
 

 

   

 
 

รายงานผลการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report : SAR) 

ปีการศึกษา 2564 
 
 
 
 

โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 
อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

อุบลราชธาน ีอำนาจเจริญ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 

 

   

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 
 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร รหัสสถานศึกษา 1034711155 ที่อยู่เลขที่ 5 หมู่ที่ 15 ตำบลโพธิ์ไทร 
อำเภอโพธิ ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี  สหวิทยาเขต 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
อ ุ บ ล ร า ช ธ า น ี  อ ำ น า จ เ จ ร ิ ญ   โ ท ร ศ ั พ ท์  0-4549-6030 โ ท ร ส า ร  0-4549-6030 เ ว ็ บ ไ ซ ต์  
http://www.phosai.ac.th อีเมล์ phosaipit@hotmail.com เปิดสอนระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 ถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6  ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา ในปี
การศึกษา 2564 มีครูและบุคลากร จำนวน 84 คน นักเรียน จำนวน 1,274 คน   อัตราส่วน ครู : นักเรียน 
1 : 18 คน ร้อยละ 91.01 ผู้สำเร็จการศึกษา 314 คน (จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาจริง/จำนวนนักเรียนแรก
เข้า X 100)  เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ค่าใช้จ่ายรายหัว) 4,582,000 บาท จำนวนวันที่จัดการเรียน
การสอนจริง (เทียบกับจำนวน 200 วัน) 200 วัน จำนวนหลักสูตรที ่จัดการเรียนการสอน 2 หลักสูตร 
อาคารสถานที่ ประกอบด้วย 

1) อาคารเรียน 3 หลัง (38 ห้องเรียน)    2) ห้องปฏิบัติการเคมี 1 ห้อง   
3) ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ห้อง     4) ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1 ห้อง   
5) ห้องปฏิบัติการคณติศาสตร์ 2 ห้อง    6) ห้องปฏิบัติการทางภาษา 2 ห้อง   
7) อาคารเกษตร 1 หลัง           8) อาคารคหกรรม 1 หลัง   
9) ห้องสมุด 2 ห้อง        10) โรงอาหาร 2 หลัง   
11) หอประชุม 1 หลัง       12) โรงฝึกงาน 2 หลัง   
13) บ้านพักครู 8 หลัง       14) บ้านพักภารโรง 2 หลัง   
15) ห้องน้ำ-ห้องส้วม 11 หลัง    16) สนามฟุตบอล1 สนาม   
17) สนามบาสเกตบอล 2 สนาม     18) สนามฟุตซอล 1 สนาม   
19) สนามตระกรอ้ 1 สนาม    20) สนามวอลเล่ย์บอล 1 สนาม 

 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ได้แก่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร,์ ห้องสมุด, ธนาคารโรงเรียน, สวน
พฤกษศาสตร์, สวนเศษฐกิจพอเพียง, แปลงนาสาธิต, ห้องอาเซียน/ห้องภูมิปัญญา/ห้อง DLIT เป็นต้น 
 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ได้แก่ ธนาคาร (ออมสิน , ธกส.), สถานีตำรวจ, โรงพยาบาล, แหล่ง
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์/แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ, ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 
    เอกลักษณ์  ล้ำหน้าทางวิชาการ  
    อัตลักษณ์  วินัยเด่น เน้นการมีส่วนร่วม 
 
 
 

http://www.phosai.ac.th/
mailto:phosaipit@hotmail.com
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ผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2564 
 
รางวัลด้านผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร 
 

ท่ี รางวัลที่ได้ ปี พ.ศ. หน่วยงานที่ออกให้ 
1 นางสาวนันทกาญจน์ จันสุตะ รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญ

ทอง ระดับชาติ ประเภท รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 
ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริการจัดการ  รางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปี
การศึกษา 2563 

2564 สพฐ. 

2 นางสาวนันทกาญจน์  จันสุตะ ได้รับเกียรติบัตร รางวัลบุคลากร
ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 เนื่องในวันครูแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2565 ประเภท รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

2565 สพม. อบอจ. 

3 นางสาวชยุตรา  สามิลา              
รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564 ประเภท ผู้สอน 

2564 สำนักงาน 
ลูกเสือแห่งชาติ 

4 นายสมพงษ์  ศรีเลิศ 
รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564 ประเภท ผู้สอน 

2564 สำนักงาน 
ลูกเสือแห่งชาติ 

5 นายไชยา  นาคสุด                   นางจารุณี  แก้วศรีทอง 
นางทิพวรรณ  สมตัว                 นางสาวชยุตรา  สามิลา 
นางสาวแจ่มละมัย  โจระสา         นายวีระยุทธ  ไตรยมูล 
นางสาวขรินทร์ทิพย์  จันพวง        นายเกรียงไกร  ธรรมเที่ยง 
นางสาวพวงเพชร  โชคทรัพย์ทวี ว่าที่ร้อยตรีหญิงญาดา ปลายเนตร 
นางสาวภัทราวรรณ  อุทธสิงห์      นายกมล ถวิลรักษ์ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดคัดเลือกนวัตกรรม 
และงานวิจัยการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ประจำปีงบประมาณ 2564 

2564 สพม.อบอจ. 

6 นายวีระยุทธ  ไตรยมูล รางวัลชนะเลิศ การคัดเลือกส่ือและ
นวัตกรรมการเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรู้ใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (โรงเรียนสุจริต) 
ปีงบประมาณ 2564 กิจกรรม Best Practice 

2564 สพม. อบอจ. 

7 นางจารุณี  แก้วศรีทอง  รางวัล 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม 
(โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) ระดับ ดีเยี่ยม 

2564 สพม.อบอจ. 
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ท่ี รางวัลที่ได้ ปี พ.ศ. หน่วยงานที่ออกให้ 
8 นางทิพวรรณ  สมตัว   รางวัล 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม 

(โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) ระดับ ดีมาก 
2564 สพม.อบอจ. 

9 นางสาวพวงเพชร  โชคทรัพย์ทวี 
รางวัล 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม (โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) 
ระดับ ดีมาก 

2564 สพม.อบอจ. 

10 นางสาวแจ่มละมัย  โจระสา         
รางวัลครูผู้ฝึกสอนการบรรยายธรรม เพื่อเข้าร่วมประกวด
บรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 

2565 สำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด

อุบลราชธานี 
11 นางสาวพวงเพชร  โชคทรัพย์ทวี 

รางวัลครูผู้ฝึกสอนการบรรยายธรรม เพื่อเข้าร่วมประกวด
บรรยายธรรม  
ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 

2565 สำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด

อุบลราชธานี 

12 นายไชยา  นาคสุด รางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 
2564  
เนื่องในวันครูแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ประเภท ครูจิตอาสา 

2565 สพม.อบอจ. 

13 นางดวงนพร  ทองเถาว์  รางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี
การศึกษา 2564 เนื่องในวันครูแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ประเภท 
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

2565 สพม.อบอจ. 

14 นางสาวขรินทร์ทิพย์  จันพวง รางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี
การศึกษา 2564 เนื่องในวันครูแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ประเภท 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

2565 สพม.อบอจ. 

15 นายปรีชา  กุมภาพงษ์ รางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 
2564 เนื่องในวันครูแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ประเภท ลูกจ้างประจำ
ในสถานศึกษา 

2565 สพม.อบอจ. 
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รางวัลด้านผู้เรียน 
 

ท่ี รางวัลที่ได้ ปี พ.ศ. หน่วยงานที่ออกให้ 
1 เด็กชายกฤตพจน์  พละไกร          เด็กชายกฤตเมธ  พละไกร 

เด็กชายจักรวาล เจริญสุข            เด็กชายสุริยา  ศิริวาลย ์
นายธีระศักดิ ์ วงศ์สูง                    นายธนาวุฒิ  แสงวงค ์
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรลเลอร์สกี  
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์ 

2564 การกีฬา 
แห่งประเทศไทย 

 
 ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานั้น โรงเรียนได้ดำเนินการโดยกำหนดเป้าหมายให้สอดคล้อง
กับบริบทของโรงเรียน และเป็นไปตามตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษา         
ขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ซึ่งมีผลการพัฒนา ดังนี้ คือ 
 
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 

 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

ที่คาดหวัง 
ระดับคุณภาพ 

ของผลการพัฒนา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ 
     1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวน ดีเลิศ ดีเลิศ 
     2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  
         อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

     3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ ดีเลิศ 
     4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดีเลิศ ดีเลิศ 
     5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ ดีเลิศ 
     6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
  1.2 คุณลักษณะที่พงึประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
     1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
     2) ความภูมิใจในทอ้งถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ ดีเลิศ 
     3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
     4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
   2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
   2.2 มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพสถานศกึษา ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

ที่คาดหวัง 
ระดับคุณภาพ 

ของผลการพัฒนา 
   2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนน้คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
       สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

   2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
   2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
   2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเรยีนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
   3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวนั 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

   3.2 ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
   3.3 มีการบิหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
   3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
   3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู ้  

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 
ผลการประเมินตนเอง ในภาพรวมของสถานศึกษา มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
 กระบวนการพัฒนา โรงเรียนได้ดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกระดับช้ัน
ส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื ่อสารและการคิดคำนวณ ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหามากขึ้น โดยผ่านกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผ่านกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีทักษะและความรู้ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียนอย่าง
มีคุณภาพ  ทำให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ในทุกรายวิชาสูงขึ้น ทำให้ผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจการบริหารจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียน นอกจากนี้ โรงเรียนได้จัดทำ MOU กับหน่วยงานภายนอก เช่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสถาบัน
การจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) รวมทั้งมีการเปิดหลักสูตรเพื่อพัฒนาอาชีพ สู่ศตวรรษที่ 21 กับสถาบันการ
จัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) 
 ผลการพัฒนา ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
 จุดเด่น โรงเรียนส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน ในทุกด้าน  และเน้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิด 
วิเคราะห์ ผ่านวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS) ให้นักเรียนมีผลงานจากการเรียนการสอน 
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รวมทั้ง อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาด้วยตนเอง และทั้ง 8 กลุ่มสาระก็มีการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ทีม่ีความหลากหลาย เกิดการเรียนรู้ที่เป็นรปูธรรม 
 ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดจุดเด่น ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดจุดเด่น โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม
สาระ มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์  และสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง ผ่านวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS) 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1.จัดกิจกรรมและเวทีให้นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนใกล้เคียง และให้ได้แสดงออกมาก
ยิ่งขึ้น  

2. กิจกรรมตามโครงการควรสะท้อนผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น และตัวบ่งชี้ความสำเร็จควรให้มีความ
ชัดเจนมากขึ้น 

ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดจุดที่ควรพัฒนา การตรวจสอบวัตถุประสงค์ และตัวบ่งชี้ความสำเร็จ ควรให้มี
ความสอดคล้อง และชัดเจนมากขึ้น เพื่อจะได้วางแผนการจัดกิจกรรมตามโครงการที่มี ให้สามารถเกิดเป็น
รูปธรรม และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตร 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
จากผลการดำเนินงานทั้งหมดในปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา พบว่ามีข้อค้นพบสำคัญที่ต้องพัฒนา

