน
การพัฒนาตนเอง  มีข้อมูลครูพัฒนาตนเอง มีร่องรอยหลักสูตรสถานศึกษาที่มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
ความต้องการจ าเป็น โดยเฉพาะมีการปรับกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  สังคมศึกษา มีโครงสร้าง
หลักสูตร มีตารางสอน ตารางเรียน มีสื่อนวัตกรรมประกอบการสอน มีใบงาน มีใบความรู้  มีข้อสอบใช้วัด
สมรรถนะผู้เรียนมีการบริหารจัดการห้องเรียนเชิงบวก ครูให้การดูแลใส่ใจนักเรียนดูเสมือนลูก มีกระบวนการ
เยี่ยมบ้านนักเรียน พบข้อมูลนักเรียนมีส่วนร่วมในการบริหารหลักสูตรโดยเห็นภาพนักเรียนอธิบ ายข้ันตอน
เนื้อหา วิธีคิดเลข และมีข้อมูลครูน าผลการประเมินไปใช้ในการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ่ให้ผู้เรียนน าผลไปพัฒนา
ตนเอง ค้นพบข้อมูลครูในการพัฒนาตนเองและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเพาะคูปองครู 
  บริบทแวดล้อมของโรงเรียนด้านอาคารสถานที่พบว่า มีพื้นที่ถึง ๓๒ ไร่ มีอาคารเรียนหลายหลัง               
เป็นอาคารเก่าแก่ไม่ได้ใช้งานปล่อยรกร้างก็มี แต่พบว่า โรงเรียนพยายามดูแลเต็มพื้นที่  สังเกตเห็นโรงเรือนเลี้ยง
แพะ โรงเรือนเพาะเห็ดฟางใช้ร่มผา้ใบใหญ่ๆเป็นหลังคาฝา ๘ เหลี่ยม ๓ หลัง มีสวนพืชสมุนไพรที่โรงเรยีนเรยีกว่า
หลุมแกงอ่อม หลุมส้มต า หลุมแกงเลียง  มีโครงการเลี้ยงไก่  มีสนามหญ้าเขียวชอุ่มตัดเตียนทั้งพื้นที่ มีกิจกรรม
เป็นฐานกิจกรรมช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ มีบุคลากรจากภายนอกมาให้ความรู้นักเรียน กิจกรรมยามเช้าหน้า
เสาธง มีดุริยางค์น าเคารพธงชาติ กิจกรรมสภานักเรียน 
              ส่วนห้องเรียนทุกห้องมีการจัดบอร์ด จัดป้ายนิเทศในห้องเรียน แต่บางห้องขาดป้ายช่ือห้อง ป้ายครู
ประจ าช้ัน มีห้องสมุดแต่นักเรียนไม่ค่อยเข้าไปใช้งานในการอ่านหนังสือ หรือท ากิจกรรม ประตูห้องบางห้อง
ช ารุด นักเรียนขีดเขียนบนโต๊ะ มีห้องน้ าที่สะอาด มีห้องอาหารที่จ าหน่ายอาหารในราคาถูกไว้บริการนักเรียน 
มีห้องปฏิบัติการด้านภาษา มีห้องสมุด มีห้องวิทยาศาสตร์ มีโรงเรือนเกษตร มีห้องการงานอาชีพ มีห้อง
นาฏศิลป์ มีโรงเก็บรถนักเรียนหน้าโรงเรียน และมีโรงเก็บรถครู ก าลังปรับปรุงห้องสมุดด้านข้างของอาหาร
ทางเข้าโรงเรียน 
          ครูมีการจัดกระบวนการและผลการประเมินการเรียนรู้โดยตรวจสอบจากการสัมภาษณ์และใช้การ
สังเกตเพื่อสืบค้นความน่าเช่ือถือได้โดยโรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ครูมีการออกแบบการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด และได้รับความเห็น
ขอบจากคณะกรรมการสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนกันตลอดเวลาเพราะเป็นโรงเรียนเล็กๆ เวลามีงานก็ช่วย
การทุกคน เรียกได้ว่าเราใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนให้ปฏิบัติจริงเลย เพราฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่า
เราจะปล่อยเด็กไว้เบื้องหลัง ผู้บริหารก็มีการติดตามงานและให้ความส าคัญกับหลักสุตรสถานศึกษารวมทั้งการ
วัดและประเมินศักยภาพผู้เรียนเพราะมันจะสะท้อนให้เห็นว่าเด็กมีความรู้มีความสามารถ รูปแบบการสอน
แบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญกิจกรรมกรเรียนการสอนของเราเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงทั้งในเวลาเรียนและนอก
เวลาเรียนที่เรียกว่าครูให้การบ้านไห้ด้วย ส่วนใหญ่เด็กเราสนใจงานด้านอาชีพ หาความเป็นเลิศจริงๆหายาก 
          ครูมีการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา มีร่องรอยการปรับหลักสตูรสถานศึกษาในปี ๒๕๖๐ มีร่องรอย
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมก าหนดเนื้อหาพัฒนาสาระ และมีร่องรอยการปรบัหลักสูตร ๓ กลุ่มสาระได้แกก่ลุม่
สาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ละสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   โดยในปี ๒๕๖๑ ปรับระดับประถม
ศึกษาได้แก่ ม.๑ และม.๔ ส่วนในปี ๒๕๖๓ ปรับใช้ทุกระดับช้ัน และมีการบริหารจัดการห้องเรียนเชิงบวก



