
 

 

 
 

 
รายงานประจําปของสถานศึกษา  

ปการศึกษา ๒๕๕๙ 
โรงเรียนบานคาย  

อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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๒ 

 

 

คํานํา 
  

      โรงเรียนบานคายโดยคณะครู ผูปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน นักเรียน 
และผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ รวมกับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๘ ไดประเมิน คุณภาพใน
สถานศึกษา เพื่อมุงใหมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหสูงข้ึน ภายใตมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามกรอบการประเมินระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ยึดมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา แนบทายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 
จํานวน ๔ มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผูเรียน มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผูบริหารสถานศึกษา มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และ
มาตรฐานท่ี ๔ ระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล โดยสถานศึกษาไดแตงต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน เพื่อศึกษาสภาพจริง ประเมินผลการประกันคุณภาพภายในและเก็บ
รวบรวมขอมูลรองรอย หลักฐานในการทํางานโดยคณะกรรมการดําเนินการประเมิน นําผลจากการประเมินมา 
วิเคราะห สรุปผล การประเมิน นําเสนอจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนาปรับปรุง รวมท้ังทิศทางในการพัฒนา 
คุณภาพสถานศึกษาใหมีศักยภาพมีความพรอมในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพสูงข้ึน และจัดทํารายงาน
ประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

โรงเรียนบานคาย ขอขอบคุณทุกทานท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการประเมินและการจัดทํารายงาน
ประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ มา ณ โอกาสนี้  
หวังวารายงานนี้จะเปนประโยชนตอการดําเนินงานดานการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 

 
 
 
 
 
                                                                                                 (นายสุกิจ   โพธิ์ศิริกุล) 
                                     ผูอํานวยการโรงเรียนบานคาย 
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๓ 

 

 

สารบัญ 
หนา 

คํานํา                ก 
สารบัญ           ข 
ตอนท่ี ๑   ขอมูลพื้นฐาน 

  ๑.๑ ขอมูลท่ัวไป          ๑ 
  ๑.๒ ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา       ๒ 
  ๑.๓ ขอมูลนักเรียน          ๓ 
  ๑.๔ ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา     ๔ 
  ๑.๕ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)    ๕ 

๑.๖ ขอมูลการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๕๙  ๖ 
  ๑.๗ ขอมูลอาคารสถานท่ี         ๙ 
  ๑.๘ ขอมูลงบประมาณ        ๙ 
  ๑.๙ ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม         ๑๐ 

๑.๑๐ ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบท่ีผานมา ปการศึกษา ๒๕๕๘  ๑๒ 
  ๑.๑๑ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบท่ีผานมา    ๑๔ 

ตอนท่ี ๒    ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
  ๒.๑ มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผูเรียน       ๑๘ 
  ๒.๒ มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา ๒๓ 
  ๒.๓ มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ   ๒๗ 
  ๒.๔ มาตรฐานท่ี ๔ ระบบประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล    ๒๙ 
  ๒.๕ สรุปผลการประเมินในภาพรวม      ๓๒ 

สวนท่ี ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา ความตองการและการชวยเหลือ 
 ๓.๑ สรุปผลการดําเนินงาน จุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา    ๓๓ 
 ๓.๒ แนวทางการพัฒนาในอนาคต   ๓๖ 
 ๓.๓ ความตองการและการชวยเหลือ  ๓๖  

สวนท่ี ๔ ภาคผนวก 

 
  

ข 



๔ 

 

 

ตอนที่ ๑  
ขอมูลพ้ืนฐาน 

 

๑.๑  ขอมูลท่ัวไป 
    ช่ือโรงเรียนบานคาย  ต้ังอยูท่ี ๐๔/๑ หมู ๖ ตําบลหนองละลอก อําเภอบานคาย  จังหวัดระยอง  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘  โทรศัพท ๐-๓๘๖๔-๑๔๐๔ โทรสาร ๐-๓๘๖๔-๒๐๖๔   
E-mail : bankhaischool.rayong@gmail.com  Website : http://www.bankhai.ac.th เปดสอนต้ังแต
ระดับมัธยมศึกษาช้ันปท่ี ๑  ถึงระดับมัธยมศึกษาช้ันปท่ี ๖  เนื้อท่ี  ๔๔ ไร ๑ งาน ๖.๖ ตารางวา  มีเขตพื้นท่ี
บริการ ๗ ตําบล ไดแก  ตําบลหนองละลอก  ตําบลบานคาย  ตําบลตาขัน  ตําบลหนองตะพาน  ตําบลบางบุตร   
ตําบลหนองบัว  และตําบลชากบก 
        ประวัติโรงเรียน โดยยอ โรงเรียนบานคาย ต้ังอยูเลขท่ี ๐๔/๑ หมู ๖ ตําบลหนองละลอก อําเภอ 
บานคาย  จังหวัดระยอง  กอต้ังข้ึนเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๙๒   โดยอาศัยท่ีดินของวัดบานคายในเนื้อท่ี ๑๒ ไร   
โดยมีนายอราม  เวชประสิทธิ์  รักษาการในตําแหนง  อาจารยใหญ  และตอมา  นายเอี่ยม  จันทรสวาง  
เปนผูบริหารคนแรก  เปดทําการสอนเมื่อวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๔๙๒  ในระดับช้ัน  ม.๑-ม.๓  ตอมาในป   
พ.ศ. ๒๔๙๖  เปดทําการสอนระดับช้ัน  ม.๔ - ม.๖  ป ๒๕๐๖ มีเฉพาะ  ม.ศ.๑- ม.ศ.๓  ป  พ.ศ. ๒๕๑๘   
เปดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)  ในปจจุบัน โรงเรียนไดขยาย เปดทําการสอนแบบสหศึกษา  
ประเภทเดินเรียน ในปการศึกษา ๒๕๕๙ จัดการเรียนการสอนแผนการเรียนเต็มรูปคือ ๑๒:๑๒:๑๒/๘:๘:๘   

 
แผนท่ีโรงเรียนบานคาย 
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๕ 

 

 

 

๑.๒  ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 ๑) จํานวนบุคลากร (๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙) 

บุคลากร 
เพศ 

ชาย หญิง 
ผูบริหาร ๓ ๒ 
ครูผูสอน ๑๘ ๕๔ 
พนักงานราชการ ๒ ๔ 
ครูอัตราจาง ๑ - 
ครูจางสอนชาวไทย ๒ ๑๔ 
ครูจางสอนชาวตางชาติ ๓ ๔ 
เจาหนาท่ี - ๗ 
บุคลากรทางการศึกษาอื่น - ๑ 
 ๒๙ ๘๖ 

รวม ๑๑๕ 
  
 ๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

 
 
 
 

๕๖.๔๑% 

 

๔๒.๓๑% 

 

๑.
๒๘

%
 



๖ 

 

 

 ๓) สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน (ไมรวมช่ัวโมง ดูแล กิจกรรมบังคับ กิจกรรมเลือก)   

สาขาวิชา จํานวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉล่ียของครู ๑ คน 
ในแตละรายวิชา (ชม./สัปดาห) 

ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ 
๑. บริหารการศึกษา ๕ - - 
๒. ภาษาไทย ๑๑ ๒๒.๔๐ ๑๘.๓๖ 
๓. คณิตศาสตร ๑๒ ๒๐.๖๖ ๑๘.๕๖ 
๔. วิทยาศาสตร ๑๕ ๑๙.๒๘ ๑๘.๗๑ 
๕. สังคมศึกษา ฯ ๑๓ ๒๐.๗๗ ๒๓.๐๗ 
๖. สุขศึกษา ฯ ๖ ๒๒.๐๐ ๒๒.๐๐ 
๗. ศิลปะ ๖ ๑๗.๐๐ ๒๐.๘๐ 
๘. การงานอาชีพ ฯ ๑๔ ๑๖.๕๐ ๑๕.๕๐ 
๙. ภาษาตางประเทศ ๑๘ ๑๙.๐๐ ๑๐.๓๐ 
๑๐. งานแนะแนว ๓ ๒๐.๐๐ ๒๐.๐๐ 

รวม ๑๐๓ 
 
 
 

๑.๓  ขอมูลนักเรียน  
 ๑) จํานวนนักเรียนปการศึกษา ๒๕๕๙ รวม  ๑,๘๖๕   คน แยกเปน 

ช้ัน 
จํานวนนักเรียน  

(๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙) 
จํานวนนักเรียน  

(๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) จํานวน
หองเรียน ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปท่ี ๑ ๒๑๑ ๒๑๒ ๔๒๓ ๒๐๗ ๒๐๘ ๔๑๕ ๑๒ 
มัธยมศึกษาปท่ี ๒ ๒๑๙ ๒๑๐ ๔๒๙ ๒๑๑ ๒๐๘ ๔๑๙ ๑๒ 
มัธยมศึกษาปท่ี ๓ ๑๙๐ ๒๐๙ ๓๙๙ ๑๗๐ ๒๐๑ ๓๗๑ ๑๒ 
รวมมัธยมศึกษาตอนตน ๖๒๐ ๖๓๑ ๑,๒๕๑ ๕๘๘ ๖๑๗ ๑,๒๐๕ ๓๖ 
มัธยมศึกษาปท่ี ๔ ๖๙ ๑๔๐ ๒๐๙ ๖๘ ๑๔๐ ๒๐๘ ๘ 
มัธยมศึกษาปท่ี ๕ ๘๗ ๑๓๐ ๒๑๗ ๘๑ ๑๒๗ ๒๐๘ ๘ 
มัธยมศึกษาปท่ี ๖ ๖๐ ๑๒๘ ๑๘๘ ๖๐ ๑๑๙ ๑๗๙ ๘ 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย ๒๑๖ ๓๙๘ ๖๑๔ ๒๐๙ ๓๘๖ ๕๙๕ ๒๔ 

รวมท้ังสิ้น ๘๓๖ ๑,๐๒๙ ๑,๘๖๕ ๗๙๗ ๑,๐๐๓ ๑,๘๐๐ ๖๐ 
 

  
 
 
    



๗ 

 

 

๒) เปรียบเทียบจํานวนนักเรียนระดับช้ัน ม.๑ - ม.๖  ปการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙  
                     (ขอมูล ๑๐ มิถุนายนของแตละปการศึกษา ) 

 
 

๑.๔  ขอมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 

รอยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ ๓ ข้ึนไป 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๖ ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
 

 
 



๘ 

 

 

 

๑.๕  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
 ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 
 

หมายเหตุ : คะแนนเฉล่ียรายวิชา ภาษาไทย วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ สูงกวา คะแนนเฉล่ียระดับ
สังกัด สพฐ. ท้ังหมด และคะแนนเฉล่ียรายวิชา ภาษาไทย วิทยาศาสตร สังคมศึกษา สูงกวาคะแนนเฉล่ีย 
ระดับประเทศ  
 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 

 
หมายเหตุ : คะแนนเฉล่ียรายวิชาวิทยาศาสตรสูงกวา คะแนนเฉล่ียระดับสังกัด สพฐ. และ สูงกวาคะแนนเฉล่ีย 
ระดับประเทศ 