ให้มีคุณภาพสูงขึ้นต่อไป  โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ คือ โรงเรียนได้นำปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
มาปรับปรุงและแก้ไข จัดทำโครงงาน มาพัฒนาความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคำนวณ 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาเพิ่มขึ้น ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในรายวิชาภาษาจีนและภาษาญ่ีปุ่น 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 กระบวนการพัฒนา โรงเรียนมีการวางแผนการดำเนินการในปีการศึกษา 2564 มีการประชุม
ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา ความต้องการในการพัฒนา โดยพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เร ียนเป็นสำคัญ มีการ
วางแผนด้านงบประมาณ  บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนาผู้เรียนด้านต่างๆ ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการพัฒนาตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยมีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน นำผลการ
ประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป  รายงานสรุปผลการดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้รับทราบ 
 ผลการพัฒนา ทำให้สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมในโรงเรียนเอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ ครู
และนักเรียนทุกคนมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมในโรงเรียน และ จำนวนแหล่ง
เรียนรู้เอื้อตอ่การจัดการเรียนรู้ไดม้าตรฐาน 
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 จุดเด่น  
1. โรงเรียนได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  โดยการศึกษาข้อมูล

สารสนเทศจากการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  
2. จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในโรงเรียนเพื่อร่วมกันวางแผน กำหนดเป้าหมาย 

ปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3. มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับสภาพ

ปัญหาความต้องการและนโยบายปฏิรูปการศึกษา  
4. มีการจัดการทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการพัฒนาตาม

แผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้  
5. มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงาน โดยใช้รูปแบบ 

PHOSAI MODEL   
ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดจุดเด่น โรงเรียนใช้ระบบการบริหารโดยใช้รูปแบบ PHOSAI MODEL 
จุดที่ควรพัฒนา 

          1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนมากขึ้น 
  2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดจุดที่ควรพัฒนา ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดการแสดงความคิดเห็นใน
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน และยังขาดเครือข่ายที่เข้มแข็งในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
จากผลการดำเนินงานทั้งหมดในปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา พบว่ามีข้อค้นพบสำคัญที่ต้องพัฒนา

ให้มีคุณภาพสูงขึ้นต่อไป  โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ คือ ให้ครูผู้รับผิดชอบดำเนินการพัฒนาตาม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้บรรลุเป้าหมายที ่กำหนดไว้โดยมีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม 
ประเมินผลการดำเนินงาน นำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป  รายงาน
สรุปผลการดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ ในส่วนวัตถุประสงค์และตัวบ่งช้ีความสำเร็จในแต่
ละโครงการจะมีการพัฒนา และทบทวนใหม่ เพื ่อให้เกิดความสอดคล้องและบรรลุตามวัตถุประสงค์
โครงการมากยิ่งขึ้น 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 กระบวนการพัฒนา  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึก
ปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ โดยทางโรงเรียนได้ดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) มีผลการ
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ดำเนินกิจกรรม ดังนี้ นักเรียน ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภท ปัญหา และวิธีการ
จัดการขยะในโรงเรียน  นักเรียน ครูและบุคลากรจัดการและกำจัดขยะประเภทต่าง ๆ  ภายในโรงเรียนให้
เป็นโรงเรียนปลอดขยะ ความตระหนักและการมีจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมจัดการขยะภายในโรงเรียน  
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์  ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  มีการบิหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 ผลการพัฒนานักเรียน ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภท ปัญหา และวิธีการ
จัดการขยะในโรงเรียน  นักเรียน ครูและบุคลากรจัดการและกำจัดขยะประเภทต่าง ๆ  ภายในโรงเรียนให้
เป็นโรงเรียนปลอดขยะ ความตระหนักและการมีจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมจัดการขยะภายในโรงเรียน 
 จุดเด่น 

1. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียน เรียนรู้โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์ ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง 
2. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

 3. นักเรียน ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภท ปัญหา และวิธีการจัดการขยะใน
โรงเรียน   

4. น ักเร ียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู ่ในระดับ ดีมาก โดยเฉพาะเร ื ่อง ระเบียบวินัย              
ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์สุจริต 
 5.นักเรียน ครูและบุคลากรจัดการและกำจัดขยะประเภทต่าง ๆ ภายในโรงเรียนให้เป็นโรงเรียน
ปลอดขยะ  
 6. โรงเรียนสามารถพัฒนาและสร้างนวัตกรรม KSAPS Model กับการบริหารจัดการขยะอย่าง
ยั่งยืนของโรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร 
 7. โรงเรียนเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ   
รัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 8. โรงเรียนได้สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ SP STEM สู่นวัตวิถีปากบ้อง 
 ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดจุดเด่น โรงเรียนมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์  ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการเรียนรู้  มีการบิหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ
นำผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ รวมทั้งมีการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นมากขึ้น 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 1. โรงเรียนควรส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษามาก
ยิ่งขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการศึกษาและปฏิบัติจริง 
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 2. ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทุกท้องถิ่น มาวิเคราะห์เพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้มีความ
หลากหลาย สามารถใช้ได้กับทุกชุมชนและมีความสอดคลองกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 3. ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันที เพื่อให้นักเรียนนำไปใช้การพัฒนาตนเอง 
 4. ควรมีคณะกรรมการวิจัยเพื่อ ตรวจประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน พร้อมทั้งให้
คำแนะนำที่ครูสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้เป็นอย่างดี 
 5. ควรรักษาคุณภาพการบริหารจัดการขยะให้มีความยั่งยืน และต่อยอดนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดจุดที่ควรพัฒนา แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ควรมีการจัดข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน และง่ายต่อการสืบค้น 
 แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 จากผลการดำเนินงานทั้งหมดในปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา พบว่ามีข้อค้นพบสำคัญที่ต้องพัฒนา
ให้มีคุณภาพสูงขึ้นต่อไป  โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ คือ โรงเรียนได้วิเคราะห์การดำเนินกิจกรรม 
โครงการที่ผ่านมา นำปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงและแก้ไข และจัดทำโครงการเพิ่มเติม 
ได้แก่ โครงการพัฒนาห้องเรียนดิจิตอล (Digital Classroom) ครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้สื่อเทคโนโลยี โครงการพัฒนาศักยภาพโรลเลอร์สกี ชุมนุมพัฒนาศักยภาพ 0 ร มส และกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ให้เน้นคำว่า Active learning 
 
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 สรุปได้ ดังนี้ 
สรุปผลการประเมินภาพรวม 
 กำลังพัฒนา    ปานกลาง     ดี     ดีเลิศ    ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 

 
โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร ได้มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ตามโครงสร้าง

หลักสูตร มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความสุข มีศักยภาพ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ โดยมี
แผนการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายและให้มีคุณภาพตามหลักสูตร
เทียบเคียงโรงเรียน มาตรฐานสากล มุ่งเน้นให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้จัดกระบวนการเรียนรู้
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา และยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูมีการใช้เครื่องมือในการวัดและประเมินผลที่
หลากหลาย ตามสภาพจริง และเป็นไป ตามระเบียบการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา มีการทำวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี ความสามารถทางด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรีและกีฬา สถานศึกษาเปิด
โอกาสให้ผู ้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ในการวางแผนและดำเนินการในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง 
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ตลอดจนตั ้งเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจให้สอดคล้อง  กับความต้องการของชุมชน ส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถ ตามมาตรฐาน
ตำแหน่ง ตลอดจนสนับสนุนให้ม ีว ิทยฐานะที ่ส ูงขึ ้น สถานศึกษาจัดทำโครงการพัฒนา ปร ับปรุง
สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้สถานศึกษามีการกำกับให้มีการดำเนินการนิเทศติดตาม มีการประเมินการ
ดำเนินงาน และมีการรายงานผลประจำปีตามแผนงาน โครงการหรือกิจกรรม ตามระยะเวลา ที่กำหนด มี
การนำผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง จัดสิ่งแวดล้ อมให้ 
เอื ้ออำนวยต่อการเรียนรู ้ มีสื ่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีให้เพียงพอกับความต้องการ ผู ้เร ียนมีความรู้
ความสามารถใน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้มีความสามารถในการใช้คอมพวิเตอร์
พื้นฐานทุกคน ได้รับ ความร่วมมือจากบุคคลและท้องถิ่นในการถ่ายทอดความรู้และพร้อมที่จะเป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
         จุดเน้นพิเศษและการดำเนินงาน  
          โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ได้มีการดำเนินงานโดยการประชุม ชี้แจงทำความเข้าใจกับคร ูและ 
บุคลากร ทางการศึกษา ในเรื ่อง การบริการจัดการระบบคุณภาพระดับรางคุณภาพแห่งสำนักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน (OBECQA) โดยให้มีการกำหนดผู ้รับผิดชอบแต่ละหมวดในการ
ดำเนินงานอย่างชัดเจน รวมทั้งให้แต่ละหมวดได้นำเสนอและจัดเตรียมเอกสารในแต่ละหมวด หาจุดแข็ง
และโอกาสในการปรับปรุง แต่ละหมวดให้เป็นไปตามการบริหารจัดการระบบคุณภาพระดับรางวัลคุณภาพ
แห่งสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดการเรียนการ
สอนวิชา IS ให้กับนักเรียนอย่างเป็น รูปธรรม เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นขั้นตอน ให้นักเรียน
สามารถสร้างชิ้นงานได้ด้วยตนเอง และนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคมต่อไป และยังมีการพัฒนา ด้านการ
ส่ือสาร ด้านการคิด ด้านการแก้ปัญหา ด้านการใช้ทักษะชีวิต และด้านการใช้เทคโนโลยี มีการทำ MOU กับ
หน่วยงานภายนอก เช่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) รวมทั้งมีการเปิด
หลักสูตรเพื่อพัฒนาอาชีพ สู่ศตวรรษที่ 21 กับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน   
 กระบวนการพัฒนา โรงเรียนได้ดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกระดับช้ัน
ส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื ่อสารและการคิดคำนวณ  ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหามากขึ้น โดยผ่านกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผ่านกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีทักษะและความรู้ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียนอย่าง
มีคุณภาพ  ทำให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ในทุกรายวิชาสูงขึ้น ทำให้ผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจการบริหารจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียน นอกจากนี้ โรงเรียนได้จัดทำ MOU กับหน่วยงานภายนอก เช่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสถาบัน
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การจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) รวมทั้งมีการเปิดหลักสูตรเพื่อพัฒนาอาชีพ สู่ศตวรรษที่ 21 กับสถาบันการ
จัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 กระบวนการพัฒนา โรงเรียนมีการวางแผนการดำเนินการในปีการศึกษา 2564 มีการประชุม
ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา ความต้องการในการพัฒนา โดยพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เร ียนเป็นสำคัญ มีการ
วางแผนด้านงบประมาณ  บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนาผู้เรียนด้านต่างๆ ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการพัฒนาตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยมีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน นำผลการ
ประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป  รายงานสรุปผลการดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้รับทราบ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 กระบวนการพัฒนา  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึก
ปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ โดยทางโรงเรียนได้ดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) มีผลการ
ดำเนินกิจกรรม ดังนี้ นักเรียน ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภท ปัญหา และวิธีการ
จัดการขยะในโรงเรียน  นักเรียน ครูและบุคลากรจัดการและกำจัดขยะประเภทต่าง ๆ  ภายในโรงเรียนให้
เป็นโรงเรียนปลอดขยะ ความตระหนักและการมีจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมจัดการขยะภายในโรงเรียน  
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์  ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  มีการบิหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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คำนำ 
 