๑๘ 
 

โรงเรียนเน้นการพัฒนาด้านวิชาการให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน และเน้นการน าระบบดูแลมาใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน มีร่องรอยการเยี่ยมบ้านนักเรียนและน าผลการเยี่ยมบ้านมาเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาและ
น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งเห็นร่องรอยการเยี่ยมบ้านนักเรียน มีบันทึกรายงานผลและ
ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน 

ผลการปฏิบัติงานของครูด้านการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการช้ันเรียนการพัฒนาตนเอง
และการพัฒนาวิชาชีพตามเปาหมาย พบว่าครูไม่ค่อยมีรางวัลการันตีความสามารถมีแต่ภาระงานประจ าที่
เกิดข้ึนตามค าสั่งแต่งานที่เกิดจากการริเริ่มสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาไม่ค่อยปรากฏ มีผลงานครูด้านวิจัยช้ัน
เรียน ครูสอนนักเรียนจนมีผลสัมฤทธ์ิการเรียนสูงข้ึนต่อเนื่อง ครูไม่ค่อยได้ส่งผลงานเพื่อความก้าวหน้าใน
วิชาชีพข้อมูลเชิงประจักษ์ มีงานวิจัยครูทุกคน  แต่ไม่ค่อยปรากฏว่าครูได้รับรางวัลระดับประเทศ 

สรุปการประเมินด้านที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ มีระดับคุณภาพดีมาก  

จุดเดน  

๑.โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนาและได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ สถานศึกษา มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเป้าหมายตามความถนัดและความสนใจ
ของผู้เรียนตามความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา  ครูมีความคิดสร้างสรรค์ มีโครงการและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่น่าสนใจ  ใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรยีน มีความสามัคคีและท างานอย่างมีส่วน
ร่วม 

๒.ครูมีความคิดสร้างสรรค์ มีโครงการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่น่าสนใจ  ใช้กระบวนการวิจัยในการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน มีความสามัคคีและท างานอย่างมีส่วนร่วม 
          ๓.ครูจัดแหล่งเรียนรู้ พยายามดูแลเต็มพื้นที่  มีโรงเรือนเลี้ยงแพะ โรงเรือนเพาะเห็ดฟาง มีสวนพืชสมุนไพร 
ที่ครูและนักเรียนเรียกว่าหลุมแกงอ่อม หลุมส้มต า หลุมแกงเลียง  มีโครงการเลี้ยงไก่  มีสนามหญ้าเขียวชอุ่ม
ตัดเตียนทั้งพื้นที่ มีกิจกรรมเป็นฐานกิจกรรมช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ มีบุคลากรจากภายนอกมาให้ความรู้
นักเรียนสังเกตกิจกรรมยามเช้าหน้าเสาธง มีดุริยางค์น าเคารพธงชาติ กิจกรรมสภานักเรียน 