 



๙ 

 

 

๒) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)   
    ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 

 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 

 

 
 

 



๑๐ 

 

 

 
๑.๖  ขอมูลการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน  ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญา  
        ทองถ่ิน ผูทรงคุณวุฒิ  ปการศึกษา ๒๕๕๙  
          

๑) แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน       
  

ท่ี ช่ือแหลงเรียนรู สถิติการใชจํานวนคร้ัง/ป 
๑ หอง ปฏิบัติการทางภาษา (Multimedia) ๒ หอง ตลอดปการศึกษา 
๒ หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ตลอดปการศึกษา 
๓ สวนสมุนไพรขางอาคาร ๑ ตลอดปการศึกษา 
๔ หองศูนยกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตลอดปการศึกษา 
๕ หองจริยศึกษา ตลอดปการศึกษา 
๖ หองแนะแนว (E-Class-Room) ตลอดปการศึกษา 
๗ สวนพุทธ ลานธรรม ตลอดปการศึกษา 
๘ หองคอมพิวเตอร (E-Learning) ตลอดปการศึกษา 

   ๙ แหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดปการศึกษา 
๑๐ หองเรียน E-Classroomกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ๔ หอง ตลอดปการศึกษา 
๑๑ หอง Math Lab ตลอดปการศึกษา 
๑๒ หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร ๑๐ หอง ตลอดปการศึกษา 
๑๓ หองปฏิบัติกิจกรรมศิลปะ ๑ หอง ตลอดปการศึกษา 
๑๔ หองนาฎศิลป ตลอดปการศึกษา 
๑๕ หองศูนยภาษาไทย ตลอดปการศึกษา 
๑๖ หองหมอภาษา ตลอดปการศึกษา 
๑๗ หองดนตรี ตลอดปการศึกษา 

           

 ๒) แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 
 

ท่ี ช่ือแหลงเรียนรู สถิติการใชจํานวนคร้ัง/ป 
๑  พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะ และทะเลไทย    

อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี 

 

๑ 

๒ สวนสัตวเปดเขาเขียว ๑ 

๓ ศูนยอนุรักษพันธเตาทะเลกองทัพเรือ สัตหีบ ๑ 

๔ อาวคุงกระเบนและโอเอซีส ซีเวิลด ๑ 

๕ อุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ Gistda จังหวัดชลบุรี ๑ 

๖ อุทยานราชภักด์ิ พระบรมราชานุสาวรียบูรพกษัตริย ๗ พระองค ๑ 

๗ วัดหวยมงคล จังหวัดประจวบคีรีขันธ ๑ 
 
 



๑๑ 

 

 

 
 

ท่ี ช่ือแหลงเรียนรู สถิติการใชจํานวนคร้ัง/ป 
๘ พระราชนิเวศนมฤคทายวัน วังมฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี ๑ 

  ๙ คายวิทยาศาสตรธรรมชาติศึกษา ณ เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาสอย
ดาว จังหวัดจันทบุรี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

๑ 

๑๐ คายดาราศาสตร – ส่ิงแวดลอม ณ อุทยานแหงชาติเขาใหญ จังหวัด
นครราชสีมา 

๑ 

๑๑ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป จังหวัดตราด ๑ 

๑๒ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนศรียานุสรณ จังหวัดจันทบุรี  ๑ 

๑๓ คายประวัติศาสตร ณ อุทยานประวัติศาสตรสงคราม ๙ ทัพ ๑ 

๑๔ ศึกษาดูงาน โรงเรียนแหลมสิงหวิทยาคม จังหวัดจันทบุรี ๑ 

๑๕ วัดบานคาย อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง ๑ 

๑๖ วัดปากปา อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง ๑ 

๑๗ วัดหนองตะแบก อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง ๑ 

๑๘ วัดหวงหิน อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง ๑ 

๑๙ วัดหนองกระบอก อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง ๑ 

๒๐ วัดมาบปาหวาย อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง ๑ 

๒๑ วัดหนองพะวา อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง ๑ 

๒๒ วัดตาขัน อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง ๑ 

 
๓) ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถ่ิน ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีสถานท่ีเชิญมาใหความรูแกครู นักเรียน 

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ใหความรูเร่ือง จํานวนคร้ัง/ป 
๑ พระครูพิพฒันชยาภรณ การปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนา ๑๓ 
๒ อาจารยสถิต  หวานระรื่น ดาราศาสตร ๑ 
๓ ผูใหญสมศักด์ิ  เครือวัลย ศูนยเศรษฐกิจพอเพียงบานสองสลึง ๑ 
๔ ผูใหญเฉวก  เกตุวารินทร หุงขาวกะทะ ๑ 
๕ นายสมพร  บุญรอด ลูกเสือกับดนตรีและชีวิต ๑ 

 
 
 
 



๑๒ 

 

 

 

๑.๗  ขอมูลอาคารสถานท่ี  
๑. อาคารเรียนแบบ  ๒๑๖  จํานวน  ๑  หลัง 
๒. อาคารเรียนแบบ ๒๑๖ก  จํานวน   ๑  หลัง 
๓. อาคารเรียนแบบ  ๓๑๖ ค  จํานวน ๑ หลัง 
๔. อาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล ตอกเข็ม 
๕. อาคารหอประชุม  ๑๐๐/๒๗  จํานวน  ๑ หลัง 
๖. อาคารโรงฝกงานแบบ ฝ ๑๐๒ จํานวน  ๑ หลัง 
๗. อาคารโรงฝกงานแบบ ฝ ๑๐๐/๒๗  จํานวน ๑  หลัง 
๘. อาคารเรียนแบบ  ๔๒๔ล. (พิเศษ)  จํานวน ๑ หลัง 
๙. อาคารพยาบาล    จํานวน ๑ หลัง 
๑๐.อาคารอเนกประสงค “อนุสรณโรงเรียนบานคาย ๕๐ ป”   จํานวน ๑ หลัง 
๑๑. อาคารโรงอาหาร  จํานวน  ๑ หลัง 
๑๒. หองน้ําหองสวมนักเรียน  จํานวน ๔ หลัง 
 

๑.๘  ขอมูลงบประมาณ 
 

รายการกรอบวงเงิน 

ปงบประมาณ  
๒๕๕๙ 

ปงบประมาณ 
๒๕๖๐ 

รวม 
งบคงเหลือ 

ปกศ. ๒๕๕๘ 
ภาคเรียนท่ี 
๑/๒๕๕๙ 

ภาคเรียนท่ี 
๒/๒๕๕๙ 

๑.เงินงบประมาณ     
  ๑.๑ เงินอุดหนุนรายหัว     
 - คาจัดการเรียนการสอน ๕๐๐,๐๐๐ ๓,๔๒๗,๑๐๐ ๓,๔๒๗,๑๐๐ ๗,๓๕๔,๒๐๐ 
 - คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ๘๗๐,๐๐๐ ๘๕๙,๘๕๕ ๘๕๙,๘๕๕ ๒,๕๘๙,๗๑๐ 
  ๑.๒ เงินดําเนินงาน     
  ๑.๓ เงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐาน  ๕๕๕,๐๐๐ ๕๕๕,๐๐๐ ๑,๑๑๐,๐๐๐ 
๒.เงินนอกงบประมาณ     
  ๒.๑ เงินระดมทรัพยากร  ๔,๘๒๑,๖๐๐ ๔,๘๒๑,๖๐๐ ๙,๖๔๓,๒๐๐ 
  ๒.๒ เงินสนับสนุนจาก อปท.  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ 

รวมเงิน ๑,๓๗๐,๐๐๐ ๑๐,๑๖๓,๕๕๕ ๙,๖๖๓,๕๕๕ ๒๑,๑๙๗,๑๑๐ 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

 

 
 

๑.๙  ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
  ๑.๙.๑  สภาพชุมชนรอบโรงเรียน มีลักษณะเปนสังคมเกษตรกรรม มีประชากรประมาณ  ๖๔,๖๓๒  คน 

บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียน  ไดแก  ชุมชนเกษตรกรรมในเขตพื้นท่ี  หมู ๖  ตําบลหนองละลอก   
วัดบานคาย  ซึ่งเปนศูนยรวมจิตใจของคนในชุมชน และโรงพยาบาลบานคาย  อาชีพหลักของชุมชน คือ 
เกษตรกรรม  ไดแก  การทํานา  เล้ียงสัตว  และเปนลูกจางในโรงงานอุตสาหกรรมข้ันสอง   เนื่องจากพื้นท่ี  
สวนใหญเหมาะแกการทําเกษตรกรรม   เนื่องจากมีดินมีความอุดมสมบูรณและมีระบบชลประทานท่ีดี และ
พื้นท่ีบางสวนของอําเภอบานคายเปนท่ีต้ังของโรงงานอุตสาหกรรมข้ันสอง เชน กลุมโรงงานในเครือซีเมนตไทย 
ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ประเพณี / ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีเปนท่ีรูจักโดยท่ัวไป   คือ เพลง
พื้นบานไอเป  เพลงกลอมเด็ก และการเชิดหนังตะลุง   
  ๑.๙.๒  ผูปกครองสวนใหญ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา  ประกอบอาชีพ รับจาง
ประมาณรอยละ ๘๒ (ท้ังภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม) และประกอบอาชีพ คาขาย รับราชการ        
ทําธุรกิจสวนตัวและอื่น อีกประมาณรอยละ ๒๔ นับถือศาสนาพุทธคิดเปนรอยละ ๙๘ รายไดเฉล่ียตอครอบครัว 
ตอป ๔๕,๖๐๐ บาท จํานวนคนเฉล่ียตอครอบครัว ๔  คน 
  ๑.๙.๓ โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน  
  โอกาส 
 - ดานสังคมและวัฒนธรรม โรงเรียนอยูในสังคมเกษตรกรรม มีวัดเปนศูนยรวมจิตใจของคนในชุมชน   
คนในชุมชนมีน้ําใจเกื้อกูลกัน อําเภอบานคายมีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเพียงแหงเดียว  สงผลใหโรงเรียนได 
รับความรวมมือ สนับสนุน พัฒนาโรงเรียนในทุกดานจากผูปกครองและชุมชน 
  - ดานเทคโนโลยี พื้นท่ีอําเภอบานคายบางสวนเปนท่ีต้ังของโรงงานอุตสาหกรรมข้ันสอง ซึ่งใช
เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ โรงเรียนจึงไดรับการสนับสนุนดานเทคโนโลยีและทุนการศึกษา จากภาคเอกชน
ในการจัดการศึกษา 
 - ดานเศรษฐกิจ ในเขตอําเภอบานคายในปจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มมากข้ึน จึงตองการคน
ท่ีมีความรูเขาไปทํางาน ทําใหชุมชนมีรายไดตอหัวสูง ผูท่ีมีความรูความสามารถจะมีรายไดสูง สงผลใหโรงเรียน
ไดรับการสนับสนุนจากผูปกครองท่ีมีรายไดสูง  และนักเรียนดังกลาวไมมีปญหาท่ีสืบเนื่องมาจากปญหาทาง
เศรษฐกิจของครอบครัว 
  - ดานการเมืองและกฎหมาย  กฎหมายดี สามารถควบคุมและใหสังคมดําเนินไปอยางปกติ  
นโยบายดานตาง ๆ จากภาครัฐเปนนโยบายท่ีดี  เชน นโยบายเรียนฟรี  เรียนดี  ๑๕ ป อยางมีคุณภาพ ทําให
นักเรียนท่ีมีปญหาทางเศรษฐกิจ  สามารถเรียนตอได  และลดปญหาสังคมท่ีสืบเนื่องมาจากปญหาเศรษฐกิจของ
ครอบครัว  นโยบายกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล มีสวนสงเสริมให  ประชาชนอยูในสังคมอยางมีความสุข และ
เอื้ออํานวยในการประกอบกิจกรรมตาง ๆ ของภาคอุตสาหกรรม  นอกจากนี้องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยังมี
สวนรวมในการสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนในดานงบประมาณ ทําใหโรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
               ขอจํากัดของโรงเรียน 
  - ดานสังคมและวัฒนธรรม ผูปกครองสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีเวลาใหกับนักเรียน
นอย  และบางสวนท่ีประกอบอาชีพรับจางตามโรงงานจะมีเวลาใหนักเรียนนอยมาก ทําใหครอบครัวขาดความ
อบอุน แตกแยก ทําใหนักเรียนบางสวนมีปญหาครอบครัว 