 เอกสาร “รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564” 
ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน โพธิ ์ไทรพิทยาคาร       
ในปีการศึกษา 2564  ซึ ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ.2561 ข้อ 3 ให้
สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา   พร้อมทั้งจัดทำ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผน                 
ที่กำหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผล                   
การดำเนินการเพื ่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และจัดส่งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี 
 เนื้อหาสาระของเอกสาร ประกอบด้วย บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  ข้อมูลพื้นฐาน ผลการประเมิน
ตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วย มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐาน
ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน                    
เป็นสำคัญ รวมทั ้งสรุปผลการประเมินในภาพรวม จุดเด่น  จุดที ่ควรพัฒนา และแผนพัฒนายกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่มีส่วนร่วมดำเนินการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ
สูงขึ ้นอย่างต่อเนื ่อง  หวังเป็นอย่างยิ ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการนำ ไปเป็นฐานข้อมูล 
สารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และการส่งเสริม สนับสนุนของหน่วยงาน องค์กร
ต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานต้นสังกัดในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ต่อไป 
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บทที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

1.ข้อมูลทั่วไป 
 1.1 ช่ือสถานศึกษา โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร ตั้งอยู่เลขที่ 5 หมู่ที่ 15 ตำบลโพธ์ิไทร อำเภอโพธ์ิไทร 
จังหวัดอุบลราชธานี   รหัสไปรษณีย์ 34340 โทรศัพท์ 0-4549-6030 โทรสาร 0-4549-6030 E-mail: 
phosaipit@hotmail.com  Website: http://www.phosai.ac.th สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ 
 1.2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 1.3 มีเขตพื้นที่บริการ 4 ตำบล 53 หมู่บ้าน  ได้แก่ ตำบลโพธิ์ไทร ตำบลม่วงใหญ่ ตำบลสองคอน 
และตำบลสารภี  
 1.4 มีเนื้อที่ 72 ไร่  
 1.5 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ คำขวัญ และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา  
 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร เดิมมีชื่อว่า โรงเรียนเขมราฐพิทยาคมสาขาบ้านโพธิ์ไทร ได้เปิดการ
เรียนการสอนเป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบล แต่ทางกรมสามัญศึกษาไม่ได้ให้เปิดเป็นเอกเทศเนื่องจากกรม
สามัญศึกษายังขาดงบประมาณ วันแรกที่เปิดทำการมีนักเรียนจำนวน 45 คนมีนายรังสรรค์  คำวัน ครูตรีทำ
หน้าที่ครูใหญ่ และนายศักดา  นันทรักษ์ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร เป็นครูช่วยทำการสอน โดยอาศัยศาลา
การเปรียญวัดศรีบุญเรือง บ้านโพธ์ิไทร เป็นสถานที่เรียน เมื่อวันที่14 พฤษภาคม 2519 กรมสามัญศึกษาได้
ประกาศให้โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สาขาบ้านโพธิ์ไทร แยกออกจากโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม เป็น
โรงเรียนเอกเทศ ตั้งช่ือว่า โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร โดยใช้อักษรย่อของโรงเรียนว่า "พ.พ." และชาวบ้าน
ได้สร้างอาคารเรียนช่ัวคราวให้จำนวน 2 หลัง 
 ปี พ.ศ. 2520 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั ้ง นายกริช  เถาว์โท ดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทนนาย
รังสรรค์  คำวัน ซึ ่งขอตัวมารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ชั ่วคราวจากองค์การบร ิหารส่วนจังหวัด            
วันที่ 17 มกราคม 2522 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายสำรอง สุกปลั่ง ดำรงตำแหน่งแทน นายกริช  
เถาว์โท มีครู จำนวน 12 คน นักการภารโรง จำนวน 3 คน 
 ปีการศึกษา 2524 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้นายเวียงชัย  กัลยา ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียน
โพธ์ิไทรพิทยาคาร 
 ปีการศึกษา 2528 โรงเรียนเข้าโครงการโรงเรียนมัธยมเพื ่อพัฒนาชนบท (มพช2. รุ ่น 3) และ       
ปีการศึกษา 2531 โรงเรียนเข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ปีการศึกษา 2531 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายรักษา  ศรีภา ดำรงตำแหน่งแทนนายเวียงชัย  
กัลยา  ซึ่งได้เสียชีวิตลง 
 ปีการศึกษา 2532 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้เปิด
โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม สาขาโรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร ขึ้นในเขตตำบลสำโรง 
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 ปีการศึกษา 2539 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายบัญญัติ  อุทธา ดำรงตำแหน่งแทน นายรักษา  
ศรีภา ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวิจิตราพิทยา อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธาน ี
 ปีการศึกษา  2548  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2ได้แต่งตั้งให้ นายพชรพงศ์  ตรี
เทพา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารแทน นายบัญญัติ  อุทธา ซึ ่งย้ายไปดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 
 ปีการศ ึกษา 2551 สำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่การศ ึกษาอ ุบลราชธาน ี  เขต 2 ได ้แต ่งต ั ้ ง ใ ห้                       
นายศิวฤทธิ ์  สุตะพันธ์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ ์ไทรพิทยาคาร  แทนนายพชรพงศ์        
ตร ี เทพา ซ ึ ่ งย ้ายไปดำรงตำแหน ่งผ ู ้อำนวยการโรงเร ียนลาดปลาเค ้าพ ิทยาคม  เขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 
 ปีการศ ึกษา 2554 สำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่การศ ึกษาม ัธยมศ ึกษา เขต 29 ได ้แต ่งต ั ้ งให้                             
นายพนมเทพ  สังขะวรรณ มาดำรงมาตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร แทนนายศิวฤทธ์ิ   
สุตะพันธ์ ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
 ปีการศ ึกษา 2561 สำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่การศ ึกษาม ัธยมศ ึกษา เขต 29 ได ้แต ่งต ั ้ งให้                            
ดร.บุญธรรม  กล้าหาญ มาดำรงมาตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร แทนนายพนมเทพ  
สังขะวรรณ ซึ่งเกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร 
 ปีการศ ึกษา 2563 สำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่การศ ึกษาม ัธยมศ ึกษา เขต 29 ได ้แต ่งต ั ้ งให้                             
ว่าที ่ร ้อยตรีหญิงกอบสมุทร  ศรีดา มาดำรงมาตำแหน่งผู ้อำนวยการโรงเรียนโพธิ ์ไทรพิทยาคาร แทน       
ดร.บุญธรรม  กล้าหาญ ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร อำเภอเขื่องใน 
จังหวัดอุบลราชธานี 
 ปัจจุบันโรงเรียนโพธิ ์ไทรพิทยาคาร เป็นโรงเรียนขนาดกลาง อยู ่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ มีว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร  ศรีดา  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน เปิดสอนหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา 
 คำขวัญประจำโรงเรียน : รู้หน้าที่ มีวิชา ก้าวหน้าไกล 
 วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 
 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร  มุ่งพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นโรงเรียนดี มี
คุณภาพ ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม มีสมรรถนะ ทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ครูมีความเป็นมืออาชีพ รู้อนุรักษ์ ทรัพยากร ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 1.6 ระบบโครงสร้างการบริหาร   (อาจเสนอแผนภูมิก็ได้) 
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 1.7 แผนที่โรงเรียน 
       N 
         ไปที่ว่าการอำเภอ   ไปบ้านสองคอน 
 
ไปบ้านห้วยยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

หอ
ปร

ะช
ุม 

2 1 

3 

2 

2 

3 
 
 
4 

 
 
5 

 
7 

8 

 
7 

 
 

สนามฟุตบอล 

อาคารเรียนถาวร 1 

อาคารวิทย์ฯ 

อาคารเรียนถาวร 2 

โรงฝึกงานคห-อุตฯ นฯ 

โรงฝึกงานเกษตร 

9 

9 

9 

9 

 

 

 

 
10

1 

10

1 
     9      9 

10

1 10

1 

9 

9 

โรงอาหาร1 โรงอาหาร2 

อา
คา

รเรี
ยน

ถา
วร

  3
 

2 2 2 2 2 
10

1 
10

1 

2 

32
4 

เม
ตร

 

31
5 

เม
ตร

 

345 เมตร 

350 เมตร 
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สัญลักษณ์ 

       1 บ้านพัก  ผอ.        2   บ้านพักครู 3    บ้านพักภารโรง            4  หอพักนักเรียน        

       5 อาคารเรียนช่ัวคราว       6  อาคารเรียน          7    สนามบาสเกตบอล 8   สนามวอลเลย์บอล        

       9 บ่อเล้ียงปลา       10  รีสอร์ท         เล้าไก่       เรือนเพาะชำ 

เครื่องทำความเย็น  ห้องน้ำ         ถังน้ำดื่ม       ศาลา 

หอพระ   โรงรถนักเรียน 

 

2.ข้อมูลด้านการบริหาร 
 2.1 จำนวนผู้บริหารสูงสุด 1 คน 
 2.2 ช่ือ – สกุลผู้บริหาร ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร  ศรีดา โทรศัพท์ 081-7760453  
E-mail kobsamut@phosai.ac.th วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D สาขา Social Sciences 
ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนนี้ ตั้งแต่ 12 พฤศจิกายน 2563 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน 
 2.3 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ที่ได้รับการแต่งตั้ง) 3 คน 
       ช่ือ-สกุล นายมนูญศักดิ์  พลโสภา โทรศัพท์ 081-0732302  
E-mail mnspsp2504@gmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา การบริหารหารศึกษา 
ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนนี้ ตั้งแต่ 6 มิถุนายน 2556 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 8 ปี 11 เดือน 
              ช่ือ-สกุล นางสาวนันทกาญจน์ จันสุตะ โทรศัพท์ 092-9889492  
E-mail kukkik.pruse@gmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา การบริหารการศึกษา 
ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนนี้ ตั้งแต่ 17 เมษายน 2560 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 5 ปี 1 เดือน 
              ช่ือ-สกุล นายปรมินทร์  ชูรัตน์ โทรศัพท์ 087-8691365  
E-mail paramin@phosai.ac.th วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  สาขา การบริหารการศึกษา 
ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนนี้ ตั้งแต่ 1 กันยายน 2564 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา ..-....ปี .....9......เดือน 
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3.ข้อมูลครูและบุคลการ 
 

        จำนวน(คน) 
 

 
ประเภทบุคลากร 

 

เพศ 

 

ระดับการศึกษาสูงสุด 
 

  
อายุเฉลี่ย 

 
ประสบการณ์สอน

เฉลี่ย 
ชาย หญิง ต่ำกว่า 

ป.ตรี 
ป.ตรี สูงกว่า 

ป.ตรี 
ผู้อำนวยการ - 1 - - 1 45 23 
รองผู้อำนวยการ 2 1 - - 3 48 22 
ครูประจำการ 22 39 - 35 26 42.30 15.16 
พนักงานราชการ 3 3 - 6 - 40.67 10.33 
ครูอัตราจ้าง 
สายการสอน 

- 3 - 3 - 25 2 

ช่างไฟฟ้า 2 - 2 - - 26.5 24.5 

ครูวิกฤต 1 - - 1 - 29 29 
พี่เล้ียงเด็กพิการ - 1 - 1 - 25 2 
ลูกจ้างประจำ 2 - 2 - - 56.5 - 
เจ้าหน้าที่ธุรการ - 1 - 1 - 38.00 - 
แม่บ้าน - 2 2 - - 48.33 - 
ยาม 1 - 1 - - 50.00 - 

 

รวม 
33 51 7 47 30 37.92 14.14 

84 
 
 1) สัดส่วนครู : นักเรียน =  1 : 18 
   มีครูที่สอนวิชาตรงตามวิชาเอก 68 คน  (คิดเป็นร้อยละ 96.14) 
  มีครูที่สอนวิชาตามความถนัด 2 คน  (คิดเป็นร้อยละ 2.86 ) 
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 2) รางวัลและผลงานดีเด่น 
 

ท่ี รางวัลที่ได้ ปี พ.ศ. หน่วยงานที่ออกให้ 
1 นางสาวนันทกาญจน์ จันสุตะ รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญ

ทอง ระดับชาติ ประเภท รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 
ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริการจัดการ  รางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปี
การศึกษา 2563 

2564 สพฐ. 

