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ค าน า 
  เอกสารรายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 ฉบับนี้ โรงเรียนได้จัดท าขึ้น      ตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 15 (7)     ท่ีระบุให้
สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  ซึ่งโรงเรียนเขาย้อยวิทยา   ได้
ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเป็นผลมาจากการด าเนินงาน
ท้ังหมดของสถานศึกษา ซึ่งครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและได้น าเสนอรายงานผลการ
ประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว      
 

 เอกสารรายงานฉบับนี้ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1  ข้อมูลพื้นฐาน  ส่วนท่ี 2 ผลการประเมิน 
ตนเองของสถานศึกษา จ านวน 4 มาตรฐาน ได้แก่  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการ 
บริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรยีนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ มาตรฐานท่ี 4 ระบบประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ         และส่วนท่ี 3  สรุปผลและแนว
ทางการพัฒนาและความต้องการความช่วยเหลือ 
  

  โรงเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการด าเนินงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายท้ังภายในและภายนอก
โรงเรียนท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท าเอกสารรายงานฉบับนี้ และหวังว่าเอกสารรายงานฉบับนี้    จะเป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในปีถัดไปและเป็นฐานข้อมูลในการก าหนด
นโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและของเขตพื้นท่ีการศึกษา ตลอดจนเพื่อประ
โยชน์ในการรองรับการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด และการประเมินคุณภาพภายนอก
จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
 

 
 

โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
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1.1 ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อโรงเรียน เขาย้อยวิทยา 
ที่อยู ่ 121 /1  ม.3 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140  

รหัสโรงเรียน (8 หลัก) 76100339 

สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 

ผู้อ านวยการ นายสาโรช  ระหว่างบ้าน 

โทรศัพท์ 032-562512 , 032-439746    

โทรสาร 0-3243-9746 ต่อ  300   

E-mail :   may.oraparn@gmail.com , Website http://www.khaoyoiwit.ac.th 

เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 

ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 3 

 
1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

 จ านวนบุคลากร ปีการศึกษา 2560  ( 31 มีนาคม 2561) 

โรงเรียนเขาย้อยวิทยา อ าเภอเขายอ้ย จังหวัดเพชรบุรี 

บุคลากร 

ผู้บ
ริห

าร
 

ครู
ผู้ส

อน
 

พน
ักง

าน
รา

ชา
กา

ร 

ครู
อัต

รา
จ้า

ง 

เจ
้าห

น้า
ที่ธ

ุรก
าร

 

ครู
ผู้เ

ลี้ย
ง รวม

บุคลากร 

ปี
การศึกษา 

2560 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง (คน) 

1 0 7 33 1 0 2 5 0 1 0 2 52  

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 

mailto:may.oraparn@gmail.com
http://www.khaoyoiwit.ac.th/
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วุฒิการศึกษา 
 

ท่ี กลุ่มสาระฯ วุฒิการศึกษา วิทยฐานะ  

ปร
ิญ

ญ
าต

รี 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 
 ครู

ผู้ช่
วย

 

ครู
 ค

ศ.
1 

ครู
 ค

ศ.
2 

ครู
 ค

ศ.
3 หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย 1 4 0 0 4 1 ไม่นับรวม
พนักงาน
ราชการ
และอัตรา
จ้าง 

2 คณิตศาสตร์ 2 3 0 0 4 1 
3 วิทยาศาสตร์ 4 3 0 4 2 1 
4 สังคมศึกษา 3 1 1 0 0 3 
5 สุขศึกษา 1 0 0 0 0 1 
6 ศิลปศึกษา 2 0 0 0 1 1 
7 การงานอาชีพฯ 7 5 1 2 5 4 
8 ภาษาต่างประเทศ 3 1 0 2 2 0 
รวม 23 17 2 8 18 12 

          ที่มา : งานบุคคล 

 
1.3 ข้อมูลงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 

ประเภทงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ งบประมาณคงเหลือ 
งบด าเนินงาน 2,584,690 1,188,001.65 1,396,688.35 
งบลงทุน 248,910 - - 
งบอุดหนุน - - - 
งบรายจ่ายอื่นๆ - - - 
รวมทั้งสิ้น 2,833,600- - - 

                        ที่มา : งานการเงิน 
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1.4 ข้อมูลนักเรียน 

1) จ านวนนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2560 (ข้อมูล 31 มีนาคม 2561) 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 6 113 84 197 32.83 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 6 84 88 172 28.67 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 6 85 91 176 29.33 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 2 12 27 39 19.5 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 2 20 37 57 28.5 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 2 22 34 56 28 

รวม 24 336 351 697  

ปวช.ปีท่ี 1 1 - 16 16 16 

ปวช.ปีท่ี 2 1 - 5 5 8 

ปวช.ปีท่ี 3 1 1 3 4 4 

รวม 3     

รวมทั้งหมด 27   722  
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2) จ านวนนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2559  (ข้อมูล 31 มีนาคม 2560) 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 6 93 84 177 29.5 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 6 96 99 195 32.5 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 5 48 76 124 24.8 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 2 28 45 73 36.5 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 2 26 36 62 31 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 3 22 45 67 22.33 

รวม 24 313 385 698  

ปวช.ปีท่ี 1 1 - 8 8 8 

ปวช.ปีท่ี 2 1 2 4 6 6 

ปวช.ปีท่ี 3 1 _ 15 15 15 

รวม 3 2 27 29  

รวมทั้งหมด 27 315 412 727  
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1.6 ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) 

1) ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2560 

 1.1 ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ระดับ/รายวิชา 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

คะแนนรวมเฉลี่ย 
91 93 94 95 

ระดับประเทศ 48.92 30.45 26.3 32.28 34.49 

ระดับสังกัด สพฐ. 48.77 30.14 26.55 32.47 34.48 

ระดับเขตพื้นท่ี 47.29 27.99 24.96 31.33 32.89 

ระดับโรงเรียน 46.55 27.48 24.1 31.32 32.36 

 

 1.2 ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ระดับ/รายวิชา 
ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คะแนนรวม

เฉลี่ย 01         
ระดับประเทศ 49.25 34.7 28.31 24.53 29.37 33.23 

ระดับสังกัด สพฐ. 50.07 34.96 27.91 24.64 29.48 33.41 

ระดับเขตพื้นท่ี 48.03 33.81 25.42 24.62 29.15 32.21 

ระดับโรงเรียน 47.83 33.06 22.89 24.81 29.88 31.69 

 

2) เปรียบเทยีบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2559-2560 

 2.1) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)  

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

  

 

 

 
 
 
 

รายวิชา/ปีการศึกษา 
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน 

2559 2560 ผลการพัฒนา 
ภาษาไทย 45.11 46.55 1.44 

ภาษาอังกฤษ 28.34 27.48 -0.86 

คณิตศาสตร์ 24.75 24.10 -0.65 

วิทยาศาสตร์ 34.61 31.32 -3.29 

คะแนนรวมเฉลี่ย 35.94 32.36 -0.84 
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2.2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

  

 

 

 

 

 

 
1.7 ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

องค์ประกอบ 

ผลการประเมินของสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2559 

ระดับ แปลผล ระดับ แปลผล 
องค์ประกอบที ่1  การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
  4.75 ดีเย่ียม 

องค์ประกอบที ่2  การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

  4.54 ดีมาก 

องค์ประกอบที ่3  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ   4 ดีมาก 

องค์ประกอบที ่4  การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

  5 ดีเย่ียม 

องค์ประกอบที ่5  การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 

  4.25 ดีมาก 

องค์ประกอบที ่6  การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  4.5 ดีเย่ียม 

องค์ประกอบที ่7  การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน 

  4.33 ดีมาก 

องค์ประกอบที ่8  การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเน่ือง 

  5 ดีเย่ียม 

  ผลการประเมินรวมเฉลี่ย   4.55 ดีเยี่ยม 

รายวิชา/ปีการศึกษา 
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน 

2559 2559 ผลการพัฒนา 
ภาษาไทย 61 49.25 -11.75 

สังคมศึกษา  37.11 34.7 -2.41 

ภาษาอังกฤษ 26.61 28.31 1.7 

คณิตศาสตร์ 25.00 24.53 -0.47 

วิทยาศาสตร์ 34.05 29.37 -4.68 

คะแนนรวมเฉล่ีย 36.75 33.23 -3.52 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดบัคณุภาพ: ดี 
 