๑๔ 

 

 

  - ดานเทคโนโลยี  ผูประกอบการ, รานบริการอินเตอรเน็ตบางราน  มีการนําเทคโนโลยีไปใชในทาง
ท่ีไมเหมาะสม ผูปกครองสวนใหญขาดทักษะในการใชเทคโนโลยีท่ีพัฒนาอยางไมหยุดยั้ง สงผลใหนักเรียน
บางสวนเลือกใชเทคโนโลยีจากแหลงบริการภายนอกโรงเรียนอยางไมเหมาะสม  นักเรียนมีปญหา 
การติดเกมส  และหนีเรียน  ผูปกครองมีความรูดานเทคโนโลยีไมเทากับนักเรียน ทําใหไมสามารถควบคุม
พฤติกรรมนักเรียนได  สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมของนักเรียนตกตํ่า 
 - ดานเศรษฐกิจ ประชาชนในสวนท่ีไมไดรับการศึกษาจะมีรายไดตํ่า หรือไมไดประกอบอาชีพ  
เนื่องจากโรงงานหรือสถานประกอบการตองการคนท่ีมีการศึกษา มีความรู ความสามารถ  ทําใหนักเรียนท่ีมี 
ผูปกครองลักษณะดังกลาวมีปญหาทางดานเศรษฐกิจ  ขาดเรียน  สงผลกระทบตอการพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนและผลสัมฤทธิ์ของทางการเรียนของนักเรียน 
  - ดานการเมืองและกฎหมาย  ประชาชน และเจาหนาท่ีของรัฐบางสวนท่ีเปนผูคุมกฎหมาย
บกพรองตอหนาท่ี ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ละเลย ไมจริงจัง ทําใหมีปญหาท่ีสงผลกระทบตอนักเรียนโดยตรง  
เชนปญหายาเสพติด ซึ่งปญหาดังกลาวจะสงผลเสียตอตัวนักเรียน  ครอบครัว  สังคม  และประเทศชาติ
ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

 

 

๑.๑๐  ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบท่ีผานมา ปการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
การประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมินโดย
หนวยงานตนสังกัด 

มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน ๔.๘๓ ๔.๘๓ 
มาตรฐานท่ี ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ ๕.๐๐ ๕.๐๐ 
มาตรฐานท่ี ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึง 
                  ประสงค 

๕.๐๐ ๕.๐๐ 

มาตรฐานท่ี ๓ ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  
                  รักเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

๕.๐๐ ๕.๐๐ 

มาตรฐานท่ี ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ  
                  คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติ 
                  สมเหตุผล 

๕.๐๐ ๕.๐๐ 

มาตรฐานท่ี ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร ๔.๐๐ ๔.๐๐ 
มาตรฐานท่ี ๖ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ 
                  ทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ 
                  สุจริต 

๕.๐๐ ๕.๐๐ 

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ 
มาตรฐานท่ี ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ   
                  และเกิดประสิทธิผล 

๕.๐๐ ๕.๐๐ 

มาตรฐานท่ี ๘ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมี 
                  ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

๕.๐๐ ๕.๐๐ 

มาตรฐานท่ี ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชน 
                  ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ 
                  และเกิดประสิทธิผล 

๕.๐๐ ๕.๐๐ 

มาตรฐานท่ี ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู 
                   และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน 

๕.๐๐ ๕.๐๐ 

มาตรฐานท่ี ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการ 
                   บริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

๕.๐๐ ๕.๐๐ 

มาตรฐานท่ี ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ 
                   สถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

๕.๐๐ ๕.๐๐ 

 
 
 
 

  



๑๖ 

 

 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
การประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมินโดย
หนวยงานตนสังกัด 

มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู ๕.๐๐ ๕.๐๐ 
มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ให 
                    สถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 

๕.๐๐ ๕.๐๐ 

มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ 
มาตรฐานท่ี ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตาม 
                     วิสัยทัศนปรัชญา และจุดเนนท่ีกําหนดข้ึน 

๕.๐๐ ๕.๐๐ 

มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม ๕.๐๐ ๕.๐๐ 
มาตรฐานท่ี ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโนบาย จุดเนน แนวทางการ 
                     ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและสงเสริมสถาน   
                     ศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงข้ึน 

๕.๐๐ ๕.๐๐ 

คาเฉลี่ยรวม ๔.๙๓ ๔.๙๓ 
 
สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ          ระดับ ๑         ระดับ ๒         ระดับ ๓          ระดับ ๔         ระดับ ๕ 

     (ปรับปรุง)         (พอใช)           (ดี)               (ดีมาก)           (ดีเยี่ยม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     



๑๗ 

 

 

 

๑.๑๑ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.รอบท่ีผานมา 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนน 
ท่ีได 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน    
ตัวบงช้ีท่ี ๑ ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ๑๐.๐๐ ๙.๖๗ ดีมาก 
ตัวบงช้ีท่ี ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค ๑๐.๐๐ ๙.๒๖ ดีมาก 
ตัวบงช้ีท่ี ๓ ผูเรียนมีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๕๙ ดีมาก 
ตัวบงช้ีท่ี ๔ ผูเรียนคิดเปน ทําเปน ๑๐.๐๐ ๘.๙๖ ดี 
ตัวบงช้ีท่ี ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ๒๐.๐๐ ๑๐.๘๑ พอใช 
ตัวบงช้ีท่ี ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน 
                ผูเรียนเปนสําคัญ 

๑๐.๐๐ ๘ ดี 

ตัวบงช้ีท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการ 
                พัฒนาสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕ ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี ๘ พัฒนาการของการประกนัคุณภาพภายใน 
               โดยสถานศึกษาและตนสังกัด 

๕.๐๐ ๔.๕๙ ดีมาก 

กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ    
ตัวบงช้ีท่ี ๙  ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน  
                พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดต้ังสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕ ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผล 
                  สะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕ ดีมาก 

กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม    
ตัวบงช้ีท่ี ๑๑  ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริม 
                  บทบาทของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔ ดี 

ตัวบงช้ีท่ี ๑๒  ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ  
                  ยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และ 
                  พัฒนาสูความเปนเลิศ ท่ีสอดคลองกับแนว 
                  ทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕ ดีมาก 

รวม ๑๐๐.๐๐ ๘๕.๒๔ ดี 
สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบงช้ี ต้ังแต ๘๐ คะแนนข้ึนไป   ใช  ไมใช 

สถานศึกษามีตัวบงช้ีท่ีไดระดับดีข้ึนไปอยางนอย ๑๐ ตัวบงช้ี จาก๑๒ ตัวบงช้ี  ใช  ไมใช   
สถานศึกษาไมมีตัวบงช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน  ใช  ไมใช 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 



๑๘ 

 

 

ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
          จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีผานมา 

จุดเดน   
๑. ผูเรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดีผูเรียนสุขภาพรางกายแข็งแรง สถานศึกษามีการสงเสริม 

ดานกีฬาสูความเปนเลิศมีการรณรงคการปองกันโรคติดตอ การปองกันกันสารเสพติดโดยมีระบบดูแลชวยเหลือ
ผูเรียน แกปญหาผูเรียนกลุมเส่ียงไดเปนอยางดี ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงคตาม
โครงการท่ีเปนจุดเนนของสถานศึกษาท่ีเดินตามวิสัยทัศน  วัตถุประสงคของสถานศึกษาใหเปนโครงการท่ี
เปนอัตลักษณของสถานศึกษาโดยมีผูเกี่ยวของเห็นความสําคัญรวมมือกันพัฒนาผูเรียน มีความใฝรู และเรียนรู
อยางตอเนื่องสถานศึกษาจัดทําหองสมุดแหลงเรียนรูท่ีมีคุณภาพ เปนหองสมุดท่ีมีบรรยากาศท่ีเอื้ออํานวยให 
กับผูเรียนในการคนควาหาความรูไดดวยตนเอง มีอิเล็คทรอนิกส คอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ต ในการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเพียงพอกับผูเรียน 

๒. สถานศึกษามีการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการตามโครงสรางการ 
บริหารงาน ๔ งาน และบริหารงานเปนระบบครบวงจร PDCA มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง สถานศึกษามีระบบ
การประกันคุณภาพภายในท่ีมีคุณภาพ โดยสถานศึกษามีการบริหารงานประกันคุณภาพภายในโดยสถาน ศึกษา
มีคณะกรรมการรวมมือกันพฒันาอยางตอเนื่อง และไดรับการดูแลจากตนสังกัด 

๓. สถานศึกษามีการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการโครงการและกิจกรรมตอบสนองผูเรียนท่ีดี  
และสามารถแกปญหาใหกับผูเรียน และเปนแบบอยางท่ีดีของชุมชน ทองถ่ินโดยรอบของสถานศึกษา เปนท่ี
ยอมรับผลการพัฒนาบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดต้ังสถานศึกษา มีความ
เปนจุดเนน และจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา ยกระดับมาตรฐาน ของสถานศึกษา 
พัฒนาสูความเปนเลิศท่ีสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

จุดท่ีควรพัฒนา 
๑. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในกลุมสาระคณิตศาสตร และภาษาตางประเทศอยู 

ในระดับตองปรับปรุง ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในกลุมสาระการเรียนรูท่ีตองปรับปรุงอยางเรงดวน 
และสาระการเรียนรูท่ีอยูในระดับพอใชใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน 