2 นางสาวนันทกาญจน์  จันสุตะ ได้รับเกียรติบัตร รางวัลบุคลากร
ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 เนื่องในวันครูแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2565 ประเภท รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

2565 สพม. อบอจ. 

3 นางสาวชยุตรา  สามิลา              
รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564 ประเภท 
ผู้สอน 

2564 สำนักงาน 
ลูกเสือแห่งชาติ 

4 นายสมพงษ์  ศรีเลิศ 
รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564 ประเภท 
ผู้สอน 

2564 สำนักงาน 
ลูกเสือแห่งชาติ 

5 นายไชยา  นาคสุด                   นางจารุณี  แก้วศรีทอง 
นางทิพวรรณ  สมตัว                 นางสาวชยุตรา  สามิลา 
นางสาวแจ่มละมัย  โจระสา         นายวีระยุทธ  ไตรยมูล 
นางสาวขรินทร์ทิพย์  จันพวง        นายเกรียงไกร  ธรรมเที่ยง 
นางสาวพวงเพชร  โชคทรัพย์ทวี   ว่าที่ร้อยตรีหญิงญาดา ปลาย
เนตร 
นางสาวภัทราวรรณ  อุทธสิงห์      นายกมล ถวิลรักษ์ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดคัดเลือกนวัตกรรม 
และงานวิจัยการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ประจำปีงบประมาณ 2564 

2564 สพม.อบอจ. 

6 นายวีระยุทธ  ไตรยมูล รางวัลชนะเลิศ การคัดเลือกส่ือและ
นวัตกรรมการเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรู้ใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (โรงเรียนสุจริต) 
ปีงบประมาณ 2564 กิจกรรม Best Practice 

2564 สพม. อบอจ. 
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ท่ี รางวัลที่ได้ ปี พ.ศ. หน่วยงานที่ออกให้ 
7 นางจารุณี  แก้วศรีทอง  รางวัล 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม 

(โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) ระดับ ดีเยี่ยม 
2564 สพม.อบอจ. 

8 นางทิพวรรณ  สมตัว   รางวัล 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม 
(โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) ระดับ ดีมาก 

2564 สพม.อบอจ. 

9 นางสาวพวงเพชร  โชคทรัพย์ทวี 
รางวัล 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม (โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) 
ระดับ ดีมาก 

2564 สพม.อบอจ. 

10 นางสาวแจ่มละมัย  โจระสา         
รางวัลครูผู้ฝึกสอนการบรรยายธรรม เพื่อเข้าร่วมประกวดบรรยาย
ธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 

2565 สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดอุบลราชธานี 

11 นางสาวพวงเพชร  โชคทรัพย์ทวี 
รางวัลครูผู้ฝึกสอนการบรรยายธรรม เพื่อเข้าร่วมประกวดบรรยาย
ธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 

2565 สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดอุบลราชธานี 

12 นายไชยา  นาคสุด รางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 
2564 เนื่องในวันครูแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ประเภท ครูจิตอาสา 

2565 สพม.อบอจ. 

13 นางดวงนพร  ทองเถาว์  รางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี
การศึกษา 2564 เนื่องในวันครูแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ประเภท กลุ่ม
สาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 

2565 สพม.อบอจ. 

14 นางสาวขรินทร์ทิพย์  จันพวง รางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี
การศึกษา 2564 เนื่องในวันครูแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ประเภท 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

2565 สพม.อบอจ. 
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3.ข้อมูลนักเรียน 
 ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ของปีการศึกษา
ที่รายงาน ) ดังนี้ 
      1) จำนวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด 1,274
คน 
      2) จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับช้ันที่เปิดสอน 

 

ระดับชั้น 
จำนวน ห้อง เพศ  

รวม 
เฉลี่ย 

ต่อห้อง ชาย หญิง 
ม.1 6 110 115 225 37.5 
ม.2 7 118 154 272 38.85 
ม.3 6 80 106 186 31 
ม.4 6 85 151 236 39.33 
ม.5 5 66 129 195 39 
ม.6 5 60 100 160 32 

รวมจำนวน 
นักเรียนทั้งหมด 35 519 755 1,274 35.935 

 
 3) จำนวนนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 1,148 คน 
 4) จำนวนนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น 889 คน 
 5)  จำนวนนักเรียนที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 381 คน 
 6)  จำนวนนักเรียนที่มีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรสถานศึกษาที่เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานพทุธศักราช 2551  (หากโรงเรียนใช้หลักสูตรสถานศึกษาเฉพาะตามโครงการพิเศษ       
ที่ไมไ่ด้ใช้ตามหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษา พุทธศักราช 2551 เช่น ใช้สมรรถนะตามหลักสูตรอื่นๆ  
หลักสูตรฐานสมรรถนะ  โดยให้ระบุช่ือหลักสูตรนั้นๆ ) 
  6.1 ความสามารถในการส่ือสาร จำนวน.....-.....คน คิดเป็นร้อยละ.....-....... 
  6.2 ความสามารถในการคิด     จำนวน.....-.....คน คิดเป็นร้อยละ......-...... 
  6.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา จำนวน.....-.....คน คิดเป็นร้อยละ....-........ 
  6.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต จำนวน.....-.....คน คิดเป็นร้อยละ....-........ 
  6.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี จำนวน......-....คน คิดเป็นร้อยละ......-...... 
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 7)  จำนวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 1,274 คน  
             7.1 ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)  
              จำนวน 
 
กลุ่มสาระ/รายวิชา 

ระดับผลการเรียน รวมจำนวน  
นร. 

ที่มีผลการ
เรียน 

นักเรียน ที่ติด ร 
มส 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร มส 

ภาษาไทย 156 279 196 191 192 164 116 427 1,718 5 0 
สังคมศึกษา 83 405 458 544 435 414 319 1223 3,881 8 0 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 71 909 473 550 495 542 426 1144 4,610 22 6 
คณิตศาสตร์ 145 387 308 379 309 426 212 421 2,587 8 1 
ภาษาตา่งประเทศ 87 672 466 436 358 429 378 868 3,694 18 0 
สุขศึกษาและพลศึกษา 41 252 115 146 135 180 127 254 1,250 0 0 

ศิลปศึกษา 80 113 69 95 94 124 120 526 1,221 0 0 

การงานอาชีพ 37 170 175 202 219 203 200 553 1,759 0 0 

IS 4 30 35 123 110 129 36 46 513 48 0 

 
             7.2 ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6)  
              จำนวน 
 
กลุ่มสาระ/รายวิชา 

ระดับผลการเรียน รวมจำนวน  
นร. 

ที่มีผลการ
เรียน 

นักเรียน ที่ติด ร 
มส 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร มส 

ภาษาไทย 49 146 90 123 130 202 163 399 1,302 0 0 
สังคมศึกษา 60 128 130 163 183 270 416 1339 2,689 0 0 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 102 313 262 400 477 673 893 2294 5,414 5 0 
คณิตศาสตร์ 65 202 143 90 244 236 240 763 1,983 0 1 
ภาษาตา่งประเทศ 71 215 111 241 262 363 369 900 2,532 12 11 
สุขศึกษาและพลศึกษา 20 35 4 20 2 23 71 984 1,159 0 0 

ศิลปศึกษา 55 52 36 30 55 64 70 607 969 0 0 

การงานอาชีพ 31 19 43 81 89 142 168 708 1,281 1 0 

IS 31 7 4 7 14 41 137 208 449 0 0 

 

 8)  จำนวนนักเรียนที่มีความรู้ ทักษะพืน้ฐาน และเจตคติที่ดีต่อวิชาอาชีพ 345 คน 
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 9) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ (เอาจาก1.รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  2. ซื่อสัตย์สุจริต      
3. มีวินัย  4.  ใฝ่เรียนรู้ 5.อยู่อย่างพอเพียง 6. มุง่มั่นการทำงาน 7. รักความเป็นไทย  8.มีจิตสาธารณะ 
ระดับ 2 ขึ้นไป ดังนี้  
  9.1) รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  1,217 คน คิดเป็นร้อยละ 95.58 
  9.2) ซื่อสัตย์สุจริต  1,207 คน คิดเป็นร้อยละ 94.72 
  9.3) มีวินัย      1,180 คน คิดเป็นร้อยละ 92.66 
  9.4) ใฝ่เรียนรู้    1,193 คน คิดเป็นร้อยละ 93.71  
  9.5) อยู่อย่างพอเพียง   1,132 คน คิดเป็นร้อยละ 88.86 
  9.6) มุ่งมั่นการทำงาน   1,210 คน คิดเป็นร้อยละ 95.02 
            9.7) รักความเป็นไทย    1,193 คน คิดเป็นร้อยละ 93.67 
  9.8) มีจิตสาธารณะ   1,195 คน คิดเป็นร้อยละ 93.81 
 10) คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีด้านการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
หลากหลายวัฒนธรรม....-.....คน  คิดเป็นร้อยละ....-.....  
  11) คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีด้านสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 1,274 คน คิดเป็นร้อยละ
100 
 12) จำนวนนักเรียนที่มีสมรรถนะทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือกระทรวงสาธารณสุขหรือ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จำนวน 1,274 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
 13) จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 1,247 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
 14) มีนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม 4 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.31 
 15) มีนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ.................-.......................คน  คิดเป็นร้อยละ....-..... 
 16) จำนวนนักเรียนที่มีปัญญาเลิศ................-..............คน ...-........คน คิดเป็นร้อยละ......... 
 17) จำนวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ................คน ...........คน คิดเป็นร้อยละ......... 
 18) จำนวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน 2564 จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 3.06 
 19) จำนวนนักเรียนที่ทำช่ือเสียงให้แก่โรงเรียน (รางวัลดีเด่นทีไ่ด้รับในปีปัจจุบัน)  6 คน โดยแบ่งเป็น  
ประเภท กีฬาโรลเลอร์สกี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรลเลอร์สกี การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ศรีสะเกษ
เกมส์ 
   19.1 )เด็กชายกฤตพจน ์ พละไกร           
   19.2) เดก็ชายกฤตเมธ  พละไกร 
   19.3) เด็กชายจักรวาล เจริญสุข    
   19.4) เด็กชายสุริยา  ศิริวาลย์      
   19.5) นายธีระศกัดิ์  วงศ์สูง                         
   19.6) นายธนาวุฒิ  แสงวงค์ 
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 20) จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร (คิดจากจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาจริง/จำนวนนักเรียนแรกเข้า X 
100) 
  ม.3   จำนวน 165 คน   คิดเป็นร้อยละ 89.20 
  ม.6   จำนวน 149 คน   คิดเป็นร้อยละ 94.9 
        รวม     314 คน    คิดเป็นร้อยละ 91.01 
 
5. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2564   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 
รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
จำนวน นร.

