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คํานํา 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 ได้บริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยยึดหลักการบริการทางการศึกษา 
ให้แก่นักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทั้งเด็กปกติเด็กด้อยโอกาสเด็กพิการ และเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสํา านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

ขอขอบคุณทุกท่าน ที่มีส่วนในการให้ข้อมูลและจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ฉบับนี้ ซึ่งจะเป็นการสะท้อนให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเห็นภาพความสําเร็จ 
ปัญหา และอุปสรรค ของการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนเพ่ือนําไปสู่การวางแผนพัฒนาศึกษาต่อไป 
                  
                        โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 
             มกราคม 2563 



สารบัญ 
                                               หน้า 

 
คํานํา 
ส่วนที่  ๑ ข้อมูลพ้ืนฐานสถานศึกษา                ๒ 
   ประวัติโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม               ๓ 
   จ านวนครูและบุคลากร                ๑๐ 
   จ านวนครู และบุคลากร                                   ๑๑ 
   จ านวนนักเรียน                   ๑๒ 
   ผลประเมินระดับชาติ ม.๓                ๑๓ 
   ผลประเมินระดับชาติ ม.๖                                                               ๑๕ 
   เกียรติประวัติของโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม                 ๑๙ 
   ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี ๓              ๔๖ 
ส่วนที่  ๒ ผลการดําเนินงานที่สําคัญ                    
  กลยุทธ์ ๑ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านวิชาชีพและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติ         ๕๗        
  กลยุทธ์ ๒  จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและด ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย ๕๘ 
  กลยุทธ์ ๓  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานวิชาชีพ ๕๘ 
  กลยุทธ์ ๔  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนของโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ๕๙ 
  กลยุทธ์ ๕ จัดการศึกษาเพื่อโอกาสและทางเลือกส าหรับทุกคน ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบและตาม ๕๙ 
         อัธยาศัย 
            กลยุทธ์ ๖  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเน้นการมีส่วนร่วม  ๖๐ 
 
ภาคผนวก   

ค าสั่ง 
ภาพกิจกรรม                 ๖๒-๖๓ 
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ส่วนที่  ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา  

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 
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ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 
ประวัติโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 
 

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  ประเภทสหศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  อยู่ห่างจากตัวอําเภอเมือง ๑๓ กิโลเมตร เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนภัทร
บพิตร  โดยสภาตําบลสวายจกี  มีการประชุมตกลงกันว่าให้ก่อสร้างอาคารชั่วคราวขึ้นบริเวณท่ีดินสาธารณประโยชน์ 
หมู่ที่  ๑๔  บ้านสวายจีกได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 
๓๐ เมษายน ๒๕๓๙   

ในปี  ๒๕๓๕  ได้เปิดรับนักเรียนครั้งแรกสามารถรับนักเรียนได้  ๒ ห้องเรียน  จํานวน ๗๒ คน ในวันที่ ๓๐  
พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ได้มีคําสั่งแต่งตั้งให้  นายมนต์ชัย  แผ้วพลสง  ดํารงตําแหน่งครูใหญ่โรงเรียนสวายจีกพิทยา
คมคนแรก  ในปีเดียวกันได้จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้น  และในปี  ๒๕๔๐  ได้มีคําสั่งแต่งตั้ง
นายมนต์ชัย  แผ้วพลสง  ดํารงตําแหน่ง  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  การจัดการเรียนการสอนมี
จุดมุ่งหมายให้นักเรียนได้ศึกษาวิชาที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น 

 เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ นายประชัย พรสง่ากุล ผู้อํานวยการโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม ได้ทํา
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์และโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม โดยมีนายสุเธียร เชาว
นกุล ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ในขณะนั้น 

ปัจจุบันโรงเรียนสวายจีกพิทยาคมมีอาคารเรียน ๓ หลัง โรงฝึกงาน  ๑  หลัง  อาคารชั่วคราว  ๒  หลัง  
ผู้บริหารคนปัจจุบัน  นายวรากร  เสนามาตย์  ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการโรงเรียนสวายจีกพิทยาคมบริหารจัดการโดยจัด
การศึกษาเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีได้เรียนอย่างทั่วถึงทั้งสายอาชีพ   สายสามัญ  ทั้ง
รูปแบบในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย 

 
ที่อยู่ปัจจุบัน 
ตั้งอยู่ที่บ้านเลขท่ี  ๑๐๙  หมู่ที่  ๑๔  ตําบลสวายจีก  อําเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๐๐๐ 
ขนาดของสถานศึกษา 
 
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคมเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 
จํานวน  ๔๓  ไร่  ๓  งาน  ๘๑  ตารางวา   
 
ระดับชั้นที่เปิดสอน 
โรงเรียนได้ทําการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 
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วิสัยทัศน ์
ผู้เรียนมีความรู้ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐานการศึกษา  
       “มุ่งพัฒนาด้านวิชาชีพ ดํารงไว้ซึ่งความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”   
 
พันธกิจ 

1. พัฒนาด้านพุทธิศึกษา  จริยศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
2. พัฒนาด้านอาชีวะให้ผู้เรียนก้าวสู่อาชีพ 
3. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อโอกาสและทางเลือกสําหรับทุกคน 
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
5. ส่งเสริมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
6. ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและดํารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 

 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรมดํารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 
2. ผู้เรียนมีทักษะด้านวิชาชีพตามความถนัดและความสนใจ 
3. โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพสร้างโอกาสและทางเลือกสําหรับทุกคน 
4. ครูและบุคลากรมีคุณภาพตามวิชาชีพและสามารถจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษา 
5. โรงเรียนมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
6. โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
กลยุทธ์ 
 ๑.  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านวิชาชีพและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
   ๒.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและดํารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๓.  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  ๔.  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

๕.  จัดการศึกษาเพ่ือโอกาสและทางเลือกสําหรับทุกคน ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
๖.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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อักษรย่อประจ าโรงเรียน 
ส.จ.พ. 

 
 

ปรัชญาประจ าโรงเรียน 
“ปญฺญานราน รตน ” 

ปัญญาเป็นสิ่งประเสริฐของมนุษย์ 
 

 
ค าขวัญของโรงเรียน 

“  คุณธรรม  น าความรู้  มุ่งสู่อาชีพ  ” 
 

 
อัตลักษณ์ 

“เรียนรู้สู่อาชีพ” 
 

 
เอกลักษณ์ 

“โรงเรียนแห่งโอกาสและทางเลือก” 
 

 
ตราประจ าโรงเรียน 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

สีประจ าโรงเรียน  สีแสดเทา 
สีแสด หมายถึง   แสงสว่าง 
สีเทา หมายถึง   ความรู้ 
สีแสดเทา จึงหมายถึง   “ความรู้เป็นแสงสว่างน าทางชีวิต 
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แผนผังโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 
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โครงสร้างการบริหารงาน   โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

แผนงานวิชาการ แผนงานงบประมาณ แผนบุคลากร 
แผนงานบริหาร

ทั่วไป 
แผนงานกิจการ 

๑.  การพัฒนาหรือการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการให้
ความเห็นการพัฒนาสาระ
หลักสูตรท้องถิ่น 
๒.  การวางแผนด้านการ
วิชาการ 
๓.  การจัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา 
๔.  การพัฒนาหลักสูตร
ในสถานศึกษา 
๕.  การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู ้
๖.  การวัดผล 
ประเมินผล และ
ดําเนินการเทียบโอนผล
การเรียน 
๗.  การวิจยัเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา 
๘.  การพัฒนาและ
ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 

 

๑.  การจัดทําแผน
งบประมาณและคําขอตั้ง
งบประมาณ เพื่อเสนอต่อ
เลขาธิการสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
๒.  การจัดทําแผนการใช้
จ่ายเงิน ตามที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณจาก
สํานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง    
๓.  การอนุมัติการจา่ย
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
๔.  การขอโอนและการ
ขอเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 
๕.  การรายงานผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 
๖.  การตรวจสอบ 
ติดตามและรายงานการใช้
งบประมาณ 
๗.  การตรวจสอบ 
ติดตามและรายงานการใช้
ผลผลิตจากงบประมาณ 
 

๑.  การวางแผนอัตรากําลัง 
๒.  การจัดสรรอัตรากําลังข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓.  การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง   
๔.  การเปลี่ยนตําแหน่งให้สูงขึ้น การ
ย้ายข้าราชการครุและบุคลากร
ทางการศึกษา 
๕.  การดําเนินการเกี่ยวกบัการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน 
๑๒.  การจัดระบบและการจัดทาํ
ทะเบียนประวัต ิ
๑๓.  การจัดทําบัญชีรายชื่อและการ
ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
๑๔.  การส่งเสริมการประเมินวิทย
ฐานะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