จุดท่ีควรพัฒนา  

 ๑. ครูควรจัดห้องสมุด ห้องปฏิบัติการให้ครบทุกกลุ่มสาระและจัดบอร์ด จัดป้ายให้เหมาะสม 
ออกแบบการสอนพัฒนาผู้เรียนให้ตรงตามมาตรฐาน สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยใช้กระบวนการ 
PLC  
 ๒. ครูควรได้รับการพัฒนาให้เป็นครูยุค IT ที่เหมาะสมสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียน 
การสอน รวมทั้งการจัดบรรยากาศในช้ันเรียนทางกายภาพเชิงวิชาการที่มีผลงานนักเรียน มีสื่อนวัตกรรม 
การสอน มีโครงงานนักเรียน เครื่องมือการัดปละประเมินผลตรงตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดการเรียนรู้                
แต่ละกลุม่สาระ 

 



๑๙ 
 

ขอเสนอแนะ  

 ๑. ครูส่วนใหญ่ใช้สื่อการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน แต่การสร้างและพัฒนาสื่อการสอนแล้วน าไปใน              
การพัฒนาผู้เรียนจนประสบผลส าเร็จ แล้วน าไปสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพตามหลักวิชายังมีน้อย  ดังนั้นครูจึง
ควรศึกษาวิธีการออกแบบการสอน การสร้างสื่อประกอบการสอนและการวัดประเมินผล รวมทั้งการรายงาน
ผลการปฏิบัติงานตามหลักวิชาในรูปแบบของงานวิจัยเพื่อส่งเป็นผลงานเป็นบันไดสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ของตนเอง 

 ๒. ใช้กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้แก้ไขปัญหาการเรียนการสอนร่วมกัน (PLC) ตาม
แนวทางการเรียนรู้แบบเร้าพลังเพทาอให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่คงทนและยั่งยิน 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสูนวัตกรรมหรือแบบอยางท่ีดี  

๑. ควรพัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสุมด ๓ ดี ส่งเสริมให้นักเรียนเข้ามาใช้ห้องสมุด คือ จัดหาหนังสือดี 
จัดบรรยากาศดี มีบรรณารักษ์ดี ควรจัดห้องปฏิบัติการให้ครบทกุกลุม่สาระ  จัดป้ายให้เหมาะสม ออกแบบการ
สอนพัฒนาผู้เรียนให้ตรงตามมาตรฐาน 
 ๒. ครูควรได้รับการพัฒนาให้เป็นครูยุค IT ที่เหมาะสมสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ
สอน รวมทั้งการจัดบรรยากาศในช้ันเรียนทางกายภาพเชิงวิชาการที่มีผลงานนักเรียน มีสื่อนวัตกรรมการสอน 
มีโครงงานนักเรียนเครื่องมือการัดปละประเมินผลตรงตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระ 

ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน  ๒ ป ี

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสูนวัตกรรมหรือแบบอยางท่ีดี   

๑. ควรพัฒนาห้องสมุดให้เปน็ห้องสมุด ๓ ดี ส่งเสริมให้นักเรียนเข้ามาใช้ห้สมดุ คือ จัดหาหนังสือดี จัด
บรรยากาศดี มีบรรณารักษ์ดี ควรจัดห้องปฏิบัติการให้ครบทุกกลุ่มสาระ  จัดป้ายให้เหมาะสม ออกแบบการ
สอนพัฒนาผู้เรียนให้ตรงตามมาตรฐาน 
 ๒. ครูควรได้รับการพัฒนาให้เป็นครูยุค IT ที่เหมาะสมสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ
สอน รวมทั้งการจัดบรรยากาศในช้ันเรียนทางกายภาพเชิงวิชาการที่มีผลงานนักเรียน มีสื่อนวัตกรรมการสอน 
มีโครงงานนักเรียนเครื่องมือการัดปละประเมินผลตรงตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 
 

ค ารับรองของคณะผู้ประเมิน 

รายงานนี้ได้ตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องของรายงานในประเด็นต่อไปนี้เรียบร้อยแล้ว 

  ตรวจสอบค าผิด การใช้ภาษา 

  ตรวจสอบรูปแบบให้เป็นไปตามที่ สมศ. ก าหนด 

 ตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมิน ตลอดจนความสอดคล้องตั้งแต่เนือ้หา จุดเด่น                      
จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาสูน่วัตกรรม และการประเมินความโดดเด่น 

รายชื่อ ต าแหน่ง ลงชื่อ 

 

๑. นายสันติ  ก ายาน 
 

 

 

ประธาน 
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