ทั้งหมด 
จำนวนนร. 
ที่เข้าสอบ 

คะแนน
เฉล่ีย 

จำนวน นร.
ทั้งหมด 

จำนวนนร.
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉล่ีย 

ภาษาไทย 85 81 50.17 157 130 41.91 
คณิตศาสตร์ 85 81 22.57 157 132 17.05 
วิทยาศาสตร์ 85 81 31.00 157 130 27.62 
ภาษาอังกฤษ 85 81 27.62 157 132 24.30 
สังคมศึกษา - - - 157 132 36.54 

 
6. ข้อมูลอาคารสถานที ่(สถานที่ทีม่ีที่ตั้งชัดเจน/เป็นเอกเทศ) 
 อาคารเรียน จำนวน 3 หลัง  อาคารประกอบ  จำนวน 3 หลัง  ส้วม 11 หลัง   สระว่ายน้ำ...-... สระ  
สนามฟุตบอล 1 สนาม   สนามบาสเกตบอล 2 สนาม  สนามวอลเล่บอลย์ 1 สนาม   สนามเทนนิส...-.....
สนาม  สนามกีฬาประเภทอื่นๆ สนามตะกรอ้ 1 สนาม สนามฟุตซอล 1 สนาม   โรงอาหาร 2 แห่ง   
หอประชุม 1 แห่ง  สนามเปตอง 1 สนาม   
 
7.สภาพชุมชนโดยรวม 
 7.1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะสงบเรียบร้อย ประชาชนอยู่กันอย่างสันติ มีฐานะ
ปานกลาง มีประชากรประมาณ 10,422 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ชุมชน สถานที่ราชการ 
วัด ห้างร้านต่าง ๆ อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม และค้าขาย เนื่องจาก มีสภาพพื้นที่เหมาะกับการ
ทำเกษตรกรรม และโรงเรียนตั้งอยู่บนถนนเส้นยุทธศาสตร์สำคัญเส้นทางไปแหล่งท่องเที่ยวประจำอำเภอ 
และต่างอำเภอ จึงเหมาะสมกับการค้าขาย และ  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีบุญเดือนหก (บุญบั้งไฟ) บุญข้าวจี่ และบุญคูณ
ลาน 
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 7.2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม คิด
เป็นร้อยละ 70 และค้าชาย คิดเป็นร้อยละ 20 และอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 10 ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธคิด
เป็นร้อยละ 95 ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 30,000 - 60,000บาท จำนวนคน
เฉล่ียต่อครอบครัว 5 คน 
 7.3) โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
 โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชน มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน คือ วัดศรีบุญเรือง วัดบ้านนาขาม โรงพยาบาล 
จำนวน 1 แห่ง ธนาคารออมสิน ธนาคาร ธกส. ไปรษณีย์ ร้านค้า สถานีตำรวจ โรงเรียนอนุบาลโพธ์ิไทร เป็น
โรงเรียนประถมศึกษา เปิดสอนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 แหล่งเรียนรู้ที่
สำคัญอื่น ๆ อยู่ห่างไกลออกไป ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สามพันโบก วนอุทยานภูป้อม ผาชัน  
ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนอย่างดียิ่งในด้านวิทยากรท้องถิ่น ในแต่ละปีการศึกษานักเรียนจะได้มีโอกาส
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 
8.โครงสร้างหลักสูตร 
     8.1 โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร จัดสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พทุธศักราช 2551  
โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน และการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และ/หรือ 
จัดรายวิชา IS (independent Study) ตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล ดังนี้ (อธิบายตามสภาพการ
ดำเนินงานจริงของโรงเรียน 

ช่วงชั้นท่ี 3   (ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม ม.1 ม.2 ม.3 

(ชม./ปี) (ชม./ปี) (ชม./ปี) 
ภาษาไทย 120 120 120 
  คณิตศาสตร์ 120 120 120 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 160 160 160 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
      (เน้นภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศาสนา  
      ศีลธรรม หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรม 
     และการดำเนินชีวิตอย่างใดอย่างหน่ึง ) 

120 120 120 

ประวัติศาสตร์ 40 40* 40* 
สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 
ศิลปะ 80 80 80 
การงานอาชีพ 40 40 40 
ภาษาอังกฤษ 120 120 120 
รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม (200 ชม.)    
หน้าที่พลเมือง* 40 40* 40* 
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ม.ต้น (กิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ ,บูรณาการ,ฯลฯ)  160 160* 160* 
รายวิชา / กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติมตามความพร้อมและจุดเน้น 
(กรณีที่ไม่เป็นกจิกรรมเพ่ิมเวลารู้) 

400 360 360 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (120 ชม.)    
- กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 
-  กิจกรรมนักเรียน    
  -  ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 40 40 40 
  -  ชุมนุม/ชมรม 30 30 30 
  - กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10 

รวมเวลาที่จัดให้ทั้งปี 1,200 1,200 1,200 
รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน 3,600 

 
หน้าที่พลเมือง* อาจไม่จัดช่ัวโมง แต่นับช่ัวโมงให้ /หรืออาจบูรณาการในกิจกรรมอื่นๆของโรงเรียน 

 แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้
และกระบวนการคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษา  

 
ช่วงชั้นท่ี 4   (ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม ช่วงชั้นที่ 4   (ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) 
ม.4 ม.5 ม.6 

ภาษาไทย 80 80 80 
   คณิตศาสตร์ 80 80 80 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80 160 80 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
(เน้นภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศาสนา ศีลธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม  
และการดำเนินชีวิตอย่างใดอย่างหน่ึง ) 

80 80 80 

ประวัติศาสตร์ (80 ช.ม.) 40 20 20 
สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 
ศิลปะ 40 40 40 
การงานอาชีพ 20 - 20 
ภาษาอังกฤษ 80 80 80 
รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม (ไม่น้อยกว่า 1,600 ช่ัวโมง)    
หน้าที่พลเมือง* 40* 40* 40* 
รายวิชา / กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น) 680 660 720 
IS การค้นคว้าอิสระ - 20 - 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (360 ชม.)    
- กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 
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-  กิจกรรมนักเรียน    
  -  ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 40 40 40 
  -  ชุมนุม/ชมรม 40 40 40 
  - กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 40 20 40 

รวมเวลาที่จัดให้ทั้งป ี 1,380 1,400 1,400 
รวมเวลาทั้งส้ิน 4,180 

 
แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็น

เลิศทางวิชาการ ส่ือสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด มีศักยภาพเป็นพลโลก 
 
      8.2 จำนวนหลักสูตรสถานศึกษามี 2 หลักสูตร 
            8.2.1 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนโพธ์ิไทรพทิยาคาร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 
   8.2.2 หลักสูตรหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 
      8.3 จำนวนวันที่จัดการเรียนการสอนจริง 200 วัน (เทียบกับจำนวน 200 วัน) 
 
9.ข้อมูลด้านอาคารสถานที ่
 9.1 อาคารเรียนและอาคารประกอบ 9 หลัง  ได้แก่ อาคารเรียน 3 หลัง อาคารอเนกประสงค์ 2 หลัง   
อาคารเกษตร 1 หลัง อาคารคหกรรม 1 หลัง อาคารวิทยาศาสตร์ 1 หลัง โรงอาหาร 2 หลัง 
 9.2 จำนวนห้องเรียนทั้งหมด 35 ห้องเรียน   แบ่งเป็น 
   ช้ัน ม.1 – ม.3  = ม.1 จำนวน 6 ห้อง     ม.2 จำนวน  7 ห้อง   ม.3 จำนวน 6 ห้อง                
   ช้ัน ม.4 – ม.6  = ม.4 จำนวน 6 ห้อง     ม.5 จำนวน  5 ห้อง   ม.6 จำนวน 5 ห้อง               
 
10.ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร 
 10.1 งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายได ้ บาท รายจ่าย บาท 
เงินงบประมาณ (รายหัว) 
เงินนอกงบประมาณ 
เงินบริจาค 

4,582,000 
494,624.57 

- 

งบดำเนินการ 
งบพัฒนาคุณภาพวิชาการ 
อื่นๆ (โปรดระบุ) 

2,324,000 
2,008,000 
250,000 

รวม 5,076,624.57 รวม 4,582,000 
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 10.2 ข้อมูลทรัพยากรที่จำเป็น 
  1) คอมพิวเตอร์   มีจำนวนทั้งหมด 100 เครื่อง 
    ใช้เพื่อการเรียนการสอน 80 เครื่อง 
    ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ 10 เครื่อง 
    ใช้ในงานบริหาร 10 เครื่อง 
 10.3 ห้องที่จัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะ  มีทั้งหมด 7 ห้อง   ได้แก่  
ห้องวิทยาศาสตร์  จำนวน 4 ห้อง   ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการทางภาษา 2 ห้อง 
อาคารเกษตร 1 หลัง อาคารคหกรรม 1 หลัง 
 10.4 พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ ได้แก่  สนามฟุตบอล  จำนวน 1 สนาม            
 สนามบาสเก็ตบอล จำนวน 1 สนาม  สนามตะกร้อ 1 สนาม  สนามฟุตซอล  จำนวน 1 สนาม            
 
11. แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช ้

ห้องสมุดมีขนาด 24  ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห้องสมุดทัง้หมด 1,200 เล่ม 
การสืบค้นหนังสือ และการยืม-คืนใช้ระบบ Opac lib 
จำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษานี้  คิดเป็น 90 – 120 คน/วัน 

 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (นอกจากห้องสมุด) และแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน พรอ้มทัง้สถิติ
การใช้ ( 13,095 จำนวนครั้ง/ปี)  เฉล่ียสูงสุด เดือน มิถุนายน   ต่ำสุด เดือน กุมภาพันธ์ 

 
ช่ือแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

สถิติการใช้ 
(จำนวนครั้ง/ปี) 

ช่ือแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน สถิติการใช้ 
(จำนวน
คร้ัง/ป)ี 

(รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและที่สร้างขึ้น
รวมทั้งสถานประกอบการ) 

1. ห้องสมุด 
2. สวน Zero waste 
3. ห้องสวนพฤกษศาสตร์ 
4. ห้องอาเซียน 
5. ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ์
6. ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 
7.ห้องปฏิบัติการ
ภาษาต่างประเทศ 
8. ห้องปฏิบัติการ
คณิตศาสตร์ 
9. ห้องจริยธรรม 

13,095 
4,150 
2,372 
3,024 
8,394 

 
3,036 

 
4,678 

 
2,590 

 
2,678 

1. สามพันโบก 
2. วัดประจำหมู่บ้าน 
3. ธนาคาร 
4. โรงพยาบาลโพธ์ิไทร 
5. สถานีตำรวจภูธรอำเภอโพธ์ิไทร 
6. วนอุทยานภูป้อม 
7. เสาเฉลียง (ผาชัน) 
8. แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

490 
2,340 
230 
120 
115 
289 
145 
298 
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 ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู/นักเรียน ใน
ปีการศึกษานี้ 
 
1. ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการทอผ้า 
 1. นางลำพัน พึ่งพรม  
 2. นางมะลิ ดีไว 
 3. นางสุกรี โสดา 
 4. นางลำพัน พึ่งพรม 
 5. นางหนูแดง สองสี 
 6. นางคำแผ่น ทองอ่อน 
 7. นางสำรอง พันโบ 
 8. นางทองศรี นามด้วง 
 9. นางทองเล็ม เหล่ามา 
 10. นางช่ืน วิลาวรรณ 
2. ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการจักรสาน 
 1. นางผ่องศรี คำภาบุญ    
 2. นายแสวง   หงษ์ทอง  
 3. นางวรรณ  จิตติธรรม  
 4. นายแสงทอง โสดากุล  
 5. นายกลชัย  คุณพาที  
 6. นายอ่อนจันทร์ เรืองเนตร 
 7. นายปรีชา คงทน 
 8. นายสำรอง แสงแดง 
 9. นายบุญชู ใจกล้า 
 10. นางสมใจ โพธา 
 11. นายไสว แก้วศรีทอง 
3. ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการเกษตร 
 1. นายทอน อ่อนพันธ์    
 2. นางสาวดอกรัก ดวงพุฒ  
 3. นางสาวนาวลิน แสงใบ  
 4. นางสาวพรรณี แสงแดง  
 5. นางทองสุข สุขสำราญ 
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 6. นายสุวรรณมณี ไชยพันโท 
 7. นางจันทร์เพ็ญ เรืองเนตร 
 8. นาย อำนวย สาลีเครือ 
 9. นาย วิจิตร ไชยพันโท 
 10. นายทนง เรืองเนตร 
 11. นางวันเพ็ญ พิมพ์เกาะ 
4. ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการแพทย ์
 1. นายสรวิศ สังขะวรรณ 
 2. นายบุญมา บ้งพรม 
 3. นายโสภา แก้วพิลา 
 4. นายยวน บัวจูม 
 5. นางเสาวลักษณ์ ผาหยาด 
 6. นาง สีดา เรือนทะยา 
 7. นางศศิธร สาลิกา 
 8. นางสุณิสา ว่องไว 
5. ปราชญ์ชาวบ้าน 
 1. นางละมัย แก้วเนตร 
 2. นาย จันทร์ไช โยธา 
 3. นายเครน กุก่อง 
 
12.ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
กรณีที่ 2  กรณีโรงเรียนที่ไดร้ับการประเมินภายนอก ภายใต้สถานการณ์ Covid-19 แล้ว 
12.ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบล่าสุดภายใต้สถานการณ์ Covid-19  ตั้งแต่  พ.ศ. 2561-
ปัจจุบัน  
 โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร ได้รับการประเมินภายนอก ภายใต้สถานการณ์     Covid-19 โดยสมศ.
ประเมินจากรายงานผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report : SAR) ระหว่างวันที่ 12 เดือน 
กุมภาพันธ์   พ.ศ 2564  โดย ชื่อผู้ประเมิน ประกอบด้วย   นายเทียนสาย ป้อมหิน ตำแหน่ง ประธาน 
นายบุญสิทธ์ิ จันทร์หอม ตำแหน่ง กรรมการ และนายปรีชา คำภู ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ 
มีผลการประเมินดังต่อไปนี้ 
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ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
จุดเน้น ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ ก้าวสู่มาตรฐานสากล 

ผลพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 
 1.มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน   ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)  

  พอใช้ (๔ ข้อ)   
  ดี (๕ ข้อ) 

 2.มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
ตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

 3.มีผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนตามเป้าหมายการพัฒนา
ผู้เรียน 

 4.มีการนำผลประเมินคุณภาพของผู้เรียนมาพัฒนา
ผู้เรียนด้านผลสัมฤทธ์ิให้สูงขึ้น 

 5.มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนต่อผู้
ที่เกี่ยวข้อง 

 
ข้อแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น 
 สถานศึกษาควรระบุวิธีการ แนวทางหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขหรือช่วยเหลือผู ้เร ียนที ่มีผลการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนดลงใน
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ให้ชัดเจน เช่น จากการประเมินความสามารถด้านการ
คิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 15 ยังขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ 
สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน เช่น การจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบผังความคิด 
(mind Mapping) การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Coding) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการ
โครงการเข้ากับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
วิจารณญาณเพิ่มขึ้น เป็นต้น 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
จุดเน้น พัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมายตามหลักสูตรสถานศึกษาเช่ือมโยงกับชีวิตจริง 

ผลพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 
 1.มีการวางแผนการดำเนินการในแต่ละปีการศึกษา   ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)  

  พอใช้ (๔ ข้อ)   
  ดี (๕ ข้อ) 

 2.มีการนำแผนการดำเนินการไปใช้ดำเนินการ 
 3.มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการดำเนินการตามแผน 
 4.มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขใน            

ปีการศึกษาต่อไป 
 5.มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 
 
ข้อแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น 
 สถานศึกษาควรระบุแนวทาง วิธีการนำผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกและข้อเสนอแนะในการกำกับ ติดตามจากบุคคล หน่วยงานที ่เกี่ยวข้องมา
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ปรากฏข้อมูลในรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 
อย่างชัดเจน เช่น ระบุว่าจากผลการประเมินด้านการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ พบว่า สภาพแวดล้อม
ภายในยังไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ สถานศึกษาจึงได้เพิ่มจำนวนหนังสือในห้องสมุดและเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อ
การสืบคันข้อมูลในห้องสมุด จัดทำสวนพฤกษศาสตร์และทำการเพิ่มสัญญาณ WIF ให้ครอบคลุมทุกอาคาร 
เป็นต้น 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
จุดเน้น ครูจัดการเรียนรูท้ี่เน้นทกัษะการคิดด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

ผลพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลการประเมิน 
 1. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา  

ทุกช้ันปี  
  ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)  
  พอใช้ (๔ ข้อ)   
  ดี (๕ ข้อ)  2. ครูทุกคนมีการนำแผนการจัดการเรียนรูไ้ปใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้

 3. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนอย่างเป็นระบบ 

 4. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนของครูอย่างเป็นระบบ 

 5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

 
ข้อแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น 
 สถานศึกษาควรระบุข้อมูลในรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การส่งเสริมครูให้มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด และการลงมือปฏิบัติจริง
ในรูปแบบอื่น ๆ ตามจุดเน้นเพื่อให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ ได้แก่ สถานศึกษาหรือครูได้ดำเนินการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดในเรื่อง
ใดบ้าง เช่น ระบุแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดว่ามีอะไรบ้าง ครูมีวิธีการ
จัดการเรียนการสอนแบบใด ใช้ส่ือเทคโนโลยี ส่ือแหล่งเรียนรู้อย่างไรและวิธีการประเมินผลอย่างไร เป็นต้น 
สถานศึกษาควรระบุวิธีการตรวจสอบและประเมินผล การจัดการเรียนการสอนของครูที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมทักษะการคิดว่าดำเนินการอย่างไร ผลการดำเนินการ เป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ควร
ระบุกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ว่ามีประเด็นใด ผลการดำเนินงานที่เกิดจาก
กิจกรรม PLC เป็นอย่างไร หรือระบุกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือการปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมทักษะการคิดทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้และระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ว่าปรับปรุงเรื่องใด 
อย่างไร หรือระบุการนำปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ของการดำเนินการไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ครูในปีการศึกษาต่อไป 
  12.1 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการประเมนิภายนอก ภายใต้สถานการณ์ Covid-19 
 สถานศึกษาควรนำเสนอบทสรุปผู ้บริหารไว้เป็นส่วนแรกในรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) โดยมีประเด็นสำคัญ เช่น ผลการประเมินที ่จุดเด่น จุดที ่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
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แนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาในปีต่อไปให้ครบทุกมาตรฐาน สถานศึกษาควรเพิ ่มข้อเสนอแนะให้
ปรากฎใน SAR ของสถานศึกษาของแต่ละมาตรฐาน (ก่อนหัวข้อแนวทางหรือแผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐาน
ที่สูงขึ้น) ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะควรสอดคล้องกับจุดที่ควรพัฒนาที่สถานศึกษาวิเคราะห์ไว้ เพื่อให้ผู้อ่าน SAR 
ของสถานศึกษารับรู้ว่าสถานศึกษามีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สถานศึกษาควรแสดงแผนภูมิโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา โดยระบุหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานในแต่ละฝ่าย
ให้ชัดเจน นอกจากนี้ควรระบุข้อมูลร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาแต่ละระดับ (สำเร็จการศึกษาข้ันสูงสุดของ
แต่ละระดับ) โดยเปรียบเทียบกับจำนวนแรกเข้า ควรระบุข้อมูลจำนวนวันที่จัดการเรียน การสอนจริง ระบุ
ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแต่ละมาตรฐานอย่างน้อย 3 ปีการศึกษา ควรระบุข้อมูลเกี่ยวกับสภาพ
ชุมชน เศรษฐกิจและสังคมในข้อมูลประวัติสถานศึกษาพอสังเขป และควรระบุผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พร้อมทั้งควรนำผลการประเมินความพึงพอใจมา
ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 12.2 การนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ 

จากผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 1 พบว่า คุณภาพของผู้เรียน มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ นั้น  
โรงเรียนได้นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะของ สมศ. มาตรฐานที่ 1 ใน ข้อที ่ 4 มีการนำผลการ
ประเมินไปใช้ ในการปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป ได้มาวิเคราะห์วางแผนดำเนินการโดยประชุม
ปรึกษา วิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน โดยคณะผู ้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ทำให้ทราบว่า โรงเรียนไม่ได้ระบุวิธีการ แนวทางหรือกลยุทธ์ในการแกไ้ข
หรือช่วยเหลือผู้เรียนที่มีผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไม่เป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายที่กำหนดลงในรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ให้ชัดเจน  
         จากผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 2 พบว่า กระบวนการบริหารและการจัดการ มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับพอใช้ นั้น  โรงเรียนได้ วิเคราะห์วางแผนดำเนินการโดยประชุมปรึกษา วิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน โดย
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน  และใช้การ
บริหารงานโรงเร ียนโพธิ ์ไทรพิทยาคาร โดยใช้ PHOSAI MODEL ทำให้ทราบว่า โรงเรียนต้องสร้าง
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมภายในยังไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ และระบบสารสนเทศของโรงเรียน
ยังต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น และเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบคันข้อมูลในห้องสมุด เพิ่ม
สัญญาณ WIFI ให้ครอบคลุมทุกอาคาร 
 
13. การวิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ไปใช ้
 จากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร จึงจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564  ซึ่งได้นำแผนปฏิบัติ
การรายปีตามที่บรรจุในแผนพัฒนาการจัดการของสถานศึกษา พ.ศ. 2564-2566 ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญและสถานศึกษาในสังกัดใช้ช ื่อว่า 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564-2566 )  โดยมีเป้าหมายกระดับคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาโดยรวมให้สูงขึ้นเป็นระดับ ยอดเยี่ยม 