1. กระบวนการพัฒนา 

1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
โรงเรียนได้จัดให้มีการสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เพื่อคัดกรอง

นักเรียนท่ีมีผลการสอบดีเข้าเรียนในห้องเรียนท่ี 1 และ 2 ส่วนห้องท่ี 3 -6 ใช้วิธีการคละนักเรียนตาม
ความสามารถ และในปีการศึกษาต่อมามีการคัดกรองนักเรียนท่ีมีผลการเรียนในระดับสูงขึ้นได้มีโอกาสเล่ือน
ช้ันมาอยู่ห้อง 1 หรือ 2  ท าให้สามารถคัดกรองและจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับความสามารถของ
นักเรียนในห้องเรียนท่ี 1 และ 2 ได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของนักเรียน  

โรงเรียนจัดท าโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้สอดคล้องตามแนวคุณภาพของ
ผู้เรียนในมาตรฐานของสถานศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน เขียน การส่ือสารท้ัง
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีน  ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน จัดท าโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน แนะน า
หนังสือใหม่และตอบค าถามประจ าสัปดาห์  ปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต จัดเตรียม
หนังสือท่ีสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของนักเรียน  ด าเนินการคัดกรองนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีความบกพร่องด้านการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ เพื่อจัดการสอนซ่อมเสริมและจัด
ให้มีการวัดและประเมินผลท่ีสอดคล้องกับศักยภาพและความแตกต่างของนักเรียนตามนโยบายเรียนรวมของ
โรงเรียน  ส่งเสริมให้นักเรียนมีสมุดบันทึกการอ่าน ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบค าถามสารานุกรมไทย ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 เป็นตัวแทนจังหวัดไปแข่งต่อในระดับภาค  ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ท่ีพัฒนาทักษะการส่ือสาร สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง ดู และส่ือสาร ด้วยการพูดหรือเขียนตามความคิด 
น าเสนอความคิด วิธีการแก้ปัญหา ด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและน าเสนอ 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น นอกจากกิจกรรมการเรียนการสอนแล้ว สถานศึกษายั งมีโครงการและกิจกรรม
ส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้นักเรียนได้ร่วมแข่งขัน  เช่น กิจกรรมวันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทย กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์  กิจกรรมสัปดาห์วันคริสต์มาส  กิจกรรมสานฝันสู่ดวงดาว กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ กิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งส่งเสริมนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการกับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก อย่าง
สม่ าเสมอ  นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์และกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม ฝึกทักษะการท างานร่วมกัน รู้จักใช้ทักษะในการด าเนินชีวิตผ่านกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดขึ้น  เช่น 
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ กิจกรรมส ารวจแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่น   นักเรียนได้รับการแนะแนวและปลูกฝังค่านิยมท่ีดีเกี่ยวกับการศึกษาต่อและการประกอบ

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงาน 

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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อาชีพจากกิจกรรมโฮมรูม และกิจกรรมแนะแนว รวมทั้งโครงการเปิดโลกทัศน์ (พี่แนะน าน้อง) ซึ่งเป็นกิจกรรม
ท่ีรุ่นพี่ท่ีจบการศึกษาจากโรงเรียนและก าลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยมาให้ค าแนะน าในการศึกษาต่อ
ให้กับรุ่นน้องในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 และ 6  

พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิค วิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน  ใช้ส่ือ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ใช้ส่ือการสอน DLIT  ส่ือวิดีทัศน์ ส่ือ ICT ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูลท่ีหลากหลาย ได้แก่ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงด า  ห้องคอมพิวเตอร์จ านวน 
3 ห้อง   ห้องอาเซียน  ห้องสมุด ห้องศิลปะ  ฯลฯ หรือการน านักเรียนไปเรียนรู้ ท่ีแหล่งเรียนรู้ภายนอก
ห้องเรียน เช่น สวนป่าภูมิรักษ์ ซึ่งมีต้นไม้นานาชนิด ร่มรื่น ใช้เป็นสถานท่ีส าหรับพักผ่อนในยามว่างของ
นักเรียนและบุคลากรต่างๆ  สวนวรรณคดีไทย มีต้นไม้ในวรรณคดีและป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้และ
ตัวละครในวรรณคดี  คณะครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการนิเทศการสอน ขยายผลการอบรม มีการประชุม 
PLC ของกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อด าเนินการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกัน มีการวัดและประเมินผลท่ีเป็นระบบ หลากหลายเหมาะสมกับความแตกต่างและศักยภาพของนักเรียน 
ส าหรับนักเรียนเรียนรวมท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้และการมองเห็นจะได้รับการวัดและประเมินผลท่ี
แตกต่างจากนักเรียนท่ีปกติ ครูเน้นการใช้ค าถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้การสัมผัสและการท าส่ืออักษรเบรลล์ในการจัดกิจกรรม 

 
ผลการด าเนินงาน 

 ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ พบว่า นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ท้ังด้าน
ทักษะการอ่าน การเขียนและการคิดค านวณ ได้รับการแก้ไขด้วยวิธีการสอนเสริม      จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายและใช้วิธีการวัดและประเมินตามศักยภาพเป็นรายบุคคลตามแนวนโยบายการเรียนรวมของโรงเรียน      
ท าให้นักเรียนเหล่านี้ได้รับการแก้ไขและพัฒนาการเรียนตามศักยภาพของตน     นักเรียนปกติได้รับการพัฒนา
ด้านการอ่านเขียนได้ตรงตามมาตรฐานการอ่าน คิดวิเคราะห์  เขียนของแต่ละระดับช้ัน        นักเรียนสามารถ
เขียนส่ือสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสม      รู้จักการวางแผนสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตาม
หลักประชาธิปไตย มีความเคารพและให้เกียรติกัน        นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และกล้าแสดงออก     
สามารถสืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง นักเรียนมีพัฒนาการด้านความรู้ความ
เข้าใจและทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตรจากพื้นฐานเดิมอย่างต่อเนื่อง      เมื่อจบปีการศึกษา นักเรียนเรียนต่อใน
ระดับช้ันท่ีสูงขึ้นและเลือกสาขาวิชาท่ีเหมาะกับตนเอง     นักเรียนสามารถเลือกแนวทางในการประกอบอาชีพ
ท่ีสุจริตได้   
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ประเด็นพิจารณา 

ประเด็นที่ 1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 

1) แผนภูมิท่ี 1   แสดงร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน   คิดวิเคราะห์ 

เขียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  ปีการศึกษา 2560  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

  
 
 จากแผนภูมิท่ี 1 ผลจากการประเมินของคณะครูท่ีท าการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ    พบว่า 
นักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียนอยู่ในระดับดี  
 
 2) แผนภูมิท่ี 2 แสดงจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารระดับดีขึ้นไป (ผลการเรียน 3 ข้ึนไป) ปีการศึกษา 2560  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากแผนภูมิท่ี 2 พบว่า นักเรียนระดับ ม.1 และ ม.2   ส่วนใหญ่มีผลการเรียนภาษาอังกฤษในระดับ
พอใช้ ( เกรด 2-2.5)        นักเรียนระดับช้ัน ม.3 มีผลการเรียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับผ่าน  (เกรด 1-1.5) 
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นักเรียนระดับช้ัน ม.4 มีผลการเรียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี (เกรด 3-3.5)  นักเรียนระดับช้ัน ม.5 –ม.6 มี
ผลการเรียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับพอใช้ (เกรด 2-2.5)  
 
 3)  แผนภูมิท่ี 3  แสดงการเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการทดสอบ  PISA    ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ) ประจ าปีการศึกษา 2560  จ านวน 4 ครั้ง (เดือน มิ.ย., ส.ค. พ.ย.
และเดือน ม.ค.)   
 