๑,  การพัฒนา
ระบบเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ 
๒.  การ
ประสานงานและ
พัฒนาเครือข่าย
สถานศึกษา 
๓.  การวางแผน
การบริหารงาน
การศึกษา 
๔.  งานวิจัยเพื่อ
การพัฒนานโยบาย
และแผน 
๕.  การจัดระบบ
การบริหารและ
พัฒนาองค์กร 
๖.  การพัฒนา
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน     
๗.  งานเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา 
๘.  การดําเนินงาน
ธุรการ   
๙.  การดูแลอาคาร
สถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 
๑๐.  การจัดทําสํา
มะโนประชากร 
๑๑.  การรับ
นักเรียน 

๑.งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 
๒. งานยาเสพติดและโรค
เอดส ์
๓. งานส่งเสริม
ประชาธิปไตย 
๔. งานส่งเสริมระเบียบ
วินัยและความประพฤติ
นักเรียน 
๕. งานกิจการนักเรียน 
๖. งานเวรยามรักษาความ
ปลอดภัย 

      ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 
 

คณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครอง 

คณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรฯ สภานักเรียน สมาคมศิษย์เก่า 

      รองผู้อ านวยการ
โรงเรียน 
 

คณะครู/บคุลากร
ทางการศึกษา 

 

     คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้

พืน้ฐาน 
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ท าเนียบผู้บริหาร 

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม   ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๕๐  จนถึงปัจจุบัน 
ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ปีท่ีด ารงต าแหน่ง 
๑ 

 
อนายมนต์ชัย  แผ้วพลสง 

 
 
 

ครูใหญ่  อาจารย์ใหญ่  ผู้อํานวยการ 

 
 
 

๒๕๔๐ - ๒๕๕๑ 

๒  
 
 
 
 
   
   นายประชัย  พรสง่ากุล 

 
 
 

ผู้อํานวยการ 

 
 
 

๒๕๕๑- ๒๕๕๔ 

๓  
 

 
 
 
 
   นายอุดม  วัชรพงศ์ศิริ 

 
 
 

ผู้อํานวยการ 

๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ 

๔  
 
 
 
 
   
นายกาญจนพงษ์  ตราชู 

 
 

ผู้อํานวยการ  

๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

๕  
 
 
 
 
 
  นายวรากร เสนามาตย์ 

 
 

ผู้อํานวยการ  

 
 

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
จนถึงปัจจุบัน 
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รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานโรงเรียนสวายจกีพทิยาคม 

 

1. นางพิมลรัตน์  ฉันทไกรวัฒน์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ 
2. นายสุระ  การกระสัง   ผู้ทรงคุณวุฒิ  รองประธานกรรมการ 
3. นางแม้น  อาญาเมือง   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
4. นายตวง ยอดสวัสดิ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
5. นายประโยชน์  สุระรัมย์   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
6. นายประสิทธิ์  แดงชาติ   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
7. นายวิเชียร  กึนรัมย์   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
8. พระอธิการถวิล อาจทวีกุล  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ 
9. พระแผน  วสโก    ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ 
10. นายชัยวัฒน์  กะเสมรัมย์             ผู้แทนผู้ปกครอง            กรรมการ 
11. นายพนัส  วิโสรัมย์   ผู้แทนครู  กรรมการ 
12. นายประเทือง  กิจเอ๋ียมไพศาล  ผู้แทนศิษย์เก่า  กรรมการ 
13. นายอินทร์  วิเชียรรัมย์   ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ 
14. นางน้ําฝน  สมศรีนวล   ผู้แทนองค์กรปกครองฯ กรรมการ 
๑๕.นายวรากร  เสนามาตย์   ผู้อํานวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 
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คณะผู้บริหารโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

   
1. นายวรากร  เสนามาตย์   ผู้อํานวยการโรงเรียน 
2. นางสุภัทร์  แสนกล้า    รองผู้อํานวยการโรงเรียน 
3. นายพนัส  วิโสรัมย์    หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
4. นางนิตยา  โพธิ์เปี้ยศรี   หัวหน้างานวิชาการ 
5. นายบุญช่วย  สายลาม   หัวหน้างานกิจการนักเรียน 
6. นางสาวชญาดา   ตะวันหะ   หัวหน้างานงบประมาณ 

 
 

ตารางแสดงจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 

 
 

ล าดับที่ ประเภทบุคลากร จ านวน (คน) 
๑ ผู้บริหาร ๒ 
๒ คร ูคศ.๓ ๑๑ 
๓ ครู คศ.๒ ๘ 
๔ ครู คศ.๑ ๖ 
๕ ครูผู้ช่วย - 
๖ ครูช่วยราชการ ๑ 
๗ พนักงานราชการ ๓ 
๘ ครูอัตราจ้าง ๑ 
๙ ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ๑ 

๑๐ พนักงานธุรการ ส ๔ ๑ 
๑๑ ลูกจ้างประจํา ๒ 
๑๒ ลูกจ้างชั่วคราว ๑ 

รวมทั้งหมด ๓๗ 
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ตารางแสดงจ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 

 

ระดับชั้น จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๓ ๔๙ ๔๘ ๙๗ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๓ ๔๕ ๔๓ ๘๘ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๓ ๔๖ ๓๕ ๘๑ 

รวม ๙ ๑๔๐ ๑๒๖ ๒๖๖ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๑ ๑๕ ๒๖ ๔๑ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๑ ๑๔ ๑๓ ๒๗ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑ ๑๑ ๒๑ ๓๒ 

รวม ๓ ๔๐ ๖๐ ๑๐๐ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๑ ๑ ๑๕ ๗ ๒๒ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๒ ๑ ๔ ๑๑ ๑๕ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๓ ๑ ๑๑ ๑๑ ๒๒ 

รวม ๓ ๓๐ ๒๙ ๕๙ 
รวมทั้งหมด ๑๖ ๒๑๐ ๒๑๕ ๔๒๕ 

 
                                                                          (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๑) 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
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๒)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
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๓)        ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ปีการศึกษา๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖   
 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
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๔)  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
 ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓      
 
 

 
 
 

๕) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
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ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
      ๑)  จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

 
 

๒)  จํานวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖

๗๐ ๗๐ ๖๕ ๔๕ ๓๖ ๔๒
๙๐ ๘๐ ๗๐ ๖๐ ๓๕ ๔๕

๘๕ ๗๕ ๖๐ ๕๕ ๓๖ ๔๕

๙๖ ๗๘ ๗๓ ๕๘ ๓๘ ๕๑

๙๖ ๗๘ ๗๓ ๕๘ ๓๘ ๕๑

๘๐ ๗๕ ๗๕ ๕๒ ๓๕ ๕๒

๙๕ ๗๗ ๖๕ ๕๐ ๓๒ ๔๘

๙๐ ๘๐ ๗๐ ๖๐ ๓๕ ๔๕

๖๕ ๘๐ ๗๕ ๔๗ ๓๘ ๔๖

ฐานทัพเรือสัตหีบ

อ่างเก็บน้ําโคกตาสิงห์

วัดเทศนรสิงห์

วัดชุมพรวิสัย

วัดโพธ์ิทอง

ศุนย์เรียนรู้สมุนไพรชุมชน
ตําบลสวายจีก
วนอุทยานเขากระโดง

สนามช้างอารีน่า

สนามช้างอินเตอร์เนช่ันแนล 
เซอร์กิต
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ด้าน รางวัลที่ได้รับ (ข้อมูลรางวัลและเกียรติบัตร) 
๑. ผู้บริหาร                                ๑.  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองดีเด่น  จาก  

สมาคมครูและผู้ปกครองแห่งประเทศไทย   
   ๑.๑  นายวรากร  เสนามาตย์   
   ๑.๒  นางสุภัทร์  แสนกล้า   
๒.  ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ  และเทคโนโลยีของนักเรียน  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ครั้งที่ ๖๘  ปีการศึกษา  
๒๕๖๑ 
   ๒.๑  การแข่งขันท้าอาหาร น้้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๔ - ม.๖  
          ๒.๑.๑  นางสุภัทร์  แสนกล้า 
   ๒.๒  การแข่งขันท้าอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ  ม.๑ - ม.๓  
          ๒.๑.๑  นางสุภัทร์  แสนกล้า 
๓.  ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ  และเทคโนโลยีของนักเรียน  ระดับชาติ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
   ๓.๑  การแข่งขันท้าอาหาร น้้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๔ - ม.๖ 
          ๓.๑.๑  นางสุภัทร์  แสนกล้า 

๒. คร ู ๑.  ได้รับการคัดเลือกเป็นครูผู้สอนที่มีผลการปฏิบัติงาน  ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู  ดีเด่น  ประจ้าปีการศึกษา  ๒๕๖๑  จากสมาคมผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์  จ้านวน  ๕  คน 
   ๑.๑  นางสาวอรณิชชา  เมธาชัยสกุล 
   ๑.๒  นางเกื้อกูล  ดีรัมย์ 
   ๑.๓  นางสาวปาริฉัตร  ปะโสทะกัง 
   ๑.๔  นายเสริมศกัดิ์  ทองน้า 
   ๑.๕  นางสาวมินตรา  เพชรเลิศ 
๒.  ครูผู้สอนนักเรียน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ  และเทคโนโลยี
ของนักเรียน  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ครั้งที่ ๖๘  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

   ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
   ๒.๑  การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  ม.๑ - ม.๓   
          ๑.  นางสาวมินตรา  เพชรเลิศ 
   ๒.๒  การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  ม.๔ - ม.๖   
          ๑.  นางสาวมินตรา  เพชรเลิศ 
   ๒.๓  การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.๑ - ม.๓ 
          ๑.  นางพัชราภรณ์  ตั้งบวรธรรมา 
   ๒.๔  การแข่งขันเวทคณิต ม.๑ - ม.๓ 
          ๑.  นางนิตยา  โพธิ์เปี้ยศรี 

เกียรติประวัติของโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 
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ด้าน รางวัลที่ได้รับ (ข้อมูลรางวัลและเกียรติบัตร) 
๒. ครู (ต่อ)    ๒.๕  การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.๑ - ม.๓ 

          ๑.  นายรุ่งโรจน์  หวงัชม 
          ๒.  นายธีรพงศ์  เช่นพิมาย 
   ๒.๖  การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.๑ - ม.๓ 
          ๑.  นายรุ่งโรจน์  หวงัชม 
          ๒.  นายธีรพงศ์  เช่นพิมาย 
   ๒.๗  การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.๔ - ม.๖ 
          ๑.  นางสาวชญาดา  ตะวันหะ 
          ๒.  นางณัฐดารัตน์  ศกุนะสิงห์ 
   ๒.๘  การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.๑ - ม.๓ 
          ๑.  นายไพรวัลย์  โพธิ์เปี้ยศรี 
          ๒.  นายปิยณัฐณ์  สสัดี 
   ๒.๙  การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (๓D) ปล่อยอิสระ ม.๑ - ม.๓ 
          ๑.  นายไพรวัลย์  โพธิ์เปี้ยศรี 
          ๒.  นายปิยณัฐณ์  สสัดี 
   ๒.๑๐  การประกวดภาพยนตร์สั้น  ม.๑ - ม.๓ 
          ๑.  นางสาวอรณิชชา  เมธาชัยสกุล 
          ๒.  นางสาวกุสุมา  กลิ้งรัมย์ 
   ๒.๑๑  การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.๑ - ม.๓ 
          ๑.  นางสาวปาริฉัตร  ปะโสทะกัง 
   ๒.๑๒  การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.๔ - ม.๖ 
          ๑.  นางมนิสตา  แดงสี 
   ๒.๑๓  การประกวดมารยาทไทย ม.๑ - ม.๓ 
          ๑  นางสาวลีลาวดี  แท่นดี 
          ๒.  นางสาวกุสุมา  กลิ้งรัมย์ 
   ๒.๑๔  การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.๑ - ม.๓ 
          ๑.  นายเสริมศักดิ์  ทองน้า 
          ๒.  นายธีระพงษ์  ธงศรี 
   ๒.๑๕  การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.๔ - ม.๖ 
          ๑.  นายเสริมศักดิ์  ทองน้า 
          ๒.  นายธีระพงษ์  ธงศรี 
   ๒.๑๖  การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง  ม.๔ - ม.๖   
          ๑.  นายสาละ  ศรีรังกูร 
   ๒.๑๗  การแข่งขันเล่านิทาน  (Story  Telling)  ม.๑ - ม.๓ 
          ๑.  นางวารินทร์  แดงชาติ 
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ด้าน รางวัลที่ได้รับ (ข้อมูลรางวัลและเกียรติบัตร) 
๒. ครู (ต่อ)     ๒.๑๘  การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม  ม.๑ - ม.๓ 

          ๑.  นายพนัส  วิโสรัมย์ 
          ๒.  นางอเทตยา แก้วศรีหา 
          ๓.  นางวารินทร์  แดงชาติ 
    ๒.๑๙  การประกวดโครงงานอาชีพ  ม.๔ - ม.๖ 
          ๑.  นางอเทตยา แก้วศรีหา 
          ๒.  นางวารินทร์  แดงชาติ 
    ๒.๒๐  การแข่งขันท้าอาหาร น้้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๑ - ม.๓  
          ๑.  นางสาวจรีพร  เพประโคน 
          ๒.  นางเกิ้อกูล  ดีรัมย์ 
    ๒.๒๑  การแข่งขันท้าอาหาร น้้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๔ - ม.๖  
          ๑.  นางสาวภัทราวด ี สวัสดิ์รัมย ์
    ๒.๒๒  การแข่งขันท้าอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ  ม.๑ - ม.๓  
          ๑.  นางสาวขวัญตา  ผลแม่น 
    ๒.๒๓  การแข่งขันการวาดภาพระบายสี  ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้  ม.๑ - ม.๓  
          ๑.  นางสาวคณิตตา  มีเสียง 
    ๒.๒๔  การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.๑ - ม.๓   
          ๑.  นางธนญา  สุวรรณเหลา 
    ๒.๒๕ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ม.๔ - ม.๖   
          ๑.  นางสาวคณิตตา  มีเสียง 

    ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
    ๒.๒๖  การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.๔ - ม.๖ 
          ๑.  นางพัชราภรณ์  ตั้งบวรธรรมา 
    ๒.๒๗  การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.๔ - ม.๖ 
          ๑.  นายรุ่งโรจน์  หวงัชม 
          ๒.  นายธีรพงศ์  เช่นพิมาย 
    ๒.๒๘  การประกวดมารยาทไทย ม.๔ – ม.๖ 
          ๑  นางสาวลีลาวดี  แท่นดี 
          ๒.  นางสาวกุสุมา  กลิ้งรัมย์ 
    ๒.๒๙  การแข่งขันการจัดสวนแก้ว  ม.๔ - ม.๖ 
          ๑.  นางอเทตยา แก้วศรีหา 
          ๒.  นางวารินทร์  แดงชาติ 
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ด้าน รางวัลที่ได้รับ (ข้อมูลรางวัลและเกียรติบัตร) 
๒. ครู (ต่อ) ๓.  ครูผู้สอนนักเรียน  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ  และเทคโนโลยี

ของนักเรียน  ระดับชาติ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

   ได้รับรางวัลเหรียญทอง   
    ๓.๑  การแข่งขันท้าอาหาร น้้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๔ - ม.๖ 
          ๑.  นางสาวภัทราวด ี สวัสดิ์รัมย ์

    ได้รับรางวัลเหรียญเงิน   
    ๓.๒  การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา  ม.๑ - ม.๓   
          ๑.  นางธนญา  สุวรรณเหลา 

    ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง   
    ๓.๓  การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ม.๔ - ม.๖   
          ๑.  นางสาวคณิตตา  มีเสียง 
 

๓. นักเรียน ๑.  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ  และเทคโนโลยีของนักเรียน  ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา  ครั้งที่ ๖๘  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

   ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
   ๑.๑  การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  ม.๑ - ม.๓   
          ๑.  เด็กหญิงฌัฌฎาภรณ์  กล้าณรงค์ 
   ๑.๒  การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  ม.๔ - ม.๖   
          ๑.  นางสาวศศิประภา  วิจิรัมย์ 
   ๑.๓  การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.๑ - ม.๓ 
          ๑.  เด็กหญิงวิสา  โกรัมย์ 
   ๑.๔  การแข่งขันเวทคณิต ม.๑ - ม.๓ 
          ๑.  เด็กหญิงวิสาธินี  สีหวัง 
   ๑.๕  การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.๑ - ม.๓ 
          ๑.  เด็กหญิงจิราวรรณ  ช้านาญจันทร์ 
          ๒.  เด็กชายณัฐพงษ์  วาสะรัมย์ 
          ๓.  เด็กหญิงดาหวัน  โกเทวิปู 
   ๑.๖  การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.๑ - ม.๓ 
          ๑.  เด็กหญิงปภัสสร  การะเกตุ 
          ๒.  เด็กหญิงพนิดา  จันทร์ประโคน 
   ๑.๗  การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.๔ - ม.๖ 
          ๑.  นางสาวพรปวีณา  กระชือรัมย์ 
          ๒.  นางสาววนัสนันท ์ อุสารัมย์ 
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ด้าน รางวัลที่ได้รับ (ข้อมูลรางวัลและเกียรติบัตร) 
๓. นักเรียน (ต่อ)    ๑.๘  การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.๑ - ม.๓ 