ผลจากการวิเคราะห์จากผลการประเม ินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ของปี
การศึกษา 2563 พบว่า ดังนี้ 
 ตามมาตรฐานที่ 1  พบว่า คุณภาพของผู้เรียน  มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี นั้น โรงเรียนได้มีการ
ประชุม วิเคราะห์ วางแผน ร่วมกันระหว่างผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง ทำให้ทราบว่า 
 1. ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ยังต้องเร่งพัฒนา ความสามารถในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะชีวิต ทักษะการ
ส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย พัฒนาด้านการอยู่ร่วมกับสังคมและมีจิตสำนึกของความเป็นไทยให้มาก
ขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
 2. ผู้เรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ยังต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ด้วยความสามารถใน
การแสวงหาความรู ้เพื ่อการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ้ เน้นเพิ่มเติม  
ความสามารถด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ เน้นเพิ ่มเติมความสามารถด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษให้สามารถสื ่อสารได้ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะชีวิต ทักษะการสื ่อสารอย่าง
สร้างสรรค์ตามช่วงวัย และควรได้รับการส่งเสริม พัฒนาในเรื่องการป้องกันตนเองจากสารเสพติด ไม่กระทำ
ส่ิงที่ผิดกฎหมายและวัฒนธรรมที่ดีต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
 ตามมาตรฐานที่ 2 พบว่า กระบวนการบริหารและการจัดการ มีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยมนั้น  
นั้น โรงเรียนได้มีการประชุม วิเคราะห์ วางแผน ร่วมกันระหว่างผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง ทำให้ทราบว่า โรงเรียนควร 

1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน 
  2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 และตามมาตรฐานที่ 3 พบว่า กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีคุณภาพ
อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม นั้น  โรงเรียนได้มีการประชุม วิเคราะห์ วางแผน ร่วมกันระหว่างผู้บริหาร คณะครู
และบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง ทำให้ทราบว่า โรงเรียน 
 1. ควรจัดหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 2. ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ ่นจากทุกท้องถิ ่นมาวิเคราะห์เพื ่อออกแบบการจัดการเรียนร ู ้ ให้
หลากหลาย ใช้ได้กับทุกชุมชนสอดคลองกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 3. ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง 
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 4. ควรมีคณะกรรมการวิจัยเพื่อ ตรวจประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน พร้อมทั้งให้
คำแนะนำที่ครูสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้เป็นอย่างดี 
 5. ควรมีการจัดการองค์ความรู้ของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและ update อยู่ตลอดเวลา 
 
14.ผลการดำเนินงาน/โครงการในรอบปีที่ผ่านมา 
 ในรอบปีการศึกษาพ.ศ.2564 โรงเรียนประสบความสำเร็จ และที่ต้องเรง่ปรับปรุง แก้ไข  ในการ
ดำเนินโครงการต่อไปนี ้
 1) งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จ 

ช่ืองาน/โครงการ/กิจกรรม ผลที่ได้รับและหลักฐานยืนยันความสำเร็จ 
1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

ผลที่ได้รับ 
1. โรงเรียนมีส่ือและอุปกรณ์ประกอบการสอนใน 
5 รายวิชาที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ 
2. โรงเรียนมีแบบทดสอบที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน 5 รายวิชา
สูงขึ้นถึงร้อยละ 3 ตามเป้าหมาย 
4. นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีความพึง
พอใจในการบริหารจัดการด้านวิชาการของ
โรงเรียนมากขึ้น 

2. โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธ์ิทาง
การศึกษาของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

1. นักเรียนระดับช้ัน ม.3 และ ม.6 โรงเรียนโพธ์ิ
ไทรพิทยาคาร รอ้ยละ 70 มีผลสัมฤทธ์ิทาง
การศึกษาที่สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ  3            
2. นักเรียนระดับช้ัน ม.3 และ ม.6 โรงเรียนโพธ์ิ
ไทรพิทยาคาร รอ้ยละ  90  ไดร้ับความรู้และ
ประสบการณ์ตามวัตถุประสงค์             
3. นักเรียนโรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร มีคุณภาพ
และศักยภาพตามมาตรฐานสากล และสามารถ
นำความรู้ไปปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอน
ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

นักเรียนมพีฤติกรรมทีพ่ึงประสงค์มากขึ้น การติด 
0 ร มส ของนักเรียนลดลงตลอดจนความ
สัมพันธภาพระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง และ
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ชุมชนแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและการใช้สารเสพติดของ
นักเรียนในโรงเรียนลดน้อยลงและหมดไปในที่สุด 

4. โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ 
สภาพแวดล้อม สาธารณูปโภคและภูมิทัศน์ 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น       
2. นักเรียนสนใจและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน   
3. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน     
4. นักเรียนมีความคิดริเริม่สร้างสรรค์และ
แสดงผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

5. โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานภายใน
โรงเรียน / การพัฒนากลุ่มบริหารงานภายใน
โรงเรียน 

กลุ่มบริหารงานทุกกลุ่มของโรงเรียนมีการพัฒนา
ที่ต่อเนื่อง เพื่อให้บริการแก่บุคลากรและอำนวย
ความสะดวกในการส่ือสาร ติดต่องานให้ดียิ่งขึ้น 

6. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

1. นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสเข้าศึกษาหาความรู้
ในเรื่องที่ตนถนัดและสนใจ  และนักเรียนจำนวน 
มีความรู้ความสามารถในการเรียนทางระบบ
อินเทอร์เน็ต  สามารถสืบค้นข้อมูลจากทั่วทุกมุม
โลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. ครูและบุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 

7. โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1. นักเรียนได้รู้จักตนเอง ค้นพบความสามารถ
ความถนัดของตนเอง และพัฒนาให้เต็มศักยภาพ 
เห็นคุณค่าในการประกอบสัมมาชีพ  
2. นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย  ศีลธรรม  
จริยธรรม รู้จักบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
การบำเพ็ญประโยชน์ให้ชุมชน สังคม 
ประเทศชาติ และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข  
3. นักเรียนได้ทดสอบความสามารถพิเศษ
เกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

8. โรงเรียนวิถีพุทธ ครู  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียน
โพธ์ิไทรพทิยาคาร  ไดร้ับการพัฒนาโดยใช้หลัก
ไตรสิกขา ผ่านกิจกรรมโดยส่งเสริมให้เกิดความ
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เจริญงอกงามอย่างมีคุณภาพ  สามารถนำความรู้
ไปใช้ในชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

9. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste 
School)  

1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่สะอาด
และสวยงาม ปลอดจากขยะ 
2. โรงเรียนมีการจัดการขยะภายในโรงเรียนที่
ยั่งยืน 
3. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายใน
โรงเรียนมีความตระหนกัในการอนุรกัษ์พลังงาน
และส่ิงแวดล้อม และจัดการขยะ 
4. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายใน
โรงเรียนมทีัศนคติที่ดีและเห็นความสำคัญในการ
จัดการปัญหาขยะ                                                

  
 2) งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ควรปรับปรุง 

ช่ืองาน/โครงการ/กิจกรรม สาเหตุที่ไม่บรรลุ 
- - 

 
       ด้วยเหตุนี้โรงเรียนจึงได้วางแผนแก้ไข/ปรับปรุง/พัฒนา คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยการ
วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรคจากบริบทของโรงเรียนและจากผลการประเมินภายนอกและ
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ของรอบปีการศึกษา 2563   
โดยจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่ส่งผลต่อมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
 สภาพปัญหา 
  เน ื ่องจากการระบาดของโรคต ิดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศ ึกษา 2563 
สถานศึกษาได้รับผลกระทบคือ ไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ
ของผู้เรียนในรูปแบบปกติได้ และทางโรงเรียนยังไม่มีการวางแผนการดำเนินกิจกรรมที่จะมาแทนที่รูปแบบ
ปกติได้  
 จุดเด่น 
 ปัญหาและอุปสรรคที่เจอในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนได้มีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่รองรับกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และโรงเรียนได้จัด
กิจกรรมอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ ผ่าน google 
classroom และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
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 จุดที่ควรพัฒนา 
 โรงเรียนยังขาดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และสัญญาณ WIFI ตามอาคารเรียนและสถานที่ต่าง ๆ ใน
โรงเรียน และควรมีระบบสารสนเทศในเว็บไซด์โรงเรียนให้มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน  
 
15.วิธีการบริหารจัดการ 
 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร แบ่งเป็นการบริหารงานเป็น 5 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กลุ่มบริหารงานทั่วไป และกลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ/รูปแบบ./กลยุทธ์การบริหารจัดการแบบ PHOSAI 
MODEL โดยได้กำหนดปรัชญา และเป้าหมายการพัฒนาไว้ ดังนี้ ภายในปี 2566 โรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคา
รมุ่งพัฒนานักเรียนมีคุณธรรม นำความรู้ มีทักษะอาชีพและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 ก้าวสู่ความเป็น
พลเมืองโลกด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและศาสตร์พระราชา  ยึดหลักธรรมมาภิบาล 
 
16.นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ชื่อ KSAPS Model กับการบริหารจัดการขยะอย่าง
ยั่งยืนของโรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร (ภาคผนวก) 
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บทที่ 2 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามปรัชญา วิสัยท ัศน์ พ ันธกิจและเป้าหมาย           
การพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา โรงเรียนได้กำหนดยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาคุณภาพการศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2564 ถึง -2566 โดยมีกิจกรรม/
โครงการและตัวช้ีวัดความสำเร็จตามโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564 ดังต่อไปนี้ 
 ปรัชญา : รู้หน้าที่ มีวิชา ก้าวหน้าไกล 
 วิสัยทัศน ์:  
 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร  มุ่งพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นโรงเรียนดี มี
คุณภาพ ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม มีสมรรถนะ ทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ครูมีความเป็นมืออาชีพ รู้อนุรักษ์ ทรัพยากร ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 พันธกิจ :  
          1. เสริมสร้างความตระหนักให้นักเรียนรักในสถาบันหลักเพื่อความมั่นคงของชาติ มีจิตอาสา
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น 
          2. พัฒนานักเรียน ให้มีทักษะวิทยาการ  วิชาชีพ วิชาชีวิต เพื่อส่งเสริมความสามารถความเป็น
เลิศในแต่ละด้านและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ของนักเรียน  ยุค 4.0 
            3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพของนักเรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
            4. มุ่งการจัดการเรียนการสอนเพื่อลดความเลื่อมล้ำ สร้างโอกาสรับบริการทางการศึกษาเสมอ
ภาคเท่าเทียม ทั่วถึง มีคณุภาพ และจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
            5. พัฒนาครูให้เป็นมืออาชีพ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
     6. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนมีแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมี
จิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม 
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เป้าหมายการพัฒนา/มาตรฐานการศึกษาของระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ 

1.1 นักเรียน ร้อยละ 90 มีความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคำนวณ 
 ระดับดีข้ึนไป 

1.2 นักเรียน ร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตาม 
หลักสูตรสถานศึกษาระดับ 2 ขึ้นไป 

1.3 นักเรียน ร้อยละ 60 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่น ระดับ  
2 ขึ้นไป 

1.4 นักเรียน ร้อยละ 60 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาภาษาญ่ีปุ่น ระดับ 2 ขึน้ไป 
1.5 นักเรียน ร้อยละ 100 มีบันทึกรักการอ่าน  

2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

2.1 นักเรียน ร้อยละ 90 มีความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคำนวณ  
ระดับดีข้ึนไป 

2.2 นักเรียน ร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา IS ระดับ 3 ขึ้นไป 
2.3 นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการที่สถานศึกษากำหนด ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
2.4 นักเรียน ร้อยละ 100 ผ่านการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในโครงการเวทีศักยภาพตาม 

โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

3.1 นักเรียน ร้อยละ 80 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
3.2 นักเรียน ร้อยละ 80 มีผลงานจากการทำโครงงาน/ส่ิงประดิษฐ์ และสามารถอธิบาย 