  
   
  
 
 
 
 
     
 
 
 
 จากแผนภูมิท่ี 3 พบว่า ในการทดสอบ PISA นักเรยีนส่วนใหญ่มีผลการทดสอบการอ่านอยู่ในระดับดี
และมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นจากครั้งท่ี 1 ถึง ครั้งท่ี 4  
 
 4) แผนภูมิท่ี 4 แสดงจ านวนร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการส่ือสาร ตามการประเมิน
สมรรถนะ 5 ประการ จ าแนกตามคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2560  
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 จากแผนภูมิท่ี 4 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการส่ือสารอยู่ในระดับพอใช้ ยกเว้น
นักเรียนระดับช้ัน ม.5 และ ม.6 ท่ีมีความสามารถในการส่ือสารอยู่ในระดับดี 
 
ประเด็นที่ 2 ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

1) แผนภูมิท่ี 5 แสดงร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ   
อภิปรายแลกเปล่ียน  ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากแผนภูมิท่ี 5 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปล่ียนอยู่ในระดับพอใช้  ยกเว้นนักเรียนระดับช้ัน ม.5- ม.6 ท่ีมีผลการประเมินส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับดี  

2 ) แผนภูมิท่ี 6 แสดงร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการแก้ปัญหา ปีการศึกษา 2560 

จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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จากแผนภูมิท่ี 6 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนอยู่ในระดับพอใช้  ยกเว้นนักเรียนระดับช้ัน ม.5- ม.6 ท่ีมีผลการประเมินส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับดี  

 
ประเด็นที่ 3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 

 1) แผนภูมิท่ี 7 แสดงร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ปีการศึกษา 2560

จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
จากแผนภูมิท่ี 7 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปล่ียนอยู่ในระดับพอใช้  ยกเว้นนักเรียนระดับช้ัน ม.5- ม.6 ท่ีมีผลการประเมินส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับดี  
 

ประเด็นที่ 4 ความก้าวหน้าทางการเรียน 

1) แผนภูมิท่ี 8 แสดงความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ระหว่างปีการศึกษา 2559- 2560 
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 จากแผนภูมิท่ี 8 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การทางการเรียนในปีการศึกษา 2560 สูงกว่าปีการศึกษา 
2559 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง    อีกท้ังโรงเรียนได้ด าเนินนโยบายการแก้ไขปัญหา  
0 ร มผ. ท าให้จ านวนนักเรียนท่ีติด 0 ร มผ.ลดลง  
 
ประเด็นที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
 1)  ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)   
          ตารางที่ 1 แสดงผลสัมฤทธิ์ O – NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา   

 

สาระการเรียนรู้ 

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

x  ..ds  x  ..ds  x  ..ds  
ร.ร. ปท. ร.ร. ปท. ร.ร. ปท. ร.ร. ปท. ร.ร. ปท. ร.ร. ปท. 

ภาษาไทย 43.10 42.64 9.38 9.48 45.11 46.36 11.49 12.99 46.55 48.29 13.03 13.73 

สังคมศึกษา ฯ 44.06 46.24 12.60 12.63 46.87 49.00 10.74 13.15 - - - - 

ภาษาต่างประเทศ 27.54 30.54 8.16 11.79 28.34 31.80 7.97 12.59 27.48 30.45 7.30 11.60 

คณิตศาสตร์ 30.84 32.40 11.82 14.98 24.75 29.31 9.59 15.74 24.10 26.30 10.92 10.40 

วิทยาศาสตร์ 35.77 37.63 10.34 13.38 34.61 34.99 8.74 10.34 31.32 32.28 8.90 9.81 

 
จากตารางท่ี 1  พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนทุกปี กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศมีคะแนนเฉล่ียสูงขึ้น ในปีการศึกษา 2559 (เทียบกับปี 2558) และในปีการศึกษา 2560 มี
คะแนนเฉล่ียน้อยกว่าปีการศึกษา 2559  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์มีแนวโน้มของค่าคะแนนเฉล่ียลดลงจากปี 2558-2560 ตามแผนภูมิเปรียบเทียบด้านล่าง 
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แผนภูมิท่ี 9  แสดงผลการเปรียบเทียบผลการสอบระดับชาติ O-NET ต้ังแต่ปีการศึกษา 2558-2560 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

 
 
ตารางที่ 2 แสดงผลสัมฤทธิ์ O – NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 

  

สาระการเรียนรู้ 

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

x  ..ds  x  ..ds  x  ..ds  
ร.ร. ปท. ร.ร. ปท. ร.ร. ปท. ร.ร. ปท. ร.ร. ปท. ร.ร. ปท. 

ภาษาไทย 51.07 49.36 11.42 15.57 61.00 52.29 10.90 16.27 47.83 49.25 14.75 15.77 

สังคมศึกษา ฯ 39.91 39.71 6.03 8.30 37.11 35.89 5.12 8.86 33.06 34.7 6.99 9.1 

ภาษาต่างประเทศ 21.00 24,98 6.47 12.46 26.61 27.76 9.24 13.19 22.89 28.31 7.28 14.65 

คณิตศาสตร์ 25.80 26.59 10.23 14.79 25.98 24.88 10.77 14.73 24.81 24.53 14 17.59 

วิทยาศาสตร์ 33.97 33.40 6.76 8.43 34.05 31.62 6.53 8.96 29.88 29.37 9.45 12.03 

 
จากตารางท่ี 2 พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศและวิทยาศาสตร์มีค่าคะแนน

เฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศในปีการศึกษา 2560 แต่เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบเป็นปีการศึกษา พบว่า ปี
การศึกษา 2560 ในทุกรายวิชามีผลคะแนนเฉล่ียน้อยกว่าปีการศึกษา 2559  
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ภาษาไทย สงัคมศึกษา ฯ ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2558 43.1 44.06 27.54 30.84 35.77

ปีการศึกษา 2559 45.11 46.87 28.34 24.75 34.61

ปีการศึกษา 2560 46.55 0 27.48 24.1 31.32

ค่ำ
เฉ
ลี่ย
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แผนภูมิท่ี 10 แสดงผลการเปรียบเทียบผลการสอบระดับชาติ O-NET ต้ังแต่ปีการศึกษา 2558-2560 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

 
 
ประเด็นที่ 6 ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน  

แผนภูมิท่ี 11  แสดงความพร้อมในการศึกษาต่อของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีส าเร็จ

การศึกษา จ านวน 161 คน  
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ภาษาไทย สงัคมศึกษา ฯ ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2558 51.07 39.91 21 25.8 33.97

ปีการศึกษา 2559 61 37.11 26.61 25.98 34.05

ปีการศึกษา 2560 47.83 33.06 22.89 24.81 29.88

ค่ำ
เฉ
ลี่ย
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จงัหวดัเดิม
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ทัว่ไป
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จากแผนภูมิท่ี 11  พบว่า นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ในปีการศึกษา 2560     จบการศึกษา
ท้ังส้ิน 161 คน ส่วนใหญ่นักเรียนศึกษาต่อในสถาบันต่างๆ เรียงตามล าดับท่ี 1-3 ดังนี้ ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียน
เดิมศึกษาต่อสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล และศึกษาต่อ ปวช.ในโรงเรียนเดิม ตามล าดับ   

 

แผนภูมิท่ี 12  แสดงความพร้อมในการศึกษาต่อของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีส าเร็จ

การศึกษา จ านวน 56 คน  

  

 
 
จากแผนภูมิท่ี 12   พบว่า นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ในปีการศึกษา 2560 จ านวน 56 คน

จบการศึกษาท้ังส้ินร้อยละ 100  ส่วนใหญ่นักเรียนศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยปิดของรัฐ         เป็นล าดับท่ีหนึ่ง         
รองลงมาศึกษาต่อสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล และสถาบันทหาร ตามล าดับ 
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แผนภูมิท่ี 13 แสดงความพร้อมในการศึกษาต่อของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 