          ๑.  เด็กชายธนวัฒน์  พลรักษา 
          ๒.  เด็กชายสาธิต  กริดรัมย์ 
   ๑.๙  การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (๓D) ปล่อยอิสระ ม.๑ - ม.๓ 
          ๑.  เด็กชายบรรจง  การเพียร 
          ๒.  เด็กชายอภิวัฒน์  วิโสรัมย ์
   ๑.๑๐  การประกวดภาพยนตร์สั้น  ม.๑ - ม.๓ 
          ๑.  เด็กหญิงทิพวรรณ  การเพียร 
          ๒.  เด็กหญิงปาณิสรา  กองแก้ว 
          ๓.  เด็กหญิงสุกัลยา  ไทยมะเริง 
          ๔.  เด็กหญิงสุชาวดี  วิลัยรัมย์ 
          ๕.  เด็กหญิงสุปราณี  กรีรัมย์ 
   ๑.๑๑  การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.๑ - ม.๓ 
          ๑.  เด็กหญิงทิตย์อนันท์  โบราณรัตน์ 
   ๑.๑๒  การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.๔ - ม.๖ 
          ๑.  นางสาวณิชาภัทร  สิริมา 
   ๑.๑๓  การประกวดมารยาทไทย ม.๑ - ม.๓ 
          ๑  เด็กหญิงอรไท  อาจทวีกุล 
          ๒.  เด็กชายเทิดทูล  กิมรัมย์ 
   ๑.๑๔  การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.๑ - ม.๓ 
          ๑.  เด็กหญิงศศิการต์  อุ่มภูธร 
          ๒.  เด็กหญิงศิขรินทร์  สุรินสมบูรณ์ 
   ๑.๑๕  การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.๔ - ม.๖ 
          ๑.  นายพีรพัด  โกรัมย์ 
          ๒.  นางสาวสาริกา  อาญาเมือง 
   ๑.๑๖  การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง  ม.๔ - ม.๖   
          ๑.  นางสาวสุทธิดา  สุทธิ 
   ๑.๑๗  การแข่งขันเล่านิทาน  (Story  Telling)  ม.๑ - ม.๓ 
          ๑.  เดก็หญิงสุธาสินี  สุทาวรรณ์ 
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ด้าน รางวัลที่ได้รับ (ข้อมูลรางวัลและเกียรติบัตร) 
๓. นักเรียน (ต่อ) ๑.๑๘  การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม  ม.๑ - ม.๓ 

          ๑.  เด็กชายคุณากร  การรัมย์ 
          ๒.  เด็กหญิงนฤมล  องวารัมย์ 
          ๓.  เด็กหญิงนิตยา  ค้าวิชิต 
          ๔.  เด็กหญิงพรนภา  เกรัมย์ 
          ๕.  เด็กชายพัชรพล  การเพียร 
          ๖.  เด็กหญิงวรัญญา  กุลแก้ว 
          ๗.  เด็กหญิงสายชล  อาญาเมือง 
          ๘.  เด็กชายอภิราม  แก้วอรสาร 
   ๑.๑๙  การประกวดโครงงานอาชีพ  ม.๔ - ม.๖ 
          ๑.  นายกันต์ศักดิ์  ทองสะอาด 
          ๒.  นายนันทกร  วงศ์กันหา 
          ๓.  นายอัมรินทร์  อินรัมย์ 
    ๑.๒๐  การแข่งขันท้าอาหาร น้้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๑ - ม.๓  
          ๑.  เด็กหญิงญาณิศา  เกรัมย์ 
          ๒.  เด็กหญิงลัลนา  คะเลารัมย์ 
          ๓.  เด็กชายสุริยา  ลายทอง   
    ๑.๒๑  การแข่งขันท้าอาหาร น้้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๔ - ม.๖  
          ๑.  นางสาวจิรนันท์  หอมขจร 
          ๒.  นางสาวดวงฤทัย  สุขจันทร์ 
          ๓.  นายเอกราช  จิรัมย์ 
    ๑.๒๒  การแข่งขันท้าอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ  ม.๑ - ม.๓  
          ๑.  เด็กหญิงสิริยากร  กาศรัมย์           
          ๒.  เด็กหญิงอมรรัตน์  อุไร 
          ๓.  เด็กชายเจษฎากร  กลองรัมย์   
    ๑.๒๓  การแข่งขันการวาดภาพระบายสี  ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้  ม.๑ - ม.๓  
          ๑.  เด็กชายอิสรา  สบายตัว 
    ๑.๒๔  การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.๑ - ม.๓   
          ๑.  เด็กหญิงสุธิดา  นันตา 
    ๑.๒๕ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็นม.๔ - ม.๖   
          ๑.  นายชนะภัย  กะเสมรัมย์ 

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
    ๑.๒๖  การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.๔ - ม.๖ 
          ๑.  นางสาวพันพัสสา  กระสุนรัมย์ 
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ด้าน รางวัลที่ได้รับ (ข้อมูลรางวัลและเกียรติบัตร) 
๓. นักเรียน (ต่อ) ๑.๒๗  การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.๔ - ม.๖ 

          ๑.  นางสาวฐิตะวัน  ทองท้ากิจ 
          ๒.  นางสาววรนชุ  ถอืดียิ่ง 
          ๓.  นางสาวเยาวเนตร  ทวีคูณ 
    ๑.๒๘  การประกวดมารยาทไทย ม.๔ – ม.๖ 
          ๑  นายดวงเด่น  เห็นทั่ว 
          ๒.  นางสาวสุภามน  กันวงษ์ 
    ๑.๒๙  การแข่งขันการจัดสวนแก้ว  ม.๔ - ม.๖ 
          ๑.  นางสาวขวัญตา  วาสะรัมย์ 
          ๒.  นางสาวหทัยรัตน ์ เอ่ียมนอก 
          ๓.  นางสาวอรสา  อาจทวีกุล 
๒.  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ  และเทคโนโลยีของนักเรียน  
ระดับชาติ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

   ได้รับรางวัลเหรียญทอง   
    ๒.๑  การแข่งขันท้าอาหาร น้้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๔ - ม.๖ 
          ๑.  นางสาวจิรนันท์  หอมขจร 
          ๒.  นางสาวดวงฤทัย  สุขจันทร์ 
          ๓.  นายเอกราช  จิรัมย์ 

    ได้รับรางวัลเหรียญเงิน   
    ๒.๒  การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้  ม.๑ - ม.๓   
          ๑.  เด็กหญิงสุธิดา  นันตา 

    ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง   
    ๒.๓  การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ม.๔ - ม.๖   
          ๑.  นายชนะภัย  กะเสมรัมย์ 
 

๔. โรงเรียน ๑.  ได้รับรางวัลชมเชยระดับเหรียญทอง  ระดับมัธยมศึกษา  ประเภทชายล้วน   
     กิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท้านองสรภัญญะ  ระดับจังหวัด  
ประจ้าปี  ๒๕๖๑  ณ วัดธรรมธีราราม  ต้าบลในเมือง  อ้าเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  เมื่อวันที่  
๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 
๒.  ได้รับรางวัลชมเชยระดับเหรียญทอง  ระดับมัธยมศึกษา  ประเภทหญิงล้วน   
     กิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท้านองสรภัญญะ  ระดับจังหวัด  
ประจ้าปี  ๒๕๖๑  ณ วัดธรรมธีราราม  ต้าบลในเมือง  อ้าเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  เมื่อวันที่  
๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.  ระดับคุณภาพ : ดี 

๒.  วิธีการพัฒนา/กระบวนการ  ข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

                ๒.๑  วิธีการพัฒนา/กระบวนการ 
    สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยการจัดท้าโครงการและจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนา
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตร  มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้ง
รูปแบบกระบวนการกลุ่ม  การระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบใช้กระบวนการคิด  จัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริม
ส้าหรับนักเรียนที่อ่าน – เขียนไม่คล่อง  ด้วยชุดการเรียนรู้ทักษะการอ่านและเขียน  โดยใช้การเรียนรู้แบบใช้กิจกรรม
เป็นฐานตามกระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional  Learning  Community  :  
PLC)  มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการพัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน้าเทคนิควิธีสอนให้ตรง
ตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  มีการติดตั้งโทรทัศน์ประจ้าห้องเรียนเพ่ือสะดวกต่อ
การใช้สื่อเทคโนโลยี  มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตสัญญาณ     แบบไร้สายบริการให้แก่คณะครู
และนักเรียนในการสืบค้นข้อมูลและจัดการเรียนการสอน ปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน   ครูใช้ค้าถามเพ่ือพัฒนา
ทักษะการคิดของผู้เรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม  ให้นักเรียนได้เรียนรู้การท้างานร่วมกัน 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  นอกจากนี้ สถานศึกษาได้ด้าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  โดยการจัดกิจกรรม
ค่ายคุณธรรมจริยธรรมส้าหรับนักเรียนทุกคน  โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด  โครงการอบรมนักเรียนไม่ท้อง
ก่อนวัยอันควร  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ที่หลากหลาย ได้แก่ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ลูกเสือวิสามัญ  สมาชิกผู้บ้าเพ็ญ
ประโยชน์รุ่นกลาง และกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  กิจกรรมสวดมนต์ประจ้าสัปดาห์  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เลือก
เรียนความความถนัดและ ความสนใจ ได้แก่ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมเก็บก่อนกลับ
ของโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) โครงการสร้างอาชีพ “ไม้กวาดทางมะพร้าว”  เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ทักษะ  ในการท้างาน และสามารถท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย   ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ  และมีจิต
สาธารณะ   มีระบบ  การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  น้าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมวางแผนการจัดการ
เรียน  การสอน และมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง  การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ สถานศึกษา  