หลักการ แนวคิด ขั้นตอนการทำงาน และแก้ปัญหาอุปสรรคของการทำงานได้ 
3.3 นักเรียน ร้อยละ 80 มีความสามารถสร้างนวัตกรรม และนำนวัตกรรมไปใช้ และมี 

การเผยแพร่ 
4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

4.1 นักเรียน ร้อยละ 80 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
ระดับดีข้ึนไป 

4.2 นักเรียน ร้อยละ 80 มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

5.1 นักเรียน ร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ีย ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตาม 
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หลักสูตรสถานศึกษา ระดับ 2 ขึ้นไป 
6) มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

6.1 นักเรียน ร้อยละ 100 มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมจะศึกษาต่อใน 
ระดับช้ันที่สูงขึ้น ในการทำงานหรืองานอาชีพ 

6.2 นักเรียนระดับช้ัน ม. 6 ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน ตลาดนัดหลักสูตร 
6.3 นักเรียนระดับช้ัน ม. 3 และ ม.6 ร้อยละ 100 มีความพร้อมในการในการศึกษาต่อใน 

ระดับที่สูงขึ้น 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

1.1 นักเรียน ร้อยละ 90 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด ระดับดี 
 ขึ้นไป 

1.2 นักเรียน ร้อยละ 90 ขึ้นไปเข้าร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ชั่วโมงที่ 9  
ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
2.1 นักเรียน ร้อยละ 80 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย โดยผ่านบทเรียน 

การร่วมกิจกรรมประเพณี และโครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ระดับดี ขึ้นไป 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

3.1 นักเรียน ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายยุวกาชาด ค่ายลูกเสือ ค่ายผู้บำเพ็ญ 
ประโยชน์ 

4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
4.1 นักเรียน ร้อยละ 100 มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ระดับดี ขึ้นไป 
4.2 นักเรียน ร้อยละ 100 มีการเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนดำเนินการให้ 
4.3 นักเรียนทุกคนมีร่างกายแข็งแรง ไม่เกี่ยวข้องยาเสพติด และแก้ปัญหาโดยไม่ใช้ 

ความรุนแรง 
4.4 นักเรียนร้อยละ 100 มีน้ำหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตตาม 

เกณฑ์มาตรฐานของ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
2.1.1 สถานศึกษากำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูล 

สารสนเทศของสถานศึกษาที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ถูกต้องตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับแผนการ
ศึกษาชาติและความต้องการของชุมชน ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สะท้อนคุณภาพความสำเร็จ 
อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
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2.1.2 สถานศึกษา มีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและประเด็นพิจารณาเพื่อ 
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงอย่างครบถ้วน กำหนดผู้รับผิดชอบ และเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในกระบวนการ จนนำไปสู่การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

2.1.3 สถานศึกษามีการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของทุกมาตรฐาน และกำหนดค่า 
เป้าหมายในประเด็นการพิจารณา เช่น การอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฯลฯ 
อย่างเหมาะสม โดยผ่านการพิจารณาจากทุกฝ่ายอย่างครบถ้วนตามบริบทของสถานศึกษา โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.1.4 สถานศึกษาจัดทำประกาค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 
ภายในของสถานศึกษาโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน แล ะมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาได้รับทราบด้วยวิธีการที่หลากกหลาย 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.2.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

สถานศึกษา และสามารถตรวจสอบได้ 
2.2.2 สถานศึกษามีและดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มี 

ความเหมาะสม ครอบคลุมงานวิชาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาครูบุคลากรของโรงเรียนและบริหาร
จัดการข้อมูล 

2.2.3 สถานศึกษามีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจำเป็นของ 
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคนิควิธีที่หลากหลาย ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน และ
ทันสมัย ทั้งจากแหล่งข้อมูลเอกสาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

2.2.4 สถานศึกษากำหนดวิธีการดำเนินงาน ทุกกิจกรรม โครงการที่สอดคล้องกับทุก 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการการทำงานที ่มีระบบสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษาและดำเนินการในระบบ ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการบริหารและการจัดการ
ของสถานศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

2.2.5 สถานศึกษามีแผนการใช้งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และเวลา 
อย่างประหยัดและคุ้มค่า ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของทุกโครงการและกิจกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความ
เห็นชอบ และรับรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง อย่างมีระบบ และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ 
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2.2.6 สถานศึกษามีการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับ 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยทุกแผนงาน โครงการ กิจกรรมครอบคลุมตามภารกิจใน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา พร้อมทั้งปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายที่สำคัญและความต้องการ
จำเป็นของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 

2.2.7 สถานศึกษาเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ให้ความเห็นชอบ และรับรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง อย่างมีระบบ และแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ 

2.2.8 สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา กระบวนการติดตาม  
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2.2.9 สถานศึกษากำหนดบทบาทหน้าที่มอบหมายให้บุคลากรในสถานศึกษาดำเนินงาน 
ด้านการประกันคุณภาพอย่างชัดเจน ครอบคลุมโครงสร้างการบริหารงาน บุคลากรของสถานศึกษาและ
บทบาทหน้าที่ของผู้เรียนไว้อย่างชัดเจน มีการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามปฏิทินที่
กำหนด ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีความพึงพอใจ 

2.2.10 สถานศึกษามีการกำหนดปฏิทิน และแผนกำกับติดตามการดำเนินงานของ 
แผนปฏิบัติการประจำปี มีการระบุผู ้รับผิดชอบ ผู ้กำกับติดตามการดำเนินงานชัดเจนครบถ้วนในทุก
โครงการ กิจกรรม โดยผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

2.2.11 สถานศึกษามีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 
ไว้ครบถ้วนเกินร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจำนวนโครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้กำหนด โดยร้อยละ 80 ขึ้นไปของโครงการ กิจกรรมบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ มีการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า และผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 ขึ้นไป พึง
พอใจการดำเนินงาน 

2.2.12 สถานศึกษา มีการกำหนดผู้รับชอบในการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ 
การศึกษา และมีกระบวนการสร้างความเข้าใจในการประเม ิน ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับ
สถานศึกษา มอบหมายงานตามคามรู้ความสามารถ ร่วมกันวางแผน กำหนดภารกิจปฏิทินการติดตาม
ตรวจสอบ และมีการประสานงานอย่างเป็นระบบ 

2.2.13 สถานศึกษามีการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับบุคคลและ 
ระดับสถานศึกษาที่แสดงผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยวิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสม และมี
การจัดทำรายงานตามหลักวิชาการ เป็นปัจจุบัน 

2.2.14 สถานศึกษามีการติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลายถูกต้องตามหลักวิชาการเป็นแบบอย่างที่ดี และนำผลการ
ติดตามตรวจสอบไปใช้วางแผนดำเนินงาน ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา 
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2.2.15 สถานศึกษามีการวางแผนและกำหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในที่ 
ชัดเจน ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีเครื่องมือประเมินคุณภาพภายในที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาทุกระดับการศึกษา โดยทุกมาตรฐานและทุกประเด็นพิจารณา ดำเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาโดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม 

2.2.16 สถานศึกษาจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ 
ภายในของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพผู ้เรียนและผลสำเร็จของการบริหารจัดการศึกษาอย่างชัดเจน 
ครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และการประเมินแบบองค์รวม (Holistic rubrics) การ
ตัดสินใจโดยอาศัยความเช่ียวชาญ (Expert judgment) การประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence 
based assessment) โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงาน 

2.2.17 สถานศึกษามีการตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพของรายงานให้มีความชัดเจนและ 
สมบูรณ์ แล้วจึงเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบอย่างเป็นระบบ ตาม
ช่วงเวลาที่กำหนด และนำข้อเสนอแนะมาใช้ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

2.2.18 สถานศึกษามีการเผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาด้วย 
รูปแบบและวิธีการที่หลากหลายต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน พร้อมกับนำ
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ได้รับการเผยแพร่ และนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมี
ระบบ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

2.2.19 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามี 
ความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาทีมุ่งการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  จนเป็น
วัฒนธรรมในการทำงานปกติของสถานศึกษา 

2.2.20 สถานศึกษามีการนำผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและ 
ข้อเสนอแนะของหน่วยงานต้น สังกัดต่างๆ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ โดยให้ผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารและการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างได้ 

2.2.21 สถานศึกษามีการเตรียมรับการติดตาม ประเมินคุณภาพอย่างเป็นระบบ ทั้งด้าน 
ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการดำเนินงานต่างๆ อย่างครบถ้วน ชัดเจน เหมาะสม น่าเช่ือถือ และให้
ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพเพื่อนำผลประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
ข้อเสนอแนะของหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายนอก 

2.3 มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศกึษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
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2.3.1 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล และพัฒนา 
ผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

2.3.2 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
สถานศึกษาและสามารถตรวจสอบได้ 

2.3.3 สถานศึกษามีหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.4 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

2.4.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการพัฒนาตนเอง 
2.4.2 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ผู้ประสานและครูในระดับช้ัน มีการประชุม 

เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ และพัฒนาการทำงานร่วมกันอย่างน้อยปีการศึกษาละ 10 ครั้ง 
2.4.3 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้ 

เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 
2.5 มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี 

คุณภาพ 
2.5.1 ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อส่ิงอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการ 

สอน 
2.5.2 จำนวนแหล่งเรียนรู้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ได้มาตรฐาน 

2.6 มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
2.6.1 สถานศึกษามีระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 

ใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
2.6.2 สถานศึกษามีแผนในการพัฒนาระบบและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ 

ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.1.1 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และ 

ให้ผู ้เร ียนฝึกปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี ้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

3.1.2 ครูร้อยละ 80 นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
3.1.3 ครูร้อยละ 80 มีการเผยแพร่นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
3.2.1 ครูร้อยละ 90 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ส่ือการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
3.2.2 ครูร้อยละ 90 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ 

เรียนรู้ มี application 
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3.2.3 ครูร้อยละ 90 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอก 
โรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอื้อต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 

3.2.4 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถจัดการเรียนการสอนด้วย 
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
          3.3.1 ครูร้อยละ 80 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกส่งผลให้

นักเรียนรักการเรียนรู้ 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

3.4.1 ครูร้อยละ 100 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูล 
ย้อนกลับ นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

3.4.2 ครูร้อยละ 100 มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของ 
การเรียนรู้ 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ครูร้อยละ 100 และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 4. ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์  
   กลยุทธ์ที่ 1  เสริมสร้างความมั่นคง ปลูกฝังและพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   กลยุทธ์ที ่ 2  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพผู้เร ียนให้เต็มตามศักยภาพ มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ และมีทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21  
   กลยุทธ์ที่ 3  เสริมสร้างและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมความร่วมมือของทุกภาคส่วนและสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่า
เทียมในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
   กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และส่งเสริมให้
บุคลากรและนักเรียนเกิดความตระหนักเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและรูปแบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  
โดยใช้ ส่ือดิจิทัล นวัตกรรมและงานวิจัย 
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5.เป้าหมายที่พัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ประเด็น 
พิจารณา 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
/กลยุทธ์ 

1. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

1. เพื่อสร้างและ
ผลิตส่ือ อุปกรณ์
ประกอบการเรียน
การสอนใน 5 
รายวิชาสำหรับ
ครูผู้สอนใน 
ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 
ถึง ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 
ให้มีคุณภาพ และ
นำไปใช้
ประกอบการสอน 
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อสร