ท่ีส าเร็จการศึกษา จ านวน  4 คน 

  

 
  

จากแผนภูมิท่ี 13 พบว่า นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 3   ในปีการศึกษา 2560      

จบการศึกษาท้ังส้ินร้อยละ 100  ส่วนใหญ่นักเรียนศึกษาต่อในสถาบันอาชีวศึกษารัฐบาล  มหาวิทยาลัยปิดของ

รัฐและมหาวิทยาลัยเปิดของรัฐตามล าดับ 

 

2.2 แผนภูมิท่ี 14  แสดงร้อยละของนักเรียนท่ีมีความตระหนักรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม 
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นักเรียนตระหนักรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
ปีการศึกษา 2560

ดีเย่ียม ดี พอใช้
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 แผนภูมิท่ี 14 จากการประเมินพฤติกรรมของครูท่ีปรึกษา พบว่านักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น
โดยภาพรวมมีความตระหนักรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อมอยู่ในระดับดี   ส่วนนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายโดยภาพรวมมีความความตระหนักรู้คุณค่า      ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อมอยู่ใน
ระดับดีมาก 
 นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมให้กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-5 
และระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1-2 ทุกคนอีกด้วย  

 

1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    ท่ีสอดแทรกคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เข้าไปในทุกๆ กิจกรรม  ส่งเสริมและ

ปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักถึงความกตัญญูต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์เริ่มต้ังแต่ กิจกรรมหน้า

เสาธง    กิจกรรมดูแลเขตรับผิดชอบจัดท าสวนแนวตั้งเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้หน้าท่ีและความรับผิดชอบของ

ตนเองในการดูแลสภาพแวดล้อม ปลูกฝังนิสัยรักษ์ส่ิงแวดล้อม  การรณรงค์คัดแยกขยะตามโครงการ     Zero 

Waste School  ประกวดส่ิงประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้การน าเศษวัสดุมาดัดแปลงเป็นชุดแฟนซีในกิจกรรม 

“อมนุษย์ในวรรณคดีไทย” ชุดประจ าชาติอาเซียน หน้ากากนักวิทยาศาสตร์ กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน  

จัดต้ังให้มีสภานักเรียนในการด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนร่วมกับคณะครู     ปลูกฝังให้นักเรียนได้

เรียนรู้การอยู่ร่วมกนัในสังคมเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม  กิจกรรมเก็บได้ส่งคืนเพื่อยกย่องและสร้างขวัญก าลังใจ

แก่นักเรียนท่ีน าส่ิงของท่ีพบมาส่งครู   จัดต้ังโรงเรยีนธนาคารเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักเก็บออม  น้อมน าหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนและสถานท่ีต่างๆ ในชุมชน           

ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางหน่วยงานท่ีขอความร่วมมือเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม      

จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  เช่น   กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรม

แห่เทียนพรรษา  กิจกรรมค่ายคุณธรรม นอกจากนี้ทางโรงเรียนเปิดรายวิชาเพิ่มเติมวรรณกรรมท้องถิ่น  ชุมนุม

ดนตรีพื้นบ้าน   ชุมนุมอนุรักษ์ไทยทรงด า  กิจกรรมสืบสานภาษาโซ่ง , ส านวนไทยส านวนโซ่ง ด าเนินโครงการ

เขาย้อยวิทย์รักษ์ถิ่นไทยทรงด า เพื่อสร้างความตระหนักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยทรงด า  ซึ่งเป็น

เอกลักษณ์ของโรงเรียน   จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียนเพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศ

ในกลุ่มอาเซียน กิจกรรมสัปดาห์คริสต์มาส เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวตะวันตก 

 จัดให้มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพและวิธีการป้องกนัตนเองจากการล่อลวง  โดยประสาน 

งานกับหน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด การต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควรการเฝ้าระวงัจากโรคติดต่อ 

ต่างๆ  รวมทั้งเปิดชุมนุมและวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลาย  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงทักษะและความสามารถตามท่ี
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ตนถนัดท้ังด้านดนตรี    ศิลปะและกีฬา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน    กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้าน

ยาเสพติด  กิจกรรมประกวดร้องเพลงไทยพระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 9    การแข่งขันฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด  

เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้  
   

 ผลการด าเนินงาน 

 นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด กล่าวคือผู้เรียนมีความ
เอื้ออาทรต่อผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง   มีความตระหนัก 
รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม  ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยของตนเอง      มีทัศนคติท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย    นักเรียนรู้และตระหนักถึง
โทษและพิษภัยของส่ิงเสพติดต่างๆ   เลือกรับประทานอาหารท่ีสะอาด   และมีประโยชน์ รักการออกก าลังกาย 
นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละหนึ่งประเภท   ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา
ของสังคม มีสุขภาพจิตท่ีดี  
ประเด็นพิจารณา 

แผนภูมิที่ 15  แสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน จ าแนกตามคุณภาพ 

 
 

 จากแผนภูมิท่ี 15 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีเย่ียมในทุก
ระดับช้ัน  
จุดเด่น  
 1. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนมีการพัฒนาขึ้น   จ านวนของผู้เรียนท่ีมีผลการเรียน 
0  ร มผ. ลดน้อยลง 
 2. มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 3. มีการส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักเรียนได้อย่างหลากหลายเหมาะสมกับศักยภาพและความ
แตกต่างของนักเรียน  
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จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานให้เพิ่มมากขึ้นครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้กล้าแสดงออกโดยเฉพาะด้านการส่ือสารในท่ีสาธารณชนให้มาก
ขึ้น ฝึกภาวะผู้น าให้นักเรียนในทุกระดับช้ัน  

นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ กล้าแสดงออก 

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นในสังคมได้ รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง กล้า

แสดงออก ตระหนักรู้ในภัยของยาเสพติด มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีดีงามเป็นผู้มีความเอื้ออาทรต่อ

ผู้อื่นและมีความ กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและสถาบันต่างๆ ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง

กัน ตระหนักและรู้คุณค่าและสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีได้ 

เห็นความส าคัญของธรรมชาติและช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อม  

 

จุดที่ควรพัฒนา 

 ผู้เรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ยังต้องเร่งในด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในบางสาระ       

เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ   ท้ังนี้เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ของ

โรงเรียนต้องกลับรถรับส่ง ท าให้การจัดกิจกรรมสอนเสริมในตอนเย็นจึงเป็นส่ิงท่ีท าได้ยาก   
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 
 
1. วิธีด าเนินการพัฒนา 
 สถานศึกษามีการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา SWOT ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมาเมื่อส้ินปีงบประมาณและส้ินปีการศึกษา โดยการศึกษาข้อมูล 
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัด
ประชุมบุคลากร เพื่อวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ  พัฒนาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและ
มาตรฐานของสถานศึกษา มีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานของโรงเรียน เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับหน้าท่ี ท่ีรับผิดชอบ  พร้อมท้ังจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ 
มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  มีการ
ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงานเมื่อมีวาระการประชุม
ประจ าปี  โดยการส ารวจความพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา  จากนักเรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เพื่อเป็นการสะท้อนความพึงพอใจน าไปปรับปรุงเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการศึกษา 
 
2. ผลการด าเนินงาน 
 2.1 สถานศึกษาได้ปฏิบัติงานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจตามสภาพความต้องการของสถานศึกษา 
ชุมขนและท้องถิ่น และสอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาตามแผนการศึกษาชาติ 
 2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2560-2564)  แผนปฏิบัติ
การประจ าปีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนตามกลุ่มเป้าหมาย  มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความรู้ ความเช่ียวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศ  ด าเนินการอย่างเป็นระบบ   มีความถูกต้อง
ครบถ้วนเป็นปัจจุบันสามารถน าไปใช้ได้และมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 2.3 .สถานศึกษามีการประชุมสรุปผลการด าเนินงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  และจัดท า 
แผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรปูการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ   โดยคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
 2.4 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 2.5 สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม 
เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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 2.6 สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการเชิงระบบตามโครงสร้างการบริหารงาน โดยทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาลและแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา 
 2.7 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากร เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากชุมขนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ส่งผลให้สถานศึกษามีส่ือ แหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ มีครูและบุคลากรท่ีมีความสามารถและสอนตรงตามวิชาเอก 