                ๒.๒  ข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
                        ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออก  อ่านคล่องตามมาตรฐาน
การอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จักการวางแผน   สามารถท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลัก
ประชาธิปไตย  กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์  สบืค้นข้อมูล  หรือแสวงหา
ความรู้จากสื่อ  เทคโนโลยีได้ด้วยตนเองอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จ้าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่ง
ไหนดี   ส้าคัญ  จ้าเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อ  และสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษ
ภัยของสิ่งเสพติดต่างๆ รักการออกก้าลังกาย นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมออกก้าลังกายสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง และสามารถ
เล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษาของสังคม มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
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รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย ทั้งนี้ มีผลการด้าเนินงานจากการประเมินในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 
ร้อยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  ระดับชั้น     ม.๑ - 
ม.๖  จําแนกตามระดับคุณภาพ 
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๒.  สมรรถนะของผู้เรียน 

๑) ความสามารถในการสื่อสาร 
ร้อยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านความสามารถในการสื่อสาร  ระดับชั้น   ม.๑ - ม.๖          
จําแนกตามระดับคุณภาพ 
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๒)  ความสามารถในการคิด 
ร้อยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านความสามารถในการคิด  ระดับชั้น   ม.๑ - ม.๖               
จําแนกตามระดับคุณภาพ 
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๓) ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ร้อยละของจ้านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านความสามารถในการแก้ปัญหา  ระดับชั้น   ม.๑ - ม.๖        
จ้าแนกตามระดับคุณภาพ 
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๔) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
ร้อยละของจ้านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   
ระดับชั้น   ม.๑ - ม.๖  จ้าแนกตามระดับคุณภาพ 
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๕) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ร้อยละของจ้านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
 ระดับชั้น   ม.๑ - ม.๖  จ้าแนกตามระดับคุณภาพ 
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ส่วนที่  ๒    

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.  ระดับคุณภาพ : ดี 

๒.  วิธีการพัฒนา/กระบวนการ  ข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

                ๒.๑  วิธีการพัฒนา/กระบวนการ 
    สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยการจัดท้าโครงการและจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนา
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตร  มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้ง
รูปแบบกระบวนการกลุ่ม  การระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบใช้กระบวนการคิด  จัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริม
ส้าหรับนักเรียนที่อ่าน – เขียนไม่คล่อง  ด้วยชุดการเรียนรู้ทักษะการอ่านและเขียน  โดยใช้การเรียนรู้แบบใช้กิจกรรม
เป็นฐานตามกระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional  Learning  Community  :  
PLC)  มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการพัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน้าเทคนิควิธีสอนให้ตรง
ตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  มีการติดตั้งโทรทัศน์ประจ้าห้องเรียนเพ่ือสะดวกต่อ
การใช้สื่อเทคโนโลยี  มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตสัญญาณ     แบบไร้สายบริการให้แก่คณะครู
และนักเรียนในการสืบค้นข้อมูลและจัดการเรียนการสอน ปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน   ครูใช้ค้าถามเพ่ือพัฒนา
ทักษะการคิดของผู้เรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม  ให้นักเรียนได้เรียนรู้การท้างานร่วมกัน 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  นอกจากนี้ สถานศึกษาได้ด้าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  โดยการจัดกิจกรรม
ค่ายคุณธรรมจริยธรรมส้าหรับนักเรียนทุกคน  โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด  โครงการอบรมนักเรียนไม่ท้อง
ก่อนวัยอันควร  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ที่หลากหลาย ได้แก่ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ลูกเสือวิสามัญ  สมาชิกผู้บ้าเพ็ญ
ประโยชน์รุ่นกลาง และกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  กิจกรรมสวดมนต์ประจ้าสัปดาห์  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เลือก
เรียนความความถนัดและ ความสนใจ ได้แก่ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมเก็บก่อนกลับ
ของโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) โครงการสร้างอาชีพ “ไม้กวาดทางมะพร้าว”  เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ทักษะ  ในการท้างาน และสามารถท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย   ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ  และมีจิต
สาธารณะ   มีระบบ  การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  น้าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมวางแผนการจัดการ
เรียน  การสอน และมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง  การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ สถานศึกษา  

                ๒.๒  ข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
                        ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออก  อ่านคล่องตามมาตรฐาน
การอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จักการวางแผน   สามารถท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลัก
ประชาธิปไตย  กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์  สบืค้นข้อมูล  หรือแสวงหา
ความรู้จากสื่อ  เทคโนโลยีได้ด้วยตนเองอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จ้าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่ง
ไหนดี   ส้าคัญ  จ้าเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อ  และสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษ
ภัยของสิ่งเสพติดต่างๆ รักการออกก้าลังกาย นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมออกก้าลังกายสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง และสามารถ
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เล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษาของสังคม มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย ทั้งนี้ มีผลการด้าเนินงานจากการประเมินในด้าน
ต่าง ๆ  
 
๓.  จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
           ผู้เรียนอ่านหนังสือออก และสามารถเขียนเพ่ือ
การสื่อสารได้  สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มี
สมรรถภาพทางกายและน้ําหนักส่วนสูงตามเกณฑ์        
มีระเบียบวินัย เป็นที่ยอมรับของชุมชน   มีทัศนคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต  และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

 

      ควรพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ที่สูงขึ้น   การส่งเสริมใน
ด้านทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยม
ต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ ทําให้ลืมวัฒนธรรม
อันดีงามของไทย  และพัฒนาด้านการแสดงออก      
การนําเสนอ การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้    
อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
ตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม   

 
 
แผนการจัดการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงข้ึน                 

๑) จัดโครงการ ค่ายวิชาการ  เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ที่สูงขึ้น 

๒) จัดกิจกรรมวันสําคัญต่างๆ  เพ่ือส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จน
เกดิการลอกเลียนแบบ ทําให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

๓) จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบโครงงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาด้านการแสดงออก      การ
นําเสนอ การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม   
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มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑.  ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

๒.  วิธีการพัฒนา/กระบวนการ  ข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

                ๒.๑  วิธีการพฒันา/กระบวนการ                 
                     โรงเรียนได้ด้าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล 
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดม
ความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันก้าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ก้าหนดพันธกิจ  
กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ้าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด้าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก้าหนดไว้ มีการด้าเนินการนิเทศ ก้ากับ ติดตาม ประเมินผลการด้าเนินงาน และสรุปผลการด้าเนินงาน 

               ๒.๒  ข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
                 ๒.๑ สถานศึกษามีการก้าหนดเป้าหมาย   วิสัยทัศน์และพันธกิจ   สอดคล้องกับสภาพปัญหา   ความ
ต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
                   ๒.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ้าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานต้าแหน่ง ข้อมูล
สารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น้าไปประยุกต์ใช้ได้ ด้าเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรม จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
              ๒.๓ สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ้าปี ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 
              ๒.๔ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
               ๒.๕ สถานศึกษามีการนิเทศ ก้ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา    ที่
เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
               ๒.๖ สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ยึดหลักธรร
มาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
                ๒.๗ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้
สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 
 



35 
 

 
 
๓.  จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
          โรงเรียนใช้หลักการบริหารงานแบบใช้โรงเรียน
เป็นฐาน(SBM)  และใช้หลักธรรมาภิบาลส่งผลให้การ
บริหารจัดการเป็นระบบ  ผู้บริหารมีการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องและเป็นต้นแบบการบริหารพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  สนับสนุนให้ครูทุกคนมีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา  มีการจัดท้ามาตรฐานการศึกษา  
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมายที่ชัดเจน  โดยทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการจัดท้า  มีการจัดท้าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ้าปีที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา  มีการด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจ้าปี  และมีการรายงานผลการด้าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  มีการ
จัดท้าค้าสั่งพรรณนางานมอบหมายหน้าที่และขอบข่าย
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน  มีการนิเทศ  ก้ากับ  ติดตาม  
ประเมิลผลอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง จัดท้า
รายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวน
วิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา   

         สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง และ
ดียิ่งขึ้น 
 

 
 
แผนการจัดการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงข้ึน                 

๑) มีส่วนร่วม  สนับสนุนและส่งเสริม  กิจกรรมของชุมชน   
๒) พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
๓) จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก 
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑.  ระดับคุณภาพ : ดี 