๒. การพัฒนาการจัดกิจกรรมสงเสริมการจัดการเรียนการสอนดานกระบวนการคิดใหกับผูเรียน 
ทุกคนมีความสามารถกลาคิด กลาแสดงออกใหมากข้ึน ไมควรพัฒนาเพียงกลุมใดกลุมหนึ่ง พัฒนากจิกรรมใหมี
ความโดดเดนข้ึนอีกหลายๆกิจกรรมโดยผูเรียน คิดเอง และแกปญหาเอง พัฒนากิจกรรมประชาธิปไตยใน
โรงเรียนตามกระบวนการและวิถีประชาธิปไตย สถานศึกษาควรวิเคราะหปญหาท่ีเกิดจากการเรียนรูของผูเรียน
และปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนรูโดยใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง 

๓. ผูเรียนควรไดรับการสอนเสริมอยางจริงจัง มีความตอเนื่อง และดําเนินการเปนระบบในการ 
จัดการเรียนการสอน ออกแบบการเรียนรูและการวัดประเมินผล สถานศึกษามีการติดตามความกาวหนาของ
ผูเรียนอยางตอเนื่อง 
 
 



๑๙ 

 

 

ขอเสนอแนะ 
๑. มาตรฐานดานผลการจัดการศึกษา 

 ๑.๑  ผูเรียนควรไดรับการพัฒนากิจกรรมท่ีสถานศึกษาสงเสริมการจัดการเรียนการสอนดาน 
กระบวนการคิด ใหกับผูเรียนทุกคนมีความสามารถกลาคิด กลาแสดงออกใหมากข้ึน อยาพัฒนาเพียงกลุมใด
กลุมหนึ่ง 

 ๑.๒  ผูเรียนควรไดรับการพัฒนายกระดับการรวมกิจกรรมตางๆ พัฒนากิจกรรมใหมีความโดดเดน
ข้ึนอีกหลายๆ กิจกรรมโดยผูเรียนคิดเอง ทําเอง และแกปญหาเอง 

 ๑.๓  พัฒนากิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยมีคณะกรรมการคละช้ัน เพื่อการสืบสานงาน 
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน ใหมีความตอเนื่อง เมื่อมีผูเรียนท่ีเปนคณะกรรมการนักเรียนจบการศึกษา 

 ๑.๔  ควรวิเคราะหปญหาท่ีเกิดจากการเรียนรูของผูเรียนและปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนรูโดยให 
ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง เนนการใชกระบวนการคิด กระบวนการกลุมเพื่อนชวยเพื่อน 

 ๑.๕  จัดกิจกรรมสอนเสริมใหกับนักเรียนอยางจริงจัง ตอเนื่อง และดําเนินการเปนระบบต้ังแต 
การวางแผนการสอน การออกแบบการเรียนรูการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล ตลอดจนการ
ติดตามความกาวหนาของผูเรียนอยางตอเนื่อง 

 ๑.๖  ครูควรเปล่ียนเทคนิควิธีการสอน โดยใหผูเรียนไดใชกระบวนการคิดใหมากข้ึนเนนใหผูเรียนได
ฝกคิดเปนระบบ คิดสังเคราะหคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณาญาณ โดยใชกิจกรรมโครงงานท่ีผูเรียนไดคิดริเริ่ม
วางแผนงานเอง ตลอดจนครูควรเนนการดูแลเอาใจใสผูเรียน ขณะปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูอยางท่ัวถึง 

 ๑.๗  ควรมีการวิเคราะหความยากงายของขอสอบ วิเคราะหจุดประสงค และตัวช้ีวัดใหสอดคลอง 
กับสาระการเรียนรูท่ีใชจัดการเรียนการสอน 

 ๑.๘  สถานศึกษาจัดหางบประมาณภายนอกเพิ่มข้ึน เพื่อนักเรียนจะไดรวมกิจกรรมไดอยางท่ัวถึง 
 ๑.๙  โครงการมีกิจกรรมมากเกินไปควรรวบกิจกรรมท่ีสามารถทํารวมกันได เพื่อการบริหารเวลา 

ในการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดรวมกิจกรรมเต็มตามศักยภาพ 
๑.๑๐ กิจกรรมบางกิจกรรมนําเขาบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูตามความเหมาะสม เพื่อลดเวลา 

ท่ีไมเพียงพอในการจัดกิจกรรมนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนแตละกลุมสาระการเรียนรู 
๒. มาตรฐานดานการบริหารจัดการศึกษา 

๒.๑ ควรสงเสริมสนับสนุนใหครูไดทํางานวิจัยกลุมสาระการเรียนรูตางๆใหครบถวนทุกคน 
 ๒.๒ การใชงบประมาณทางการศึกษาใหดําเนินการอยูในกรอบของการใชงบประมาณ โดยยึด 
หลักความคุมคา ใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดยรณรงคใหบุคลกรมีความประหยัด ใชวัสดุอุปกรณ
อยางคุมคา 
 ๒.๓ ควรบริหารบุคลากรหลัก โดยมอบหมายงานใหรับผิดชอบงานควบคูกับครูอัตราจาง 

    ๒.๔ ควรดําเนินการเกี่ยวกับการเสนอความเสนอความเกี่ยวกับเรื่องการจัดต้ัง ยุบรวมหรือเลิก 
สถานศึกษาอยางเปนระบบ 
               ๒.๕ ควรดําเนินการประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยอยางเปน 
ระบบ 
 
 ๓. มาตรฐานดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 สถานศึกษาควรวางแผนการนิเทศติดตามงาน นิเทศการเรียนการสอนอยางเปนระบบ กําหนด 
ผูรับผิดชอบและกํากับติดตามงานใหชัดเจน สรางความตระหนักใหครูเห็นความสําคัญของการนิเทศการเรียน
การสอน ตลอดจนวางระเบียบ แนวปฏิบัติชัดเจน 



๒๐ 

 

 

๔. มาตรฐานดานการประกันคุณภาพภายใน 
    สถานศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีการปรับเปล่ียนตามกฎกระทรวงวาดวย 

ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ มีการดําเนินงานอยางเปนระบบใหเปน 
ไปตามมาตรฐานการศึกษา 
 



๒๑ 

 

 

ตอนที่ ๒  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

  

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ จํานวน ๔ มาตรฐาน ไดแก  
 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผูเรียน  
 มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา  
 มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
 มาตรฐานท่ี ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล  
 ดังนั้นในปการศึกษา  ๒๕๕๙  โรงเรียนไดดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ ตามแผนเปนท่ีเรียบรอย  
จึงไดสังเคราะหความสัมพันธระหวางมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๑๕ มาตรฐานกับมาตรฐานการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน ๔ มาตรฐานใหม ตามประกาศ เพื่อนําสูการจัดทํารายงานประจําปของสถานศึกษา ( SAR ) 
ป ๒๕๕๙ ดังนี้ 
 
๒.๑ มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน 
ระดับคุณภาพ : ดี 

๑. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนสงเสริมและสรางความตระหนักใหผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและสุนทรียภาพ   โดยโรงเรียนได

ดําเนินโครงการและจัดกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนประจําปการศึกษา ๒๕๕๙  โครงการ
บริการสาธารณูปโภคและกํากับน้ําด่ืม  โครงการงานโภชนาการและบริการ  โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ   
โครงการเฝาระวังส่ิงเสพติด    โครงการโรงเรียนตอตานยาเสพติด QAD    กิจกรรมหนึ่งชุมนุมหนึง่ผลงาน  
กิจกรรมเปดบาน “บานคายสัมพันธวันวิชาการ  ” กิจกรรมแขงขันกีฬาสี  กิจกรรมชุมนุม   กิจกรรมคายดนตรี  
กิจกรรม  
บ.ค. รวมใจบานคายไรพุง 
 โรงเรียนสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม จิตสังคม และจิตสํานึกอันพึงประสงคโดยไมขัด
กับกฎหมายและวัฒนธรรมอนัดีของสังคม นอกจากจะสอดแทรก ไวในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแลว 
โรงเรียนยงัไดดําเนินกิจกรรมหรือโครงการท่ีมุงพฒันาผูเรียน ดังนี้ โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียนในโรงเรียนวิถีพุทธ  โครงการธรรมศึกษาพัฒนาชีวิต   โครงการพุทธบูชามหามงคล  กิจกรรมคาย
พัฒนาจิตชีวิตพอเพียง    กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน    กิจกรรมเด็กดีศรีบานคาย (V-star-Club)  
โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  โครงการงามอยางไทย ใชคุณธรรมนําชีวิต ยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง  คายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี – ยุวกาชาด โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน และโครงการบาน
คายสัญจร สงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ภาคภูมิใจในทองถ่ิน
ในความเปนไทย และเห็นคุณคาเกี่ยวกับภูมิปญญาไทย โรงเรียนยังไดดําเนินกิจกรรมหรือโครงการท่ีมุงพัฒนา
ผูเรียน ดังนี้  
โครงการกํากับดูแลความสะอาดอาคารและส่ิงแวดลอมของโรงเรียน กิจกรรมคัดแยกขยะเพื่อส่ิงแวดลอม 
กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมคายวิทยาศาสตรธรรมชาติศึกษา 
กิจกรรมคายประวัติศาสตร 
       โรงเรียนสงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรู และพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่องโดยไดดําเนินงานตามโครงการและกิจกรรมตาง ๆ  ดังนี้ กิจกรรมการสอนเสริมวิชา
ภาษาไทย  กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน  โครงการทัศนศึกษา โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  



๒๒ 

 

 

โครงการพัฒนาหองสมุด  โครงการสงเสริมอาชีพอิสระเพื่อการมีรายไดระหวางเรียน  กิจกรรมหนึ่งชุมนุมหนึ่ง
ผลงาน  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน   กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน 

โรงเรียนสงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนเปนบุคคลท่ีมีกระบวนการคิดอยางเปนระบบ คิดอยาง
สรางสรรค  
มีความสามารถในการตัดสินใจไดอยางมีเหตุผล นอกจากกระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรแลว โรงเรียนยังไดจัด
กิจกรรมและโครงการท่ีสนับสนุนสงเสริมดานดังกลาว ดังนี้ โครงการสงเสริมความเปนเลิศทางดานวิชาการ 
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน กิจกรรมหนึ่งชุมนุมหนึ่งผลงาน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 
กิจกรรมการแขงขันกีฬาภายในโรงเรียน  โครงการสงเสริมอาชีพอิสระเพื่อการมีรายไดระหวางเรียน กิจกรรม  
พัฒนาการอาน  กิจกรรมส่ือสารนานาชาติ และกิจกรรมเปดบานวิชาการ 

โรงเรียนไดสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีความรู มีทักษะตามหลักสูตรการศึกษา โดยไดดําเนิน
กิจกรรม 
โครงการตาง ๆ ดังนี้ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ 
โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู และโครงการพัฒนาแหลงเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรู  
ท้ังนี้ไดใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของ เขามารวมกันวางแผนและพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลท่ีมีทักษะความรูท่ีจําเปนเต็ม
ศักยภาพตรงตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนสงเสริมใหผูเรียนเปนบุคคลท่ีมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน ทํางานรวมกับผูอื่นได  
รวมท้ังมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต โดยโรงเรียนไดดําเนินโครงการ และกิจกรรม อาทิ โครงการสงเสริมอาชีพ 
อิสระเพื่อมีรายไดระหวางเรียน กิจกรรมคายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด  กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน  กิจกรรมหนึ่งชุมนุม หนึ่งผลงาน 
 

๒. ผลการพัฒนา 
โรงเรียนไดดําเนินงานตามโครงการ และกิจกรรมตาง ๆ ตามแผนท่ีวางไว สงผลใหผูเรียนไดรับการ

พัฒนาใหเปนบุคคลท่ีมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ สงผลใหผูเรียนไดรับการพัฒนาใหเปนบุคคลท่ีมี คุณธรรม

จริยธรรมและ คานิยมท่ีพึง   สงผลใหผูเรียนไดรับการพัฒนาใหเปนบุคคลท่ีมีการแสวงหาความรูดวยตนเอง รัก

เรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องมีมุมมองถึงความสําเร็จของตนเองในอนาคต  สงผลใหผูเรียนมีการ

พัฒนาศักยภาพดานทักษะความคิด การตัดสินใจ การแกปญหาดานตาง ๆ อยางมีสติสมเหตุสมผลนั้น สงผลให

ผูเรียนเปนบุคคลท่ีมีความรู มีทักษะตามหลักสูตรการศึกษา เปนไปตามเกณฑของหลักสูตรการศึกษา และสงผล

ใหผูเรียนรูจักการวางแผนการทํางาน มีความมุงมั่นในการทํางาน มีความรับผิดชอบสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

ไดอยางมีความสุข สงเสริมและปลูกฝงจิตสํานึกของผูเรียนใหเปนบุคคลท่ีรูจักใช รูจักประหยัด รูจักการออมตาม 

แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท้ังนี้มีผลงานจากการประเมินในดานตางๆ ดังนี้ 

 
ประเด็น ผลการประเมิน 

การประเมินการอาน คิด
วิเคราะห และเขียน 
 
 
 
 
 

รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 
ช้ัน ม. ๑-๖  ตามระดับคุณภาพ  

 



๒๓ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
การประเมินกิจกรรม 
พัฒนาผูเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ช้ัน ม. ๑-๖  ตามระดับคุณภาพ  

 

 
 

 
ประเด็น ผลการประเมิน 

การประเมินสมรรถนะสําคัญท่ี
จําเปนในการเรียนรูตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ 
 
 
 
 
 
 

รอยละของนักเรียนท่ีผานเกณฑการประเมิน สมรรถนะสําคัญท่ีจําเปน 
ในการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑   ช้ัน ม. ๑-๖ 



๒๔ 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
ประเด็น ผลการประเมิน 

การประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงคตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 

รอยละของนักเรียนท่ีผานเกณฑการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค 
ตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

พุทธศักราช ๒๕๕๑ ช้ัน ม. ๑-๖ 
   

 
 

 
 
๓. จุดเดน  

ผูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสม่ําเสมอ  มีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ เห็น
คุณคาในตนเอง   มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม  มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค   
ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน มีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน
ได และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต ท้ังนี้อันเนื่องมาจากโรงเรียนไดจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม อยาง
ตอเนื่อง 



๒๕ 

 

 

ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู   มีแหลงเรียนรูท่ีทันสมัย   และ
เปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม เนื่องจากเปนโรงเรียนวถีิพุทธ มีการฝกสมาธิ มีแหลงเรียนรูใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติ
จริง   
มีภาวะผูนําจากการฝกปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และมีภูมิปญญาทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน มีโครงการท่ีสงเสริมความสามารถเฉพาะดานของนักเรียน เชน โครงการสงเสริมความ
เปนเลิศดานตาง ๆ มีการคัดกรองนักเรียนเพื่อสนบัสนุนสงเสริมนักเรียนกลุมท่ีมีความสามารถ  และชวยเหลือ
ในกลุมเส่ียงและกลุมมีปญหา  รวมท้ังสงเสริมกิจกรรมท่ีพัฒนาสุขภาพกาย  สุขภาพจิตและบุคลิกภาพ  ท่ีดี  ซึ่ง
เปนผลมาจากโรงเรียนมีการวางแผนดําเนินโครงการท่ีประสบความสําเร็จท่ีไดจัดทํามาแลวในรอบปการศึกษาท่ี
ผานมาใหเปนโครงการตอเนื่องในปการศึกษาตอไป รวมท้ังโครงการ หรือกิจกรรมใหม ๆ ท่ีจะชวยสงเสริมและ
พัฒนาใหผูเรียนเปนบุคคลท่ีมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ  ชวยสงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนเปนบุคคลท่ีมี 
คุณธรรมจริยธรรมและ คานิยมท่ีพึงประสงค  
 
๔. จุดควรพัฒนา 

๑. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน ในสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตรและภาษาตางประเทศ ตํ่ากวาคาเฉล่ียระดับชาติ ควรไดรับการพัฒนาอยางเรงดวน 

๒. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน ในสาระการ
เรียนรูภาษาไทย สังคมศึกษา ฯ  คณิตศาสตรและภาษาตางประเทศ ตํ่ากวาคาเฉล่ียระดับชาติ ควรไดรับการ
พัฒนาอยางเรงดวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๒.๒ มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 

๑. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนไดดําเนินการวิเคราะหสภาพปญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผานมา โดยการศึกษาขอมูล

สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุม
ระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนรวมกันกําหนดเปาหมาย ปรับวิสัยทัศน กําหนดพันธ
กิจ กลยุทธ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป ใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา 
พรอมท้ังจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานใหผูรับผิดชอบ ดําเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อ 



๒๖ 

 

 

ใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และสรุปผลการ
ดําเนินงาน ท้ังนี้โรงเรียนมีการดําเนินงานตามลําดับ ดังตอไปนี้ 

๑.๑ โรงเรียนไดพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามโครงสรางการบริหารเพื่อใหเกิดความคลองตัว 
รวดเร็วเอื้อตอการพัฒนาโรงเรียนตามโครงสรางการบริหารงาน โครงการและกิจกรรมท่ีกําหนดตามแผนปฏิบัติ
การประจําป 

๑.๒ โรงเรียนไดดําเนินการเพื่อใหคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองและชุมชนไดเขามามีสวนรวม
เพื่อการพัฒนาโรงเรียนอยางตอเนื่องรวมท้ังกํากับดูแลเพื่อใหการดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ตางๆของ
โรงเรียนสําเร็จตามเปาหมาย 

๑.๓ โรงเรียนไดพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน อีกท้ังจัดรายวิชา
เพิ่มเติมหลากหลายคํานึงถึงความตองการของผูเรียน สนับสนุนสงเสริมครูจักกิจกรรมการเรียนรูมุงให นักเรียน
มีความรูและเกิดทักษะ เปนบุคคลอันพึงประสงค ควบคูการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูอยาง
สม่ําเสมอ  

๑.๔  โรงเรียนไดจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน และการ
บริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพทันตอการเปล่ียนแปลงของการพัฒนาดานขอมลู ขาวสาร
และวิทยาการท่ีทันสมัย  

๑.๕ โรงเรียนไดสงเสริมใหผูเรียนไดรับขอมูลความรูจากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายท้ังภายใน และ
ภายนอกโรงเรียน โดยไดจัดทํากิจกรรม โครงการ อาทิ โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู  
โครงการพัฒนาบุคลากร  โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู โครงการพฒันาแหลงเรยีนรูภายใน
และภายนอกโรงเรียน กิจกรรมการจัดทําวารสารรวงขาว  โครงการศึกษาดูงาน  ทัศนศึกษา 

 
 
 
 
 
 
๑.๖ โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษาท่ีมุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

โดยการดําเนินงาน โครงการ กิจกรรมท่ีสถานศึกษากําหนดข้ึน เพื่อสงเสริมผูเรียนใหบรรลุผลตามวิสัยทัศน 
ปรัชญา จุดเนน เปาหมาย และกลยุทธ  รวมท้ังสะทอนความเปนเอกลักษณของสถานศึกษา เปนท่ียอมรับของ
ชุมชนและทองถ่ิน เชน โรงเรียนวิถีพุทธ  และไดจัดกิจกรรม โครงการตาง ๆ อาทิ โครงการพัฒนาพฒันา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู   โครงการ
พัฒนาหลักสูตร 
และกระบวนการเรียนรู   โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  โครงการพุทธบูชามหามงคล และ 
โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวินัยนักเรียน  

๑.๗ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเนน  แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
สงเสริม 
ใหยกระดับคุณภาพสูงข้ึน โดยจัดโครงการ กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
โดยมีการกําหนดมาตรการท่ีนํามาปรับปรุง พัฒนา และดําเนินโครงการกิจกรรมพิเศษอยางเปนระบบและมุงมั่น มีการ
นําขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภายนอกและผลประเมินอื่นท่ีเกี่ยวของมากําหนดมาตรการ นโยบาย โครงการ
กิจกรรมพิเศษ เพื่อขับเคล่ือนสถานศึกษาใหเขาสูมาตรฐาน  ไดจัดทํากิจกรรม โครงการพิเศษ อาทิ โครงการพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   โครงการสงเสริมความเปนเลิศทาง



๒๗ 

 

 

วิชาการ   โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  โครงการพุทธบูชามหามงคล  
โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวินัยนักเรียน 
 
๒. ผลการพัฒนา 

โรงเรียนไดพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และดําเนินการตาม โครงการและกิจกรรมท่ีกําหนดตาม
แผนปฏิบัติปฏิบัติการประจําป ผูมีสวนเกี่ยวของพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา  คณะกรรมการ
สถานศึกษาไดเขามามีสวนรวมพัฒนาโรงเรียนตามกรอบการพัฒนาท่ีโรงเรียนไดวางไว   โรงเรียนไดพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน และจัดโครงการกิจกรรมตางๆท่ีเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน เอื้อตอการอยูรวม
ในสังคมยังผลใหผูเรียนมีความสุขในการเรียน  โรงเรียนไดพฒันาสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน 
รวมท้ังเอื้อตอการพัฒนาดานรางกายและจิตใจ ยังผลใหผูเรียนมีความสุข  สนุกกับการเรียน มีความพึงพอใจ 
และอยูรวมในสังคมอยางมีความสุข  สถานศึกษามีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใช
ประโยชนจากแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมท้ังผูท่ีเกี่ยวของ มีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวาง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองคกรท่ีเกี่ยวของ  