 
ประเด็นในการพิจารณา  
1. ส่งเสริมให้คณะครูและบุคลากรเลื่อนวิทยาฐานะทางวิชาชีพ 
  

แผนภูมิท่ี 16 แสดงค่าร้อยละของอายุราชการในการปฏิบัติงานของคณะครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากแผนภูมิท่ี 16 พบว่า คณะครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา ส่วนใหญ่มีอายุราชการต้ังแต่ 6-15 ปีคิดเป็น
ร้อยละ 55 และอายุราชาการ 31 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 20 แสดงให้เห็นว่าบุคลากรของโรงเรียนมีประสบการณ์ 
ในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0-5 ปี
12%

6-10 ปี
40%

11-15 ปี
15%

16-20 ปี
3%

21-25
5%

26-30ปี
5%

31 ปีขึน้ไป
20%
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แผนภูมิที่ 17 แสดงจ านวนครู ท่ีมีวิทยาฐานะช านาญการ และช านาญการพิเศษของโรงเรียน  
ปีการศึกษา 2560  
 

  
 

จากแผนภูมิท่ี 17 พบว่า   จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนส่วนใหญ่  มีวิทยฐานะ
ช านาญการและช านาญการพิเศษตามล าดับมีการส่งเสริมให้คณะครูท าผลงานเพื่อน าไปปรับเล่ือนวิทยาฐานะ   
ส่งเสริมครูเข้าร่วมประกวดตามโครงการท่ีหน่วยงานต้นสังกัดจัด ท าให้เมื่อปีการศึกษาท่ีผ่านมา มีครูท่ีได้รับ
รางวัล ดังนี้ 

 
 1. ครูสิรินาถ   ธารา   ครู คศ.2   ได้รับรางวัล ครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 2. ครูเนาวรัตน์ เจตดุ   ครู คศ.2   ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข   
 3. ครูลาวัลย์  ปล้ืมใจ    ครู คศ.3   ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข  
 4. ครูส าราญ  สังคีรี    ครู คศ.3   ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข 
 5. ครูสุมาพร  คล้ายคลึง  ครู คศ.2   ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข  
 6. นางพะยงค์ แจ้งเรือง      ได้รับรางวัล  พนักงานลูกจ้างดีเด่น  
 

3. จัดท าโครงการสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรของโรงเรียนผู้มาปฏิบัติราชการตรงต่อเวลา และ
อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  ประจ าปีงบประมาณ 2560  จ านวน 28 คน  ดังนี ้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
1. นางสาวเสาวลักษณ์   กันหะ 
2. นางโสภา  วงศ์ประสิทธิ์ 
3. นางสาวเนาวรัตน์ เจตดุ 
4. นางสาวรุ่งทิวา สิงห์เทียน 

ครูผู้ช่วย
5%

ครู คศ.1
20%

ครู คศ.2
45%

ครู คศ.3
30%
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
1. นางทิพวรรณ  เกิดดี 
2. นายมาฆรัตน์  เลิศศิริรักษ์ 
3. นายอรรคพล  สงวนยวง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
1. นางชะบา  สรรพคุณ 
2. นางสาวสุมาพร คล้ายคลึง 
3. นางสาวสุวิมล  พลค ามาก 
4. นางสาววรัญญา ทิพย์กรรณ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1. นางสาวเพชราภรณ์ ปัจฉิมพิหงษ์ 
2. นางสรินยา  ศาสตร์สูงเนิน 
3. นางสาวบุญทวี สาดสาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
1. นางสิรินาถ  ธารา 
2. นางสาวศลิตา  เกิดผล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
1. นายโกศล  เกิดดี 
2. นางสาวสุชารัตน์ ยาแก้ว 
3. นางลาวัลย์  ปล้ืมใจ 
4. นางวรรณา  หงษ์ทอง 
5. นายสุนทร  ท่ังทอง 
6. นางสาวส าราญ สังคีรี 
7. นางรัชเกล้า  เปรมกมล 
8. นางรัชน ู  ศันเสนียกุล 

 พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง 
1. นายศิริพงศ์   ชมเสือ  (4) 
2. นางสาวธนรัตน ์  ปิ่นศิริ 
3. นางสาวปิยธิดา  หล้าแหล่ง 
4. Mrs.Jogen Mosne Bingco 
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2. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
แผนภูมิที่ 18  แสดงค่าร้อยละของจ านวนครูท่ีได้รับการพัฒนากับหน่วยงานต่างๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภูมิท่ี 18 ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมจาก
หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก มหาวทิยาลัยต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ จึงท าให้คณะครูและบุคลากร
ส่วนใหญ่ของโรงเรียนได้รับการพัฒนามากกว่า 4 ครั้งในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
 
3. การมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
 3.1  หน่วยงานต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน ตลอดปีการศึกษา  
ดังต่อไปนี ้

ท่ี หน่วยงาน จ านวนคร้ังที่เข้ามาให้บริการ 

1 วัดดอนทราย สัปดาห์ละ 1 วัน ตลอดปีการศึกษา 

2 เทศบาลต าบลเขาย้อย 3 ครั้ง/ปีการศึกษา 

3 สาธารณสุขอ าเภอเขาย้อย          3 ครั้ง/ปีการศึกษา 

4 สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 3 ครั้ง/ปีการศึกษา 

5 สถานีต ารวจภูธรอ าเภอเขาย้อย 3 ครั้ง/ปีการศึกษา 

6 หน่วยงาน กอรมน. 1 ครั้ง/ปีการศึกษา 

7 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  3 ครั้ง/ปีการศึกษา  

8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 1 ครั้ง/ปีการศึกษา 

9 มหาวิทยาลัยต่างๆ มาแนะแนว 18 ครั้ง/ปีการศึกษา  

1-2 ครัง้
51%

3-4 ครัง้
21%

5-6 ครัง้
12%

7 ครัง้ขึน้ไป 
16%
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 3.2 การให้บริการชุมชนของโรงเรียน 
1. ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ , วันพ่อแห่งชาติ, วันปิยมหาราช กับท่ีว่าการอ าเภอเขาย้อย 

 2. ร่วมงานวันเด็กกับเทศบาล ต าบลเขาย้อย 
 3. ร่วมกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมไทยทรงด า กับเทศบาลต าบลเขาย้อย  
 4. ร่วมกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมไทยทรงด า ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 5. ร่วมแสดง To be number one กับโรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี  
 6. ร่วมกิจกรรม Big Cleaning กับเทศบาลต าบลเขาย้อย  
 7. ร่วมโครงการถนนปลอดภัย กับโรงพยาบาลเขาย้อย 
 8. ร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ชุมชนบ้านน้อย ตลาดร้อยปี 
 9. คณะกรรมการด าเนินงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 
 10. ร่วมแสดงในงานพระนครคีรีกับส านักวัฒนธรรม  
 11. ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยาเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
 12. เข้าร่วมประชุมประจ าเดือนกับหน่วยงานท่ีว่าการอ าเภอและเทศบาลต าบลเขาย้อย 
 13. เข้าร่วมโครงการถนนปลอดภัยกับโรงพยาบาลเขาย้อย โดย สสส. 
 14. ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ ของเทศบาล ต าบลเขาย้อย 
 15. เป็นเครือข่ายกับโรงพยาบาลเขาย้อย 
 