๒.  วิธีการพัฒนา/กระบวนการ  ข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

                ๒.๑  วิธีการพฒันา/กระบวนการ                 
              โรงเรียนด้าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญโดยการด้าเนินงาน/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาสู่มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อัตลักษณ์โรงเรียน  มีการจัดท้าแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
ภาระงาน ชิ้นงาน โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการสร้างอาชีพให้กับผู้เรียน  รวมทั้งการจัด
กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ  ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  สัดส่วนคะแนนแต่ละ
หน่วยก้าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุน ให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้าง
โอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการ
คิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  ค่ายวิชาการ  ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ ตามสถานที่ต่าง ๆ 
ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีการ
ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ ครูทุกคนจัดท้าวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนละ  ๑  เรื่อง  และ
ได้รับการนิเทศ ติดตามจากผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่อง 

 
     ๒.๒  ข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง      

         โรงเรียนด้าเนินโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูการจัดการเรียนการ 
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ ดังนี้ 

๑) โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
๒) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๓) จัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
๔) โครงการค่ายวิชาการ 
๕) กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้   
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๓.  จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

          ครูมีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน
โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด     
ได้ปฏิบัติจริง  มีการให้วิธีการ  นวัตกรรม  และแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย  ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  
มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในระดับหัวฝ่าย   

          ครูควรจัดกิจกรรมทีเ่น้นให้ผู้เรียนให้มีความ 
สามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่าง 
หลากหลาย และครูควรน้าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามา  
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้มากขึ้น   
ฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ 
สื่อเทคโนโลยีให้มากขึ้น มีการพัฒนาสื่อ/แหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานเสมอ   

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
หัวหน้างาน  หัวหน้ากลุ่มสาระ  และในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสม่้าเสมอ  ครูทุกคนได้รับ  
การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน อย่าง
ต่อเนื่องและสม่้าเสมอจากผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย ครูทุกคนมีผลการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ

แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการการสอน 

จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือให้นักเรียนมีพฤติกรรม
และทัศนคติท่ีดีต่อความเป็นไทยไม่หลงใหลกับค่านิยม
ต่างชาติ  ท้าให้เกิดการลอกเลียนแบบจนลืมวัฒนธรรม
อันดีงามของไทย และควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน

ทันทีเพ่ือนักเรียนน้าไปใช้พัฒนาตนเอง 

 
แผนการจัดการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงข้ึน                 

๑) จัดกิจกรรมเรียนรู้สู่อาชีพ  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่างหลากหลายและ
มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

๒) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนและชุมชน   
๓) จัดกิจกรรมนําเสนอผลงาน/ชิ้นงาน ในรูปแบบ  ๑ ห้อง ๑ ผลิตภัณฑ์ 
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สรุปคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยรวม 

๑.  ระดับคุณภาพ : ดี 

๒.  วิธีการพัฒนา/กระบวนการ  ข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
                ๒.๑  วิธีการพัฒนา/กระบวนการ  
     สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยการจัดท้าโครงการและจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนา
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตร  มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้ง
รูปแบบกระบวนการกลุ่ม  การระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบใช้กระบวนการคิด  จัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริม
ส้าหรับนักเรียนที่อ่าน – เขียนไม่คล่อง  ด้วยชุดการเรียนรู้ทักษะการอ่านและเขียน  โดยใช้การเรียนรู้แบบใช้กิจกรรม
เป็นฐานตามกระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional  Learning  Community  :  
PLC)  มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการพัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน้าเทคนิควิธีสอนให้ตรง
ตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  มีการติดตั้งโทรทัศน์ประจ้าห้องเรียนเพ่ือสะดวกต่อ
การใช้สื่อเทคโนโลยี  มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตสัญญาณแบบไร้สายบริการให้แก่คณะครูและ
นักเรียนในการสืบค้นข้อมูลและจัดการเรียนการสอน ปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน   ครูใช้ค้าถามเพ่ือพัฒนา
ทักษะการคิดของผู้เรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม  ให้นักเรียนได้เรียนรู้การท้างานร่วมกัน 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  นอกจากนี้ สถานศึกษาได้ด้าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  โดยการจัดกิจกรรม
ค่ายคุณธรรมจริยธรรมส้าหรับนักเรียนทุกคน  โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด  โครงการอบรมนักเรียนไม่ท้อง
ก่อนวัยอันควร   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ที่หลากหลาย ได้แก่ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ลูกเสือวิสามัญ  สมาชิกผู้บ้าเพ็ญ
ประโยชน์รุ่นกลาง และกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  กิจกรรมสวดมนต์ประจ้าสัปดาห์  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เลือก
เรียนความความถนัดและ ความสนใจ ได้แก่ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมเก็บก่อนกลับ
ของโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) โครงการสร้างอาชีพไม้กวาดทางมะพร้าว  เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ทักษะในการท้างาน และสามารถท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย   ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ  และมีจิตสาธารณะ   
มีระบบ    การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  น้าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมวางแผนการจัดการเรียน  การ
สอน และมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง  การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ สถานศึกษา 
                     โรงเรียนได้ด้าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล 
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดม
ความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันก้าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ก้าหนดพันธกิจ  
กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ้าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด้าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก้าหนดไว้ มีการด้าเนินการนิเทศ ก้ากับ ติดตาม ประเมินผลการด้าเนินงาน และสรุปผลการด้าเนินงาน 
  โรงเรียนด้าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญโดยการด้าเนินงาน/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาสู่มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อัตลักษณ์โรงเรียน  มีการจัดท้าแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
ภาระงาน ชิ้นงาน โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการสร้างอาชีพให้กับผู้เรียน  รวมทั้งการจัด
กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ  ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  สัดส่วนคะแนนแต่ละ
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หน่วยก้าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุน ให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้าง
โอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการ
คิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  ค่ายวิชาการ  ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ ตามสถานที่ต่าง ๆ 
ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีการ
ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ ครูทุกคนจัดท้าวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนละ  ๑  เรื่อง  และ
ได้รับการนิเทศ ติดตามจากผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่อง 
      ๒.๒  ข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง    
  ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออก  อ่านคล่องตามมาตรฐานการ
อ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จักการวางแผน   สามารถท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลัก
ประชาธิปไตย  กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์  สบืค้นข้อมูล  หรือแสวงหา
ความรู้จากสื่อ  เทคโนโลยีได้ด้วยตนเองอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จ้าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่ง
ไหนดี   ส้าคัญ  จ้าเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อ  และสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษ
ภัยของสิ่งเสพติดต่างๆ รักการออกก้าลังกาย นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมออกก้าลังกายสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง และสามารถ
เล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษาของสังคม มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย 
  สถานศึกษามีการก้าหนดเป้าหมาย   วิสัยทัศน์และพันธกิจ   สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความ
ต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ   แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ้าปี สอดคล้องกับ
การพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐาน
ต้าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น้าไปประยุกต์ใช้ได้ ด้าเนินการอย่างเป็นระบบ และมี
กิจกรรม จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ้าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความ
ต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ  
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา   สถานศึกษามีการนิเทศ ก้ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษา    ที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ และ
แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
         โรงเรียนด้าเนินโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูการจัดการเรียนการ 
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ ดังนี้  โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  จัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน  โครงการค่ายวิชาการ  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้   
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 ๓.  จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

          ๑)  ผู้เรียนอ่านหนังสอืออก และสามารถเขียน
เพ่ือการสื่อสารได้  สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มี
สมรรถภาพทางกายและน้ําหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มี
ระเบียบวินัย เป็นที่ยอมรับของชุมชนมีทัศนคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริตและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
          ๒)  โรงเรียนใช้หลักการบริหารงานแบบใช้
โรงเรียนเป็นฐาน(SBM)  และใช้หลักธรรมาภิบาลส่งผล
ให้การบริหารจัดการเป็นระบบ  ผู้บริหารมีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องและเป็นต้นแบบการบริหารพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  สนับสนุนให้ครูทุกคนมีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา  มีการจัดท้ามาตรฐานการศึกษา  
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมายที่ชัดเจน  โดยทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการจัดท้า  มีการจัดท้าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ้าปีที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา  มีการด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจ้าปี  และมีการรายงานผลการด้าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  มีการ
จัดท้าค้าสั่งพรรณนางานมอบหมายหน้าที่และขอบข่าย
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน  มีการนิเทศ  ก้ากับ  ติดตาม   