โรงเรียนไดจัดทําโครงการ กิจกรรมอยางหลากหลายยังผลใหผูเรียนเปนบุคคลท่ีมีศักยภาพ มีคุณภาพ 
และมีคุณลักษณะตามวิสัยทัศนท่ีโรงเรียนกําหนด สงผลใหการดําเนินงานของโรงเรียนบรรลุตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาเปนอยางดี ตอบสนองนโยบาย จุดเนน โดยนักเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชนและผูท่ีเกี่ยวของมี
สวนรวมและพอใจในการดําเนินการ    

 
 
 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
การพัฒนาครู
บุคลากร 
ทางการศึกษา 
 
 
 
 

รอยละของจํานวนช่ัวโมงท่ีครูไดรับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพตอป 
 

 



๒๘ 

 

 

การนิเทศ กํากับ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละของครูท่ีไดรับการนิเทศ กํากับ ติดตาม  
และประเมินผลจากผูบริหาร ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๙ 

 
 
 

การนิเทศ กํากับ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละของครูท่ีไดรับการนิเทศ กํากับ ติดตาม  
และประเมินผลจากผูบริหาร ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 

 

 
๓. จุดเดน 

ผูบริหาร มีวิสัยทัศน มีภาวะผูนํา มีความสามารถทางวิชาการ และมีความคิดริเริ่มในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาและพัฒนาผูเรียน นํากระบวนการวิจัยเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการดานการศึกษา เพื่อ
พัฒนาผูเรียน (Bankhai  Model ) โดยใชกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวม ใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว
ในแผน สงเสริมและใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการ เอาใจใสการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ เต็มเวลา ผูมี
สวนเกี่ยวของ ผูเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา  
 โรงเรียนมีกระบวนการบริหารท่ีมุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยการดําเนินงาน โครงการ 
กิจกรรมท่ีสถานศึกษากําหนดข้ึน เพื่อสงเสริมผูเรียนใหบรรลุผลตามวิสัยทัศน ปรัชญา จุดเนน เปาหมาย และ
กลยุทธ  รวมท้ังสะทอนความเปนเอกลักษณของสถานศึกษา เปนท่ียอมรับของชุมชนและทองถ่ิน เชน โรงเรียนวิถี
พุทธ โรงเรียนมาตรฐานสากล ไดสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนเขารวมแขงขันในโอกาสตางๆอยางตอเนื่องจน
ไดรับรางวัลจํานวนมาก ซึ่งสรางช่ือเสียง เกียรติยศ สรางความภูมิใจใหโรงเรียน 

โรงเรียนจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษา
ใหยกระดับคุณภาพสูงข้ึน เชน การปฏิรูปการศึกษา การสงเสริมหรือสืบสานโครงการพระราชดําริ และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปองกันส่ิงเสพติด การพรอมรับการเปนสมาชิกประชาคมอาเซียน  



๒๙ 

 

 

โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบ มีนโยบายพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเอื้อและ
อํานวยความสะดวกแกผูเกี่ยวของท้ังผูเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชน ไดรับการบริการท่ีสมบูรณยิ่งข้ึนภายใต
โครงการ กิจกรรมท่ีจัดทําข้ึนในปการศึกษาปจจุบัน    โรงเรียนใหความสําคัญอยางยิ่งกับบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองและชุมชน และประสานความรวมมือเพื่อพัฒนาโรงเรียนใหบรรลุตาม
วิสัยทัศนและพันธกิจของโรงเรียน  โรงเรียนมีนโยบายนําผลการประเมินท่ีพบขอบกพรอง รวมท้ัง  ผลการ
สํารวจความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยผูเรียนมาปรับปรุง พัฒนางานในปการศึกษาตอไป 
 
๔. จุดควรพัฒนา 

๑. โรงเรียนควรมีนโยบายชัดเจนท่ีจะพัฒนาสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนใหเปนบุคคลท่ีสมบูรณเต็มตามศักยภาพตอไป   

๒. โรงเรียนควรสรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมี
ความเขมแข็ง มีสวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

๒.๓ มาตรฐานท่ี  ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดี 

๑. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนไดพัฒนาครูใหปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการ 

พัฒนาดานการจัดการศึกษาตามโครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนไดจัดตามแผนปฏิบัติการประจําป 
โรงเรียนดําเนินการสงเสริมใหครูนํานโยบาย “ศิษยรักครูครูรักเด็ก” สูการปฏิบัติ ทําใหครูเห็นคุณคา

ของแตละบุคคลและดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเต็มความสามารถและศักยภาพ  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ โดยปรับ
วิธีการวัดผล ตามสภาพจริง และจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีสรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวม    
มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบรบิทของชุมชนและทองถ่ิน  มีกระบวนการตรวจสอบและ
ประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ  ไดแก งานหลักสูตรมีการประชุม
ปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาสูประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระ
งาน ช้ินงาน ปรับโครงสรางรายวิชา หนวยการเรียนรู ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู สัดสวนคะแนนแตละหนวย
กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีสอดคลองกับหนวยการเรียนรู สนับสนุนใหครูจัดการเรียนการสอนท่ีสราง
โอกาสใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวม ไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวยตนเอง จัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ทักษะการคิด ครูมีการมอบหมายหนาท่ีใหนักเรียนจัดปายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานท่ีตาง ๆ ท้ังภายใน
หองเรียนและนอกหองเรียน ครูใชส่ือการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี  ภูมิปญญาทองถ่ิน ครูทุก
คนทํางานวิจัยในช้ันเรียน และไดรับการตรวจใหคําแนะนําโดยคณะกรรมการวิจัยของโรงเรียน 

โรงเรียนดําเนินการสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยการดําเนินงาน 
โครงการกิจกรรม อยางหลากหลายและมีรองรอยความพยายาม ไดแก หลักสูตรสถานศึกษา   แผนการจัดการ
เรียนรู  โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู   แฟมขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล นิเทศการสอน  
โครงการพัฒนาบุคลากร  กิจกรรมศึกษาดูงานกลุมสาระ  กิจกรรมพัฒนาแผนการเรียนรูและผลิตส่ือการเรียน
การสอนบูรณาการอาเซียน  โครงการอบรมพัฒนาทรัพยากรในองคการใหมีความรูดานเทคโนโลยี  โครงการ
พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โครงการเยี่ยมบานนักเรียน  วิจัยในช้ันเรียน  รายงานผลการปฏิบัติหนาท่ี   
โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมครู คําส่ังปฏิบัติการสอน  บันทึกการจัดสอนแทน  ผลการแขงขันความเปน
เลิศต้ังแตระดับเขตพื้นท่ีข้ึนไป   โครงการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการของแตละกลุมสาระการเรียนรู 
 



๓๐ 

 

 

๒. ผลการดําเนินงาน 
จากการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรมอยางหลากหลายเพื่อพัฒนาใหครูจัดการเรียนการสอนท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ  ครูมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีสรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวม ทําใหผูเรียน
เรียนรูผานกระบวนการคิด ไดฝกทักษะ แสดงออก คิดเปน ทําเปน รักการอานแสวงหาความรูจากส่ือดวย
ตนเอง มีสวนรวมในการจัดบรรยากาศการเรียน   มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของ
ชุมชนและทองถ่ินอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง  ครูมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจ
ของผูเรียนอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพโดยประเมินผูเรียนจากสภาพจริง ใชเครื่องมือและวิธีการวัด 
ประเมินผลเหมาะสม หลากหลาย  ครูปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะ ดวยความ
ทุมเทเสียสละอยางเต็มกําลังความ สามารถ พัฒนาผูเรียนใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตร สงผลใหผลการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๓ อยูในระดับดี 
 
๓. จุดเดน 
 ครูไดรับการนิเทศภายในอยางเขมงวดกวดขันเปนกัลยาณมิตร โดยใหครูจับคูนิเทศและกลุมยอยภายใน
กลุมสาระการเรียนรูและขามกลุมสาระการเรียนรู  มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ใหความรูในการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู เรื่องการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานสรางเด็กไทย ๔.๐ การวัดผลประเมินผลแนวใหม  
การวิจัยในช้ันเรียน   มีการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา  จัดโครงงานอาชีพแบบครบวงจร  
เช่ือมโยงใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติจริงยังแหลงเรียนรูดานอาชีพในชุมชน   
    ครูมีความต้ังใจ มุงมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูโดยการคิด ไดปฏิบัติ
จริง มีการใหวิธีการและแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย ใหนักเรียนแสวงหาความรูจากส่ือเทคโนโลยีดวยตนเองอยาง
ตอเนื่อง นักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรู และผลงานวิจัยในช้ันเรียน
ของครูทุกคน ไดรับการตรวจประเมินพรอมท้ังใหคําแนะนํา  ซึ่งโรงเรียนกําหนดนโยบายชัดเจนท่ีจะพัฒนาครู
และบุคคลากรในโรงเรียนใหมีความรู เพื่อพัฒนาวิชาชีพใหเอื้อตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนยังผล
ตอคุณภาพผูเรียนใหเปนบุคคลท่ีสมบูรณเต็มตามศักยภาพตอไป 
 
๔. จุดควรพัฒนา 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังขาดกิจกรรมท่ีเนนกระบวนการคิด วิเคราะห รวมท้ังกิจกรรมท่ีเนน
ใหนักเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง และควรนําภูมิปญญาทองถ่ินใหเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมให
นักเรียนไดเรียนรู  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 

 

 

 
๒.๔ มาตรฐานท่ี ๔  ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
ระดับคุณภาพ : ดี 

๑. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนจัดทําระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอยางเปนระบบ ตามกรอบของแผนพัฒนา

การจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน  โดยยึดหลักการมีสวนรวมของบุคลากรทุกสวนท่ี
เกี่ยวของ  ตามแนวทาง PDCA ไดแก คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจําป คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการงานสารสนเทศ เอกสารรายงานสารสนเทศ ผลการประเมินภายใน
สถานศึกษาโดยตนสังกัด รายงานประจําป  โรงเรยีนไดมีการดําเนินการตามข้ันตอนการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาท้ัง  ๘ องคประกอบ อยางครบถวนถูกตอง  โดยผูเกี่ยวของทุกฝายใหความรวมมือในการวาง
ระบบและดําเนินงานประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา  โดยโรงเรียนไดดําเนินการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน  โดยการศึกษามาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามกฎกระทรวง และ
ดําเนินการวิเคราะห มาตรฐานและตัวบงช้ี พิจารณาสาระสําคัญเพื่อกําหนดมาตรฐานและตัวบงช้ีท่ีสะทอนอัต
ลักษณ และมาตรการสงเสริม กําหนดคาเปาหมายความสําเร็จของแตละมาตรฐานและตัวบงช้ี โดยการมีสวน
รวมของผูบริหาร คณะครู ผูปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จากนั้นจึงประกาศคาเปาหมาย
แตละมาตรฐานและตัวบงช้ีวาดวยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาประกาศคาเปาหมายแตละ
มาตรฐานและตัวบงช้ีวาดวยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหกลุมผูเกี่ยวของ คือ คณะครู บุคลากร 
นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและหนวยงานตนสังกัดรับทราบ 

โรงเรียนไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยมุงคุณภาพ ตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน โดยไดดําเนินการรวมกันวเิคราะหสภาพปญหาและความจําเปนของโรงเรียนอยางเปน
ระบบโดยใชขอมูลตามสภาพจริง (AWOT ANALYSIS) ทําใหทราบขอมูลดานจุดแข็ง จุดออน และปจจัย
สนับสนุนตาง ๆ เพื่อกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายดานตาง ๆ ท่ีมุงพัฒนาผูเรียนท่ีสะทอนคุณภาพ
ความสําเร็จอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม และรวมกันกําหนดโครงการท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาดวย
ใชแหลงขอมูลอางอิง เชน ผลการวิจัย เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว  รวบรวมขอมูลของ
แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน กําหนดบทบาทหนาท่ีและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร บทบาท
หนาท่ีแนวทางการมีสวนรวมของผูปกครองและหนวยงานภายนอก และกําหนดการใชงบประมาณท่ีเหมาะสม 
เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ึนพื้นฐานและกรรมการบริหารโรงเรียนจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําป 
ท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาพรอมท้ังกําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานเกิดความชัดเจนในการดําเนินงาน
และสามารถตรวจสอบได และนําแผนปฏิบัติการประจําปเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนใหความเห็นชอบ 

โรงเรียน ไดดําเนินการจัดโครงสรางการบริหารงานท่ีเอื้อตอการพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพ
ภายใน  
มีการกําหนดผูรับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศเปนหมวดหมู คลอบคลุม สะดวกตอการเขาถึงและใหบริการ 
และนําขอมูลสารสนเทศไปใชในการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอน       

โรงเรียนไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีการประชุมช้ีแจงทําความเขาใจกอนการ
ดําเนินงาน   มีโครงสรางการบริหารงานของสถานศึกษา   กําหนดผูรับผิดชอบงานท่ีชัดเจน   มีปฏิทินการ
ดําเนินกิจกรรมในทุกกลุมงานและปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนดไว  โดยมีการกําหนดผูรับผิดชอบและปฏิบัติตาม
กิจกรรมท่ีไดระบุไวในแผนปฏิบัติการประจําป 



๓๒ 

 

 

โรงเรียนมีคําส่ังแตงต้ังคณะทํางานและกําหนดบทบาทหนาท่ีชัดเจน  จัดทําเครื่องมือการติดตาม มีแนว
ปฏิบัติ ปฏิทินดําเนินงานติดตาม  บุคลากรท่ีเกี่ยวของรับทราบ นําผลการติดตามมาพัฒนาปรับปรุงงาน  
รายงานผลการดําเนินการติดตาม  เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนการพัฒนาในปการศึกษาตอไป  มีการแตงต้ัง
คณะ กรรมการและผูทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   ประชุม
คณะ กรรมการเพื่อช้ีแจงแนวทางการประเมินรวมกัน  มีการดําเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ัง ดวยวิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลาย
และเหมาะสม 

โรงเรียนไดประชุมช้ีแจงและสรางความตระหนักแกบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พรอมในสวนของโรงเรียนท่ีตองปรบัปรุงแกไข 
ตามขอเสนอแนะของ สมศ.ในการประเมินในรอบท่ีผานมา    แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานและประเมิน
คุณภาพภายใน  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  สรุปในภาพรวมของโรงเรียน เพื่อเสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานพรอมเผยแพรรายงานตอสาธารณชน หนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

โรงเรียนไดสงเสริมแนวคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาใหเกิดข้ึนกับครูและบุคลากรอยาง
ตอเนื่อง โดยการประชุม อบรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและนําผลการประเมินตนเองเปน
ฐานขอมูลในการพัฒนาการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยการจัดทําโครงการและกิจกรรมท่ีปรับปรุง แกไข
ขอบกพรอง และสงเสริมยกระดับคุณภาพใหสูงข้ึน จากการดําเนินการดังกลาวสงผลใหผูปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และผูมีสวนเกี่ยวของมีความมั่นใจตอระบบการบริหารและการจัดการของ
สถานศึกษา 

 
๒. ผลการดําเนินงาน 

โรงเรียนไดพัฒนางานระบบประกันคุณภาพอยางเปนระบบทันตอการนําไปใชพัฒนาโรงเรียนไดทุกมิติ   
ไดมีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา อยางเปนระบบ และ
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  

โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาเปนแนวทางในการดําเนินโครงการ กิจกรรม   มีการสรุปผลการ
ดําเนินงานท่ีเปนระบบ  มีการรายงานแตละโครงการและกิจกรรมท่ีจัด และดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป 

โรงเรียนจัดทําโครงการ กิจกรรม โดยมีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเปนเปาหมายสงผลใหโครงการ 
กิจกรรม บรรลุผลสําเร็จท่ีกําหนดปฏิทินการปฏิบัติและวิธีการดําเนินงานอยางชัดเจน  ไดพัฒนาระบบ
สารสนเทศใหเกิดความคลองตัว สะดวก เพื่อใชประกอบในการใชกับระบบบริหารอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล   มีแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อใชเปนแนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา  มีการปฏิบัติตาม
ปฏิทินและมีผลงานในการดําเนินงานปรากฏและมีการพัฒนาผลงานการดําเนินงานอยางตอเนื่อง    มีการ
ดําเนินงานตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ โรงเรียนมีการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษา ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ป
ละ ๑ ครั้ง  โรงเรียนมี การรายงานประจําป  คูมือ แนวทางการดําเนิน งานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใชใน
การดําเนินงานเปนแนวเดียวกัน  มีการรายงานผลการดําเนินงาน  สรุปรายงานผลการประเมินในภาพรวมของ
โรงเรียนเพื่อรายงานหนวยงานตนสังกัดและเผยแพร  และใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในป
ตอไป 



๓๓ 

 

 

 

ผลการดําเนินงาน 
เปรียบเทียบผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๒ ปการศึกษา 

 

 
๓. จุดเดน 

โรงเรียนดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางเปนระบบ  ตามแนวทาง PDCA 
บุคลากร นักเรียน และผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และมีนโยบายงาน
บริหารวิชาการปการศึกษา ๒๕๕๙ กําหนดพัฒนางานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ใหความสําคัญกับ    
การดําเนินงานประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดย เนนการสรางความเขาใจและใหความรูดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝายท่ีเกี่ยวของ ท่ีชัดเจน เปนประโยชนในการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา  
โรงเรียนมีผลงานเชิงประจักษท่ีบงบอกถึงความสามารถและความสําเร็จในองคกร เชน รับรางวัลโรงเรียนสีขาว 
ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข  รางวัลครูดีไมมีอบายมุข  โรงเรียนคุณธรรม (มารชช่ิงความดี)   
๔. จุดควรพัฒนา 

โรงเรียนควรปรับการจัดระบบสารสนเทศใหเปนหมวดหมู ครอบคลุมเปนปจจุบันสะดวกตอการเขาถึง
และใหบริการ และนําขอมูลสารสนเทศไปใชในการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอน   ควร
สรางความตระหนักใหบุคลากร นักเรียน และผูเกี่ยวของอยางสม่ําเสมอ พรอมนิเทศติดตามงานอยางตอเนื่อง
และพัฒนาใหยั่งยืน ใหขอมูลยอนกลับแกครูในการพัฒนาตนเอง ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตอไป   
 
 
๒.๕ สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยูในระดับ ๓ ดี 
 จากผลการดําเนินงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ สงผลใหสถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลสําเร็จตามท่ีต้ังเปาหมายไวในแตละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปวาไดระดับดี  ท้ังนี้ 
เพราะมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน อยูในระดับดี มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา 
อยูในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ อยูในระดับดี 
มาตรฐานท่ี ๔ ระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล อยูในระดับดี  

ท้ังนี้ สถานศึกษาไดทุมเทเพื่อคนควาและวิจัยการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อ
เตรียมความพรอมใหแกนักเรียนทุกคน ข้ึนเปนผูนําในอนาคต ทักษะการเรียนรูในดานตางๆจะถูกปลูกฝงและ



๓๔ 

 

 

หลอหลอมข้ึนมาดวยวิธีการเรียนรูผานกระบวนการปฏิบัติ  การคนควาหาความรูเพิ่มเติมโดยใชประโยชนจาก
เทคโนโลยีอันทันสมัย  มีการวัดประเมินผลโดยยึดถือจากสภาพการณจริง มุงมั่นในการหลอหลอมนักเรียนทุก
คนเพื่อเปาหมายสูงสุด  และมีการพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลายท่ีเปนไปตามปญหาและความตองการ
พัฒนาตามสภาพของผูเรียน สอดคลองกับจุดเนนของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนทองถ่ิน จนมีผลการ
พัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยูในระดับดี  พัฒนาการเรียนรู ความสามารถ ทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
พัฒนาการในดานการคิดวิเคราะหและเขียน สมรรถนะท่ีสําคัญ คานิยมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  ปรากฏ
อยางชัดเจน    

ในดานกระบวนการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยูในระดับดี
เยี่ยม  สถานศึกษาดําเนินการบริหารและจัดการศึกษาท่ีครอบคลุมดานวิชาการ ดานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  ดานขอมูลสาระสนเทศ และดานสภาพแวดลอม  การดําเนินงานตามแผนท่ีเกิดจากการมีสวนรวม ใชผล
การประเมินและการดําเนินงานท่ีผานมาเปนฐานในการพัฒนา และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนา 
ตรวจสอบผลการดําเนินงาน และการปรับปรุงแกไขงานใหดีข้ึนอยางตอเนื่อง  

ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญมีผลประเมินอยูในระดับดี  ครูมีกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของชุมชนและทองถ่ิน วิเคราะห ออกแบบ
และจัดการเรียนรูท่ีเปนไปตามความตองการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา  ตามความสนใจ ความ
ตองการ   และความถนัดของผูเรียน โดยใชวิธีการท่ีหลากหลาย เพื่อใหเกิดการเรียนรูเต็มตามศักยภาพของแต
ละบุคคล สรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวม มีการตรวจสอบ  และประเมินผลความรูความเขาใจของผูเรียน
อยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ พัฒนากิจกรรมการเรียนรู ใชส่ือการเรียนรู ติดตามตรวจสอบและ
ชวยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแกปญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกข้ันตอน  

สถานศึกษาดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอยางเปนข้ันตอน เกิดคุณภาพ 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีผลประเมินอยูในระดับดี  โดยสถานศึกษาวางระบบการจัดการศึกษาท่ีสงผลตอ
คุณภาพผูเรียน ท่ีใหความสําคัญกับผูเกี่ยวของทุกฝายเพื่อเกิดความรวมมือในการวางระบบและดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเปนอยางดี และผูมีสวนเกี่ยวของมีความมั่นใจตอระบบการบริหารและ
การจัดการของสถานศึกษา เนนการสรางความเขาใจและใหความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะ
ครู บุคลากรทุกฝายท่ีเกี่ยวของ  