4. การระดมทรัพยากร 
 ผู้บริหารได้ระดมทุนทรัพยากรส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา       ท้ังในรูปของ
งบประมาณ และบุคคลท่ีเป็นภูมิปัญญาจากท้องถิ่นมาช่วยในการสนับสนุนการเรียนการสอน   อาทิ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี  เทศบาลต าบลเขาย้อย   และผู้มีจิตศรัทธาในการสนับสนุนโรงเรียน  รวมทั้งเป็น
เครือข่ายและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด าเนินการประชุมผู้ปกครอง และชุมชนเพื่อให้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมอนรุักษ์ สืบสานประเพณีท้องถิ่น    เช่น  กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา    กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
กิจกรรมวันปีใหม่ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน  กจิกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมไทยทรงด า  การมอบทุนการศึกษา 
เป็นต้น นอกจากนี้ยังจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  และแหล่งเรียนรู้ภายนอกซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงท่ี
หลากหลายให้นักเรียนได้ใช้บริการ ดังนี้ 
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แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
1.ห้องสมุดโรงเรียน 1. วัดยางอ าเภอเขาย้อย (เทศน์มหาชาติ, วันส าคัญทางศาสนา

,วรรณคดีพระเวสสันดรชาดก) 
2.ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระฯ 2. วัดห้วยหลวง (อุโบสถเก่า) 
3.ห้องรีซอร์ทเซ็นเตอร ์ 3. วัดท้ายตลาด (ภาพวาดช่างทองอยู่ อินมี) 
4.สวนวรรณคดี 4. วัดถ้ าเขาย้อย (โบสถ์ไม้สัก,ศิลปะปูนปั้นอักษรเบรลล์) 
5.ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน(ไทยทรงด า) 5. พิพิธภัณฑ์ปานถนอม (วรรณกรรมท้องถิ่น) 
6.ห้องจริยธรรม 6. ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงด า อ าเภอเขาย้อย 
7.ห้องเรียน DLIT ของกลุ่มสาระฯ 7. ศูนย์สาธิตการท าขนมหวาน (บ้านน้อย) 
8.ห้องคอมพิวเตอร์ 8. ตลาดชุมชนบ้านน้อย (กิจกรรมประดิษฐ์กระทง,ศิลปะ) 
9.ห้องอาเซียน 9. บ้านเก่าร้อยปี (ชุมชนบ้านน้อย) 
10.อาคารปฏิบัติงานช่าง  10. หน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนในอ าเภอเขาย้อย 

ท่ีรับนักเรียนระดับปวช. เข้าฝึกงาน 
11.ห้องศิลปะ 11. ป่าชุมชนเขาน้อย (กิจกรรมจิตอาสา) 
 12. เรือนจ าช่ัวคราว แก่งกระจาน (ทัศนศึกษา ม.1) 
 13. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ “แหลมผักเบ้ีย” 

(ทัศนศึกษา ม.1) 
 14. อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน (ทัศนศึกษา ม.1) 
 15. อุทยานเชิงนิเวศแก่งกระจาน (ค่ายคณิตศาสตร์) 
 16. สถานท่ีพักฟื้นทหารบก (หาดจอมพล) (ค่ายภาษาอังกฤษ) 
 17. วัดองค์พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม (ทัศนศึกษา ม.2) 
 18. วัดไร่ขิงวรวิหาร จ.นครปฐม (ทัศนศึกษา ม.2) 
 19. ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้ (ทัศนศึกษา ม.2) 
 20. สวนสนุกดรีมเวิล์ด (ทัศนศึกษา ม.3, ม.ปลาย) 
 21. โรงกษาปณ์ กรุงเทพฯ (ทัศนศึกษา ม.ปลาย) 
 22. เมืองมัลลิกา (ทัศนศึกษา ปวช.) 
 23. ปราสาทเมืองสิงห์ (ทัศนศึกษา ปวช.) 
 24. เมืองโบราณคูบัว (ม.4,5,ปวช.ร่วมกับ มสธ.) 
 25. จิปาถะภัณฑสถานบ้านคูบัว (ม.4,5,ปวช.ร่วมกับ มสธ.) 
 26. โรงเรียนการโรงแรมและท่องเท่ียว รีเจ้นท์ ชะอ า (ม.ปลาย 

และ ปวช.) 
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 หมายเหตุ นักเรียนทุกคนเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนร้อยละ 100         ส่วนแหล่งเรียนรู้นอก
โรงเรียนเป็นลักษณะการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนจะไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในส่วนใหญ่คนละ 1 ครั้ง 
 
5. การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ 

โรงเรียนด าเนินการจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ 
และด าเนินการอย่างเป็นระบบ ดังนี ้

5.1 ดูแลให้บริการด้านระบบเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียนให้ท่ัวถึงมากขึ้น 
5.2 ติดต้ัง ดูแลและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมส าหรับการบริการ 
5.3 น าเสนอข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียนผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน  และ Facebook  สภานักเรียน

โรงเรียนเขาย้อยวิทยา   
 

6. การนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล 
 คณะครูทุกท่านได้รับการนิเทศ ติดตามจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้างาน เกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการด าเนินงาน กิจกรรม โครงการท่ีรับผิดชอบ โดยด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2 ครั้ง 
 2  ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเดือนละ 1 ครั้ง 
 3. ประชุมกลุ่มบริหารงานต่างๆ เดือนละ 2 ครั้ง หรือแล้วแต่โอกาส 
 4. ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในฯ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 
3. จุดเด่น 
 โรงเรียนมีการบริหารงานและการจัดการอย่างเป็นระบบ มีโครงสร้างการด าเนินงานท่ีชัดเจนและมี
การประชุมกลุ่มเพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายท่ีชัดเจน มีการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (แผนกลยุทธ์) แผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความ
ต้องการของชุมชนและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ครูผู้สอน สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน มีการจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษาเพื่อ
ใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
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4. จุดควรพัฒนา 
 4.1   สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ

เข้มแข็งมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา  

 4.2   เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนา

ผู้เรียน 
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดี 
 
1. วิธีด าเนินการพัฒนา 
 โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการด าเนินงาน/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เปิด
รายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมชุมนุม ท่ีสอดคล้องกับความสนใจของนักเรียนและบริบทของชุมชน บูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและอาเซียนลงไปในกลุ่มสาระการเรียนรู้  ทุกระดับช้ันจัดท าหน่วยบูรณาการ
อาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้  สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วยก าหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล โดยน าข้อมูลและ
ผลจากการวิเคราะห์มาออกแบบการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและวางแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ มี
การวัดประเมินผลท่ีเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ให้ข้อมูลย้อนกลับไปยังผู้เรียนรวมทั้งให้
ค าแนะน า ค าปรึกษาแก่นักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยความเสมอภาค  

ส่งเสริมให้ครูใช้ผลจากการประเมินผู้เรียนมาท างานวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตน
รับผิดชอบ  ครูผู้สอนปฏิบัติหน้าท่ีตรงตามความรู้ประสบการณ์และความถนัด และจัดการเรียนการสอนในวิชา
ท่ีได้รับอย่างเต็มเวลาและความสามารถ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมี
ส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะการคิด เช่น จัดการ
เรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าท่ีให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานท่ีต่าง ๆ ท้ัง
ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้ส่ือการเรียนการสอน DLIT  นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มี ครูทุกคนท างานวิจัยในช้ันเรียนปีการศึกษาละ 1 เรื่อง มีโครงการท่ีส่งเสริมให้ครูได้ทุกกลุ่มสาระ
พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างสม่ าเสมอเพื่อน าความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน  
มีโครงการครูเสริมสร้างขวัญก าลังใจครู เพื่อยกย่องครูท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติหน้าท่ีมาปฏิบัติงานโดย
ไม่ขาด หรือสาย อุทิศเวลาให้กับโรงเรียน  มีสวัสดิการบ ารุงขวัญและก าลังใจให้แก่ครู 

 
2. ผลการด าเนินงาน 
 จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครูการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ัง ด้านความรู้
ทักษะกระบวนการ  สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
เป็นระดับเด็กอ่อน ปานกลาง และเก่ง ท าให้ครูผู้สอนสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อความ
แตกต่างบุคคล มีการสอนเสริมความรู้ให้ผู้เรียนกลุ่มปานกลางและกลุ่มเก่ง มีการสอนซ่อมเสริมผู้เรียนกลุ่ม
อ่อน มีการใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ในแต่ละวิชา วัดประเมินผลจากสภาพความเป็น
จริงท่ีมุ่งเน้นพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการหลากหลาย มีการใช้ข้อสอบกลางของส านักงานการศึกษาขั้น