        ๑)  ควรพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ที่สูงขึ้น  การ
ส่งเสริมในด้านทัศนคติท่ีดีต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับ
ค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ ทําให้ลืม
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย  และพัฒนาด้านการแสดงออก  
การนําเสนอ การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  อย่าง
สมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม   
         ๒)  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง 
และดียิ่งขึ้น 
         ๓)  ครูควรจัดกิจกรรมทีเ่น้นให้ผู้เรียนให้มีความ 
สามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่าง 
หลากหลาย และครูควรน้าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามา  มี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้มากขึ้น   ฝึก
ให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ สื่อ
เทคโนโลยีให้มากขึ้น มีการพัฒนาสื่อ/แหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนให้อยู่ ในสภาพดีและพร้อมใช้งานเสมอ  จัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือให้นักเรียนมีพฤติกรรมและ
ทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทยไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ  
ท้าให้เกิดการลอกเลียนแบบจนลืมวัฒนธรรม 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ประเมิลผลอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง จัดท้า
รายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวน
วิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา   
          ๓)  ครูมีความตั้งใจ มุ่งมัน่ในการพัฒนาการสอนโดยจดั
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด     
ได้ปฏิบตัิจริง  มีการให้วิธีการ  นวัตกรรม  และแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย  ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยดี้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมสี่วนร่วมในการจดับรรยากาศ
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรยีนรู ้ 
มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในระดับหัวฝ่าย  หัวหน้างาน  
หัวหน้ากลุ่มสาระ  และในกลุม่สาระการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
และสม่้าเสมอ  ครูทุกคนได้รับ  การนเิทศ ติดตามการจัดการ
เรียนการสอน อย่างต่อเนื่องและสม่้าเสมอจากผู้บริหารหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมาย ครูทุกคนมผีลการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหา
หรือพัฒนาการเรียนการการสอน 

อันดีงามของไทย และควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน
ทันทีเพ่ือนักเรียนน้าไปใช้พัฒนาตนเอง 
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แผนการจัดการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงข้ึน   

๑) จัดโครงการ ค่ายวิชาการ  เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ที่สูงขึ้น 

๒) จัดกิจกรรมวันสําคัญต่างๆ  เพ่ือส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ 
จนเกิดการลอกเลียนแบบ ทําให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

๓) จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบโครงงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาด้านการแสดงออก      
การนําเสนอ การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
ตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม   

๔) มีส่วนร่วม  สนับสนุนและส่งเสริม  กิจกรรมของชุมชน   
๕) พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน  จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมการสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก         
๖) จัดกิจกรรมเรียนรู้สู่อาชีพ  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่างหลากหลาย

และมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
๗) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนและชุมชน   
๘) จัดกิจกรรมนําเสนอผลงาน/ชิ้นงาน ในรูปแบบ  ๑ ห้อง ๑ ผลิตภัณฑ์ 
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สรุปผล  แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 
               ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา   ถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์ 
สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (๓-
๕ ป)ี  และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้น  จากผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนว
ทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 
สรปุผล 
 

จดุเดน่ จดุควรพัฒนา 
● ด้านคุณภาพผู้เรียน 
๑) ผู้เรียนอ่านหนังสือออก และสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้
ทุกคน   
๒) ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง  
๓) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและ
น้้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์   
๔) ผู้เรียนมีระเบียบวินัย เป็นที่ยอมรับของชุมชน   และอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
 
● ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
๑) โรงเรียนใช้หลักการบริหารงานแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน
(SBM)  และใช้หลักธรรมาภิบาลส่งผลให้การบริหารจัดการเป็น
ระบบ   
๒) ผู้บริหารมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเป็นต้นแบบ
การบริหารพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
๓) ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูทุกคนมีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา   
๔) มีการจัดท้ามาตรฐานการศึกษา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  
เป้าหมายที่ชัดเจน  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดท้า   
๕) มีการจัดท้าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติ
การประจ้าปีที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา   
  
 

● ด้านคุณภาพผู้เรียน 
๑) ควรพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ที่
สูงขึ้น   
๒) การส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อความเป็น
ไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการ
ลอกเลียนแบบ ท้าให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของ
ไทย   
๓) พัฒนาด้านการแสดงออก  การน้าเสนอ  
การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
สมเหตุสมผล พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
 
 
● ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
๑) หาวิธีการ/แนวทาง  ให้ผู้ปกครองได้มีส่วน
ร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนมากข้ึน 
๒) สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
ความเข้มแข็ง  
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จดุเดน่ จดุควรพัฒนา 
 

๖) มีการด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ้าปี  และมีการ
รายงานผลการด้าเนินงานโครงการ/กิจกรรมอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง   
๗) มีการจัดท้าค้าสั่งพรรณนางานมอบหมายหน้าที่และ
ขอบข่ายการปฏิบัติงานที่ชัดเจน   
๘) มีการนิเทศ  ก้ากับ  ติดตาม  ประเมิลผลอย่างเป็นระบบ
และมีความต่อเนื่อง  
๙) มีการจัดท้ารายงานผลการจัดการศึกษา  
๑๐) โรงเรียนใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็น
ฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 

● ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑) ครูมีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรม
ให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด     
ได้ปฏิบัติจริง   
๒) ครมูีการให้วิธีการ  นวัตกรรม  และแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย  
๓) นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  
๔) นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้  
๕) มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในระดับหัวฝ่าย  หัวหน้า
งาน  หัวหน้ากลุ่มสาระ  และในกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องและสม่้าเสมอ   
๖) ครูทุกคนได้รับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน 
อย่างต่อเนื่องและสม่้าเสมอจากผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย  
๗) ครูทุกคนมีผลการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการการสอน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
๑) ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มีความ 
สามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่าง 
หลากหลาย  
๒) ครูควรน้าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้มาก
ขึ้น  
๓) ฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์หาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยีให้มากขึ้น  
๔) มีการพัฒนาสื่อ/แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานเสมอ   
๕) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือให้นักเรียนมี
พฤติกรรมและทัศนคติท่ีดีต่อความเป็นไทยไม่
หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ ท้าให้เกิดการ
ลอกเลียนแบบจนลืมวัฒนธรรมอันดีงามของ
ไทย  
๖) ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือ
นักเรียนน้าไปใช้พัฒนาตนเอง 
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
             ๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
             ๒. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการจัดท าการวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
             ๓. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผลการ
น าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
             ๔. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
      
ความต้องการและการช่วยเหลือ 
              ๑. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
              ๒. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET และ PISA 
              ๓. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกท่ีโรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็น 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
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 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบ ๓ 

สรุปผลการด าเดินงานตามข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบ ๓ 
ข้อเสนอแนะ โครงการ/กิจกรรมด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

๑.   ด้านผลการจัดการศึกษา 
       ๑)  สถานศึกษาควรแต่งตั้งสารวัตร
นักเรียนประจําหมู่บ้าน  โดยวางแผน
ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้ปกครอง  
คณะกรรมการสถานศึกษาและองค์กร
บริหารส่วนตําบล  เพ่ือเฝ้าระวังพฤติกรรม
ของผู้เรียนขณะที่อยู่ที่บ้าน  เกี่ยวกับ
พฤติกรรมจากปัญหาทางเพศ  ยาเสพติด
และสิ่งมอมเมา 
        ๒)  สถานศึกษาควรวางแผนร่วมกับ
คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  
และชุมชนที่เกี่ยวข้อง  ร่วมมือ  อบรมสั่ง
สอน  เอาใจใส่พฤติกรรมทําให้ผู้เรียนเป็น
ลูกที่ดีของพ่อแม่  เป็นนักเรียนที่ดีของ
โรงเรียน  และมีการบําเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคม  ขณะที่ผู้เรียนอยู่ที่บ้านเพ่ิมข้ึน 
        ๓)  สถานศึกษาควรจัดให้มีที่นั่ง  
โต๊ะเก้าอ้ี  จัดให้เพียงพอแก่ผู้เรียน  เพ่ือ
ความสะดวก  ต่อการศึกษาค้นคว้าใน
ห้องสมุด 
        ๔)  สถานศึกษาควรมีมุมหรือตะกร้า
ความรู้ประจําห้องเรียนแต่ละอาคารเรียน  
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการศึกษาค้นคว้า
ในเวลาว่าง  ในเวลาพักเที่ยง  อ่านค้นคว้า
หาความรู้ทุกเวลา 
        ๕)  สถานศึกษาควรพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  ให้มีคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
-  มีการแต่งตั้งบุคลากรโรงเรียนที่
เป็นบุคคลในพ้ืนที่  เป็นสารวัตร
นักเรียน  เพื่อเฝ้าระวังพฤติกรรม
ของผู้เรียนขณะที่อยู่ที่บ้าน  
เกี่ยวกับพฤติกรรมจากปัญหาทาง
เพศ  ยาเสพติดและสิ่งมอมเมา 
 
 
-  มีการจัดกิจกรรมวันสําคัญต่างๆ   
จัดโครงการต้นกล้าคุณธรรม จัด
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกภาค
เรียน  กิจกรรมอบรมคุณธรรม  
จริยธรรมทุกเย็นวันศุกร์  จัด
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์เนื่องใน
วันสําคัญต่างๆ 
 