๓๕ 

 

 

ตอนที่ ๓ 
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความตองการการชวยเหลือ 

 

การดําเนินการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบานคาย ในปการศึกษา ๒๕๕๙ จากผลการประเมิน

คุณภาพ พบวา โรงเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานไดครบถวน รวมท้ังบรรลุ

เปาหมายและกลยุทธของโรงเรียนท่ีต้ังไว ท้ังนี้เนื่องจากการมีสวนรวมของทุกฝายท่ีเกี่ยวของ  มีการใชแนวคิด

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน โดยบุคคลท่ีมีสวนรวมการจัดการศึกษาในระดับ ทองถ่ินประกอบดวย

บุคลากรทางการศึกษาในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูบริหาร ครู 

ผูปกครอง ชุมชนและนักเรียนมีสวนรวม  ในวงจรการทํางาน (PDCA-Cycle) ประกอบดวย มีสวนรวมในการ

วางแผน การปฏิบัติ การกับกับตรวจสอบและการประเมินสะทอนผลงานท่ีดําเนินการ เพื่อใหการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนเปนไปตามจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช  ๒๕๔๔ และหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล มุงพัฒนาใหนักเรียนเปนคนดี คน

เกง และมีความสุข  

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเปนขอมูลสารสนเทศสําคัญท่ีสถานศึกษาจะตองนําไป
วิเคราะห สังเคราะหเพื่อสรุปนําไปสูการเช่ือมโยงหรือสะทอนภาพความสําเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถาน ศึกษา และนําไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการ
ดําเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเดน จุดควรพัฒนาของแตละ
มาตรฐาน พรอมท้ังแนวทางการพฒันาในอนาคตและความตองการการชวยเหลือไดดังนี้ 

 

๓.๑ สรุปผลการดําเนินงาน 
 

จุดเดน จุดควรพัฒนา 
● ดานคุณภาพผูเรียน 
   ๑) ผูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลัง

กายสม่ําเสมอ  มีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
เห็นคุณคาในตนเอง   มีความมั่นใจ กลาแสดงออก
อยางเหมาะสม  มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม
ท่ีพึงประสงค   

   ๒) ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู   มีแหลงเรียนรูท่ี
ทันสมัย   และเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมเนื่องจาก
เปนโรงเรียนวิถีพุทธ 

● ดานคุณภาพผูเรียน 
   ๑) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ มีผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน ในสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรและภาษาตางประเทศ ตํ่ากวาคาเฉล่ีย
ระดับชาติ ควรไดรับการพัฒนาอยางเรงดวน 

     ๒) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ มีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน ในสาระการเรียนรู
ภาษาไทย สังคมศึกษา ฯ  คณิตศาสตรและ
ภาษาตางประเทศ ตํ่ากวาคาเฉล่ียระดับชาติ        
ควรไดรับการพัฒนาอยางเรงดวน 

 
 

จุดเดน จุดควรพัฒนา 
● ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ของผูบริหารสถานศึกษา 

๑) ผูบริหาร มีวิสัยทัศน มีภาวะผูนํา มีความสามารถทาง
วิชาการ และมีความคิดริเริ่มในการบริหารจัดการ

● ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ของผูบริหารสถานศึกษา 

๑) โรงเรียนควรมีนโยบายชัดเจนท่ีจะพัฒนา
สภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรูเพื่อ



๓๖ 

 

 

สถานศึกษาและพัฒนาผูเรียน นํากระบวนการวิจัยเปน
สวนหนึ่งของการบริหารจัดการดานการศึกษา เพื่อ
พัฒนาผูเรียน (Bankhai  Model ) โดยใชกระบวนการ
บริหารแบบมีสวนรวม ใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว
ในแผน สงเสริมและใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการ 
เอาใจใสการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ เต็มเวลา ผูมี
สวนเกี่ยวของ ผูเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผล
การบริหารการจัดการศึกษา  

   ๒) โรงเรียนมีกระบวนการบริหารท่ีมุงพฒันาคุณภาพการ
จัดการศึกษา โดยการดําเนินงาน โครงการ กิจกรรมท่ี
สถานศึกษากําหนดข้ึน เพื่อสงเสริมผูเรียนใหบรรลุผล
ตามวิสัยทัศน ปรัชญา จุดเนน เปาหมาย และกลยุทธ  
รวมท้ังสะทอนความเปนเอกลักษณของสถานศึกษา เปน 
ท่ียอมรับของชุมชนและทองถ่ิน เชน โรงเรียนวิถีพุทธ 
โรงเรียนมาตรฐานสากล ไดสงเสริมและสนับสนุนให
ผูเรียนเขารวมแขงขันในโอกาสตางๆอยางตอเนื่องจน
ไดรับรางวัลจํานวนมาก ซึ่งสรางช่ือเสียง เกียรติยศ 
สรางความภูมิใจใหโรงเรียน 

   ๓) โรงเรียนมีโรงเรียนจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและสงเสริม
สถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงข้ึน เชน การปฏิรูป
การศึกษา การสงเสริมหรือสืบสานโครงการพระราชดําริ 
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปองกันส่ิงเสพติด 
การพรอมรับการเปนสมาชิกประชาคมอาเซียน  

   ๔) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบ  
       มีนโยบายพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเอื้อและอํานวย

ความสะดวกแกผูเกี่ยวของท้ังผูเรียน ครู ผูปกครอง 
ชุมชน ไดรับการบริการท่ีสมบูรณยิ่งข้ึนภายใตโครงการ 
กิจกรรมท่ีจัดทําข้ึนในปการศึกษา  

พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนบุคคลท่ีสมบูรณ
เต็มตามศักยภาพตอไป   

๒) โรงเรียนควรสรางเครือขายความรวมมือของ 
ผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนใหมีความเขมแข็ง มีสวนรวม
รับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา 
 

 



๓๗ 

 

 

 

จุดเดน จุดควรพัฒนา 
● ดานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน 
เปนสําคัญ 

๑) ครูไดรับการนิเทศภายในอยางเขมงวดกวดขัน    
เปนกัลยาณมิตร โดยใหครูจับคูนิเทศและกลุมยอย
ภายในกลุมสาระการเรียนรูและขามกลุมสาระการ
เรียนรู 

๒) ครูพัฒนาตนเองอยูเสมอ มีการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ใหความรูในการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู เรื่องการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปน
ฐานสรางเด็กไทย ๔.๐ และการวัดผลประเมินผล
แนวใหม 

๓) ครูมีวิจัยในช้ันเรียนและผลงานวิจัยในช้ันเรียนของ
ครูไดรับการตรวจประเมินและคําแนะนําจาก
คณะกรรมการวิจัย ครูนํานโยบาย “ศิษยรักครูครูรัก
เด็ก” สูการปฏิบัติ ทําใหครูดูแลชวยเหลือนักเรียน
อยางเต็มความสามารถและศักยภาพ   

๔) ครูมีการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา  
จัดโครงงานอาชีพแบบครบวงจร  เช่ือมโยงให
นักเรียนไดฝกปฏิบัติจริงยังแหลงเรียนรูดานอาชีพ 
ในชุมชน   

๕) ครูมีความต้ังใจ มุงมั่นในการพฒันาการสอน โดยจัด
กิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูโดยการคิด ไดปฏิบัติ
จริง มีการใหวิธีการและแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย 
ใหนักเรียนแสวงหาความรูจากส่ือเทคโนโลยีดวย
ตนเองอยางตอเนื่อง  

 

● ดานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน 
ผูเรียนเปนสําคัญ 

๑) ครูควรจัดกิจกรรมท่ีเนนกระบวนการ คิด
วิเคราะห รวมท้ังกิจกรรมท่ีเนนใหนักเรียน
แสวงหาความรูดวยตนเอง 

๒) ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน
ดวยวิธีท่ีหลากหลายตามสภาพจริง สอดคลอง
กับมาตรฐานการเรียนรู และธรรมชาติวิชา 

๓) ครูควรนําภูมิปญญาทองถ่ินใหเขามามีสวนรวม
ในการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรู 

 

 



๓๘ 

 

 

 

จุดเดน จุดควรพัฒนา 
 ● ดานการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล       

โรงเรียนดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอยางเปนระบบ  ตามแนวทาง PDCA 
บุคลากร นักเรียน และผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และมีนโยบาย
งานบริหารวิชาการปการศึกษา ๒๕๕๙ กําหนดพัฒนา
งานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ใหความสําคัญ
กับการดําเนินงานประกนัคุณภาพภายในของสถาน 
ศึกษาโดย เนนการสรางความเขาใจและใหความรูดาน
การประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุก
ฝายท่ีเกี่ยวของ ท่ีชัดเจน เปนประโยชนในการพฒันา
คุณภาพการศึกษา โรงเรียนมีผลงานเชิงประจักษท่ีบง
บอกถึงความสามารถและความสําเร็จในองคกร เชน รับ
รางวัลโรงเรียนสีขาว ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข  
รางวัลครูดีไมมีอบายมุข  โรงเรียนคุณธรรม  

 

● ดานการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
โรงเรียนควรปรับการจัดระบบสารสนเทศให

เปนหมวดหมู ครอบคลุมเปนปจจุบันสะดวกตอ
การเขาถึงและใหบริการ และนําขอมูลสารสนเทศ
ไปใชในการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาการ
เรียนการสอน   ควรสรางความตระหนักให
บุคลากร นักเรียน และผูเกี่ยวของอยางสม่ําเสมอ 
พรอมนิเทศติดตามงานอยางตอเนื่องและพัฒนาให
ยั่งยืน ใหขอมูลยอนกลับแกครูในการพัฒนาตนเอง 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตอไป   

 

 

๓.๒ แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู

และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติใหสูงข้ึน  
๒. การสงเสริมใหครูเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  การจัดทําการ

วิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดเต็มศักยภาพ 
๓. การพัฒนาครูใหเปนครูมืออาชีพโดยสงเขารับการอบรม แลกเปล่ียนเรียนรูในงานท่ีไดรับมอบหมาย 

ติดตามผลการนําไปใชและผลท่ีเกิดกับผูเรียนอยางตอเนื่อง  
๔. การพัฒนาสถานศึกษาใหเปนสังคมแหงการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ   การสรางวัฒนธรรมและ

คานิยมในองคกรดานการดํารงชีพอยางเหมาะสมพอเพียง ประหยัดและการออมโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   

 
๓.๓ ความตองการและการชวยเหลือ 

๑. การพัฒนาครูผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ท่ีสอดคลองกับการพัฒนาผูเรียนในศตวรรษ     ท่ี 
๒๑ 

๒. การสรางขอสอบท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูตามแนวทางของการประเมนิ O-NET  
และ PISA 