34 
 

 

พื้นฐานเพื่อวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ครูทุกคนมีงานวิจัยในช้ันเรียนและน าผลของงานวิจัยนั้น
ไปพัฒนาการเรียนการสอน ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนของครูครอบคลุมทักษะกระบวนการเรียนรู้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 
3. จุดเด่น 
 ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติ
จริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น  
 
๔. จุดควรพัฒนา 

ควรให้คณะครูทุกคนได้รับการอบรมการพัฒนาศักยภาพของด้านการท างานวิจัย    ในเรื่องนวัตกรรม 

เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มขึ้น      พร้อมท้ังพัฒนาในเรื่องหลักสูตรโดยการเพิ่มเติม

เกี่ยวกับหลักสูตรบูรณาการท้องถิ่นให้เห็นเด่นชัดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ

เกี่ยวกับท้องถิ่นรักในท้องถิ่นสามารถน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้         
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มาตรฐานที่ 4  ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
ระดับคุณภาพ : ดี 
 
1. วิธีด าเนินการพัฒนา 
 สถานศึกษาด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 8 ประการ ได้แก่ 

1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานและผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงและก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เหมาะสมกับ

บริบทของโรงเรียน โดยลงประกาศให้ทราบท่ัวกัน 

 2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน 

 3) จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  

 4) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีเพื่อเป็น

แนวทางในการพัฒนาโรงเรียนให้มีความเจริญก้าวหน้าโดยยึดหลักการพัฒนาตามแผนกลยุทธ์หลัก ยุทธศาสตร์

และนโยบายของโรงเรียน 

 5) ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา

การจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

6) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

 7) จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน 

 8) สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

 สถานศึกษาจัดให้มีการน าเสนอผลการด าเนินงาน รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ในปีการศึกษา

2559 ในการประชุมคณะครู การประชุมผู้ปกครองและการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อวิเคราะห์ผล

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนาและจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามจุดท่ีควรพัฒนา ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม

ท่ีจะพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้บรรลุตามมาตรฐานท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้ โดยเน้นท่ีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน จัดท าโครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ขยายผลสร้างความตระหนักและให้ความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในให้คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนได้

ทราบ  แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีติดตามตรวจสอบและ

ประเมินผลคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา  จัดท าเครื่องมือให้นักเรียนประเมินตนเองในการ

เรียนรู้ ครูประเมินตนเองเป็นรายบุคคลตามแผนพัฒนาท่ีวางไว้ คณะกรรมการประกันคุณภาพของสถานศึกษา

ประเมินการด าเนินงานตามมาตรฐานและสรุปผลการด าเนินงาน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงตลอดปีการศึกษา 

ติดตามการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา สรุปผลและประเมินผลโครงการ  ปรับปรุงการ
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ท างานอย่างมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โรงเรียนจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจและประเมินผลการด าเนินงานของ

สถานศึกษาจากนักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

  

2. ผลการด าเนินงาน 
 สถานศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
อย่างเป็นระบบ  มีผลการประเมินคุณภาพภายในท่ีระดับคุณภาพดี  และคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง 
และชุมชนมีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 
3. จุดเด่น 

 1.มีมาตรฐานการศึกษาท่ีประกาศใช้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายท้ังผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน  การก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจและเป้าหมายด้านต่างๆของโรงเรียนใช้ข้อมูลสารสนเทศมีความเป็นปัจจุบัน โดยทุกฝ่ายมีส่วนเกี่ยวข้อง
และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

 2.จัดโครงสร้างบริหารของสถานศึกษาท่ีเอื้อต่อการพัฒนาระบบงานประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาโรงเรียนมีการใช้งบประมาณตามแผนและโครงการ ผู้เกี่ยวข้องรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ปฏิบัติ
หน้าท่ีอย่างเต็มศักยภาพ 

3. โรงเรียนมีการใช้งบประมาณตามแผนและโครงการ ผู้เกี่ยวข้องรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมปฏิบัติ
หน้าท่ีอย่างเต็มศักยภาพ 

4. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการด าเนินงานตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
          5. โรงเรียนรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ     รายงานประจ าปีต่อหน่วยงานต้นสังกัดได้
รับทราบทุกปี 
          6. โรงเรียนมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้เกิดกับครู นักเรียน     ผู้ปกครองและผู้ท่ี
เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 



37 
 

 

4.จุดที่ควรพัฒนา 
 4.1  ควรประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรร่วมกันส่งเสริม   สนับสนุนและพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 4.2  มีการติดตามผล   ตรวจสอบคุณภาพและน าผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา    ของ
สถานศึกษามาเผยแพร่และใช้เช่ือมโยงผลการประกันคุณภาพภายนอกกับผลการประเมินภายใน และน าผลมา
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาต่อไป 
 4.3  นักเรียน  ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรของสถานศึกษาและ คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมมือกัน
ให้ข้อมูลท่ีสะท้อนจุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนาของแผนปฏิบัติการแต่ละกิจกรรมให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
 4.4  ควรจัดท าเครื่องมือประเมินและนิเทศการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการอย่างหลากหลาย 
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ผลการประเมินภาพรวม 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 

   มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน ระดับ 3  ดี ระดับ 4  ดี   

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับ 3  ดี ระดับ 3  ดี   

    1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและ 

การคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละดับช้ัน 

ร้อยละ 70 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 82.96 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

    2) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 70 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 80.33 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

   3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การส่ือสาร 

ร้อยละ 70 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 90.85 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

   4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 

สถานศึกษา 

ร้อยละ 70 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 87.5 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

   5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการ 

สอบวัดระดับชาติ 

ร้อยละ 50 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 43.19 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
        × 

   6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการ 

ท างาน 

ร้อยละ 80 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 85.47 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4  ดีเยี่ยม   

1)การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา 
ก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ร้อยละ 80 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 96.84 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

    2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 80 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 93.49 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

    3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ 

หลากหลาย 

ร้อยละ 80 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 94.45 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

   4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

ร้อยละ 80 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 90.53 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 

   มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของ

ผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4  ดีเยี่ยม 

  

1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษา

ก าหนดชัดเจน 
ระดับ 4  ดีเย่ียม ระดับ 4  ดีเย่ียม 

  

2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 

 

ระดับ 4  ดีเย่ียม ระดับ 4  ดีเย่ียม 

  

  2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น 

 คุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการ 

 อย่างเป็นรูปธรรม 

ระดับ 3  ดี ระดับ 3  ดี 

  

  2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้  

 มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
ระดับ 4  ดีเย่ียม ระดับ 4  ดีเย่ียม 

  

  2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูล   

 สารสนเทศอย่างเป็นระบบ  
ระดับ 3  ดี ระดับ 3  ดี 

  

  2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ 

 สังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ระดับ 4  ดีเย่ียม ระดับ 4  ดีเย่ียม 

  

3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิด

รับชอบต่อผลการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
ระดับ 4  ดีเย่ียม ระดับ 4  ดีเย่ียม 

  

4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัด 

การศึกษา 
ระดับ 4  ดีเย่ียม ระดับ 3  ดี      × 

 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
ระดับ 3  ดี ระดับ 4 ดี 

  

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียน 

ทุกคนมีส่วนร่วม  

ร้อยละ 75 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 71.15 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
× 

2. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและ 

ท้องถิ่น 

ร้อยละ 75 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 80.77 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน ร้อยละ 75 ร้อยละ 76.92   



40 
 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 

อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ได้ระดับดีขึ้นไป ได้ระดับดีขึ้นไป 

 มาตรฐานที่ 4  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี 

ประสิทธิผล 
ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 3 ดี        × 

 การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพ 

การจัด การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
ระดับ 4  ดีเย่ียม ระดับ 3 ดี      × 