-  มีโครงการและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  โครงการรักการอ่าน  
โครงการปรับปรุงบรรยากาศ
ห้องสมุด 
-  จัดโครงการห้องเรียนมีชีวิต   
 
 
 
-  จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
-  กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 

 
-  สามารถลดจํานวนนักเรียนที่หนี
เรียน  และช่วยลดปัญหายาเสพติด
ให้น้อยลง 
 
 
 
 
 
-  ผู้เรียนส่วนมากมีความอ่อนน้อม
ถ่อมตน และมีคุณลักษณะผู้เรียนที่
ดี  ๘  ข้อ  ผู้เรียนมีพฤติกรรมอัน
พึงประสงค์และมีความรับผิดชอบ
มากขึ้น 
 
 
 
-  ห้องสมุดมีมุม  และโต๊ะเก้าอ้ี
สําหรับนั่งอ่านหนังสือ  และมี
คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการค้นคว้า
อินเตอร์เน็ต 
-  ห้องเรียนมีมุมความรู้  
บรรยากาศน่าอยู่น่าเรียน 
 
 
- นักเรียนมีพัฒนาการด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น    

๒.   ด้านการบริหารจัดการศกึษา 
         ๑)   สถานศึกษาควรมีระบบการ
นิเทศ  กํากับ  ติดตามอย่างต่อเนื่อง 
       ๒)  สถานศึกษาควรต่อยอดงานทที่ได้
ดําเนินการให้มีความก้าวหน้าอยู่ตลอด 
 
 

 
-  จัดกิจกรรมนิเทศห้องเรียน   
 
-  จัดโครงการเรียนรู้สู่อาชีพ 

 
-  ผู้บริหาร  นิเทศติดตามการ
จัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
-  นักเรียนได้ฝึกทักษะอาชีพด้าน
ต่างๆ 
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ข้อเสนอแนะ โครงการ/กิจกรรมด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
๓.   ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
         ๑)   สถานศึกษาควรเพ่ิมให้มีการ
ทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน  โดยการนําปัญหา  อุปสรรค  
แนวทางมาแก้ไขและพัฒนาคุณภาพ       

 
 
-  โครงการวิจัยในชั้นเรียน 

 
 
-  ครูทุกคนมีวิจัยในชั้นเรียน ภาค
เรียนละ  ๑  เรื่อง  เพื่อแก้ปัญหา
และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

๔.   ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
         ๑)   สถานศึกษาควรจัดให้มี
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือความก้าวหน้า  
การพัฒนาคุณภาพทุกด้าน       

 
-  จัดทําคําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

 
-  ผู้บริหาร  และครูทุกคนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา 
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ประกาศมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแนบท้ายประกาศโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  เรื่อง 
ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๖๑  มีจํานวน ๓ มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 
  ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๖)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 
  ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 
 ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๒.๓  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก 
                 กลุ่มเป้าหมาย 
 ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนําผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
.................................................................................................. 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดี 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค้านวณ ดี 

     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ดี 

     ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 

     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร ดี 

     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 

     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดี 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก้าหนด ดี 
     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 
     ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 

     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก้าหนดชัดเจน ดีเลิศ 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

๒.๓  ด้าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ดีเลิศ 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ดีเลิศ 

๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดี 

๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดี 

๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน้าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดี 
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

ดี 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดี 
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ส่วนที่  ๒ 
ผลการด าเนนิงานที่ส าคัญ 
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โครงการและเป้าหมายความส าเร็จ จ าแนกตามกลยุทธ ์
การด าเนินงานตามกรอบแผนกลยุทธ์โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
กลยุทธ์ ๑ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านวิชาชีพและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

- โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการสู่
มาตรฐานสากล 

- โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็น
เลิศ 

- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- โครงการเรารัก ส.จ.พ. 
- โครงการห้องสมุดมีชีวิต สร้างความคิด สร้าง

ปัญญา 
- โครงการองค์กรเข้มแข็งด้วยระบบสารสนเทศ 
- โครงการพัฒนาการเรียนการสอน  ๘ กลุ่ม

สาระ 
- นิเทศภายในเข้มแข็ง 
- พัฒนาระบบงานการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม ) 
- ทวิศึกษา พัฒนาชาติ 
- ส.จ.พ.สานฝันปันโอกาส 
- โครงการงานประชาสัมพันธ์ 
- โครงการยาเสพติด และเพศวิถี 
- โครงการกิจกรรมวันสําคัญ 
- โครงการงานกิจการนักเรียน  งานสภา

นักเรียน 
- โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- โครงการค่ายวิชาการ "ต่อยอดความรู้  สู่

ความเป็นพลโลก" 
- โครงการค่ายวิชาการ โครงงานบูรณาการ ๘ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- โครงการพัฒนาทักษะ ICT สู่การเรียนรู้

ศตวรรษท่ี ๒๑ 
- โครงการเสริมสร้างทักษะการดํารงชีวิต 
- โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
- โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา 
- โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 

นักเรียนร้อยละ ๙๐ มี
ทักษะด้านวิชาชีพและมี
คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ 

ร้อยละของนักเรียน
ทักษะด้านวิชาชีพ
และมีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ 

มฐ. ๑-๔ 
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กลยุทธ์ ๒  จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและด ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย 

 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- โครงการงานประชาสัมพันธ์ 
- โครงการยาเสพติด และเพศวิถี 
- โครงการกิจกรรมวันสําคัญ 
- โครงการงานกิจการนักเรียน  งานสภา

นักเรียน 
- โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- โครงการค่ายวิชาการ โครงงานบูรณาการ ๘ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- โครงการเสริมสร้างทักษะการดํารงชีวิต 
- โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
- โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 

นักเรียนร้อยละ ๙๐  
มีคุณธรรม จริยธรรม
และดํารงไว้ซึ่งความเป็น
ไทย 

ร้อยละของนักเรียนที่ 
มีคุณธรรม จริยธรรม
และดํารงไว้ซึ่งความ
เป็นไทย 

มฐ. ๑-๓ 

 
กลยุทธ์ ๓  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

- โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- โครงการพัฒนาบุคลากร 
- โครงการสร้างขวัญและ

กําลังใจ 
- โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิม

เวลารู้ 
- โครงการงานธุรการสาร

บรรณ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร้อยละ ๙๐ มีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษามี
การพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

มฐ. ๒ 
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กลยุทธ์ ๔  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนของโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

เป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

- โครงการงานอาคารสถานที่ 
- งานอนามัย 

- -   โครงการมาตรการประหยัด
พลังงาน 

ร้อยละ ๙๐ มีการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียนของ
โรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ร้อยละ มีการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกห้องเรียน
ของโรงเรียนให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

มฐ. ๒ 

 
กลยุทธ์ ๕ จัดการศึกษาเพื่อโอกาสและทางเลือกส าหรับทุกคน ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

- โครงการพัฒนาระบบ
บริหารงานวิชาการสู่
มาตรฐานสากล 

- โครงการส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 

- โครงการระบบงานแนะแนว
เข้มแข็ง 

- โครงการห้องสมุดมีชีวิต สร้าง
ความคิด สร้างปัญญา 

- โครงการองค์กรเข้มแข็งด้วย
ระบบสารสนเทศ 

- โครงการพัฒนาการเรยีนการ
สอน  ๘ กลุ่มสาระ 

- นิเทศภายในเข้มแข็ง 
- พัฒนาระบบงานการศึกษา

พิเศษ(เรียนรวม ) 
- ทวิศึกษา พัฒนาชาติ 
- ส.จ.พ.สานฝันปันโอกาส 
- โครงการยานพาหนะ 
- โครงการงานโสตทัศนศึกษา 
- โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 
- โครงการค่ายวิชาการ "ต่อยอด

ความรู้  สู่ความเป็นพลโลก" 
- โครงการค่ายวิชาการ โครงงาน

บูรณาการ ๘ กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
 

ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนที่
ได้รับการโอกาสและทางเลือก
ในการศึกษาทั้งการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัย 

ร้อยละของนักเรียนได้รับ
โอกาสและทางเลือกใน
การศึกษาท้ังการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย  

มฐ. ๒,๓ 
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กลยุทธ์ ๖  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

- โครงการพัฒนาระบบ
บริหารงานวิชาการสู่
มาตรฐานสากล 

- โครงการส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 

- โครงการระบบงานแนะแนว
เข้มแข็ง 

ร้อยละ ๙๐ โรงเรียนมีการ
พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาลและเน้นการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน 

ร้อยละของโรงเรียนมีการ
พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลและเน้นการ
มีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน 
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ภาคผนวก 
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ประมวนภาพกิจกรรม ๒๕๖๒ 
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