 
 สรุปผลการประเมินในภาพรวม  

 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  อยู่ในระดับ 3  ดี 

จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ          ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน ยกเว้นมาตรฐานท่ี 4    จากผลการประเมิน
สรุปว่าได้ระดับดี   ท้ังนี้ เพราะมาตรฐานท่ี 1 ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดี   มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเย่ียม มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ อยู่ในระดับดี มาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล อยู่ในระดับดี 

ท้ังนี้เนื่องจากโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายเป็นไปตามปัญหาและ
ความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน    สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น 
จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดี       พัฒนาการของค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน  การส่ือสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิด
ค านวณ การใช้เทคโนโลยีส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี  นักเรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน  

ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดี
เย่ียมเนื่องจากโรงเรียนมีการวางแผนด าเนินงานตามแผนซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในโรงเรียน 
ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานท่ีผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนาและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบ
ผลการด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง    

ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอและน าผลท่ีได้
จากการพัฒนามาสู่ช้ันเรียนจึงส่งผลให้ผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีการวิเคราะห์ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
และแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียนและบริบทของสถานศึกษา     แต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้จัดกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการต่างๆ ตลอดปีการศึกษา     ส่งเสริมให้นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ท้ัง
ภายในและภายนอกท้องถิ่น  จัดท าแผนการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (IEP) ท าให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้อง
กับความแตกต่างของนักเรียนเรียนรวม   มีการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ใช้ส่ือการเรียนรู้ DLIT   อินเตอร์เน็ต
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หรือเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน   ด าเนินการสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนท่ีมีเรียนไม่ทัน จัด
กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ใช้การประเมินผลท่ีหลากหลาย 

 โรงเรียนด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอนจนเกิดคุณภาพประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับดี   โดยโรงเรียนให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเกิดความ
ร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี  
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ส่วนที่ 3  

สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 
 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา      ถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห ์สังเคราะห์เพื่อสรุปน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้น     จากผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น       จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐาน พร้อมท้ังแนวทางการพฒันาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้   ดังนี้ 
 

1. จุดเด่น 2. จุดควรพัฒนา 

      ● ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เมื่อเทียบ
กับปีการศึกษา 2559 มีจ านวนนักเรียนท่ีติด 0 ร มผ
ลดลงเมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2559    และมีผลการ
ประเมินระดับชาติ (O-NET) ในระดับ ม.3 เพิ่มขึ้นใน  
1 กลุ่มสาระฯ  ได้แก่      สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
และผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) ในระดับ ม.
6 เพิ่มขึ้นใน 1  กลุ่มสาระฯ    ได้แก่ ภาษาอังกฤษ  
นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  กล้าแสดงออก  
ร่าเริงแจ่มใส เป็นผู้มีคุณธรรม   จริยธรรมตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
2) นักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการอ่านเขียน
ได้ สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้
ด้วยตนเอง  
3) นักเรียนสามารถเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับจังหวัด ระดับ
เขตพื้นท่ี/ ภูมิภาคและระดับประเทศ  ได้รับรางวัล
เหรียญทอง เหรียญเงินและเหรียญทองแดงเป็นท่ี
ประจักษ์ 
4) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทาง
กายและน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระเบียบวินัย กฎกติกา ระเบียบของสังคม 
 

 
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการสร้าง
โครงงานแบบบูรณาการในหลายกลุ่มสาระฯ ให้เป็น
รูปธรรมเพิ่มขึ้น 
2) ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารเพิ่มขึ้น 
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1. จุดเด่น (ต่อ) 2. จุดควรพัฒนา (ต่อ) 

● ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
 
1) ผู้บริหารมีความมุ่งมั่น   มีหลักการบริหารให้ทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมและมีวิสัยทัศน์ท่ีดีในการบริหารงาน 
สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีในการท างาน และ
บุคลากรในโรงเรียนมีความต้ังใจ และมีความพร้อม
ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาทท่ีได้รับมอบหมาย 
 

2) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น
ระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมท่ีหลากหลาย
วิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม       การประชุม 
ระดมสมอง       การประชุมกลุ่มสาระฯ การนิเทศ
ติดตามจากหน่วยงานภายนอก เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ     เป้าหมายท่ี
ชัดเจน         มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับ
ผลการจัดการศึกษา  สภาพปัญหา   ความต้องการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  ท่ีมุ่งเน้น
การพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
หลักสูตรของสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท า
รายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้
กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูลมาใช้เป็นฐานใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
 
1) ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนมากขึ้น 
 
 
 
2) ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัด
การศึกษาเพิ่มข้ึน 
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1. จุดเด่น (ต่อ) 2. จุดควรพัฒนา (ต่อ) 

      ● ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 

เป็นส าคัญ 

1) ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความต้ังใจ มุ่งมั่น ใน

การปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มเวลาและความสามารถ 

2) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือ

เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3) ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 

สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

4) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิด ได้

ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็

ส าคัญ 

1) ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
อย่างหลากหลาย และใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนา
ตนเอง 
 
2) ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อ
นักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 
3) ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน และฝึกให้
นักเรียนได้คิดวิเคราะห์หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ 
ส่ือเทคโนโลยีให้มากขึ้น และพัฒนาส่ือแหล่งเรียนรู้ 
จัดเตรียมห้องปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพิ่มขึ้น 
 

      ● ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มี

ประสิทธิผล 

โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการสร้างความ

เข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง

อย่างชัดเจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน

ของโรงเรียนเน้นการมีส่วนรว่ม 

โดยด าเนินการในรูปของคณะกรรมการสร้าง

วัฒนธรรมการประกนัคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาให้กับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับ 
 

ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

1) สถานศึกษาจัดระบบให้ครูประเมินตนเอง

รายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาดการให้

ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของ

นักเรียน 

2) นักเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู ้แต่ยัง

ขาดการติดตาม ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของ

นักเรียนเป็นรายคน 

3) เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินควรมีความ

หลากหลายเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน 

4) ควรมีการนิเทศติดตามงานเป็นระยะๆเพิ่มขึ้น 
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3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
2) การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท าการวิจัยใน

ช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
3) การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปล่ียนเรียนรู้ในงานท่ีได้รับมอบหมาย ติดตามผลการ

น าไปใช้และผลท่ีเกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
4) การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรูข้องชุมชน  ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เพิ่มขึ้น 
 

4. ความต้องการและการช่วยเหลือ 

1) การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
2) การสร้างข้อสอบท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET และ PISA 

อย่างดี  
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ภาคผนวก 
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 ประกาศโรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
เร่ือง  การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๙ 
การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักส าคัญในข้อ (๓) มีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทุกระดับและประเภทการศึกษา  และมาตรตา ๔๘ ให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
จัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 โดยท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๕๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา เมื่อวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนด
เป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพ   คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบ
กับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในและภายนอกทุกระดับก่อนมีการ
ประเมินคุณภาพในรอบต่อไป รวมท้ังอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนเขาย้อยวิทยา จึงปรับ
มาตรฐานการศึกษา  ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง  และ
ประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเขาย้อยวิทยา                       มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน  โรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
       ประกาศ ณ วันท่ี   ๑๕   พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

        

     (นายสาโรช  ระหว่างบ้าน) 

                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียน เขาย้อยวิทยา 
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เร่ือง  การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                                      

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

มาตรฐานการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย 

ระดับคุณภาพ 

ด้านผลการจัดการศึกษา 
 

 

ดี 

(ระดับ ๓) 

 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

  ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ด้านบริหารจัดการศึกษา 
 

ดีเย่ียม 

(ระดับ ๔) 
 มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ดี 

(ระดับ ๓) 
 มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   

ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 

ดีเย่ียม 

(ระดับ ๔) 
 มาตรฐานท่ี ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 

 

 

 

 
 
 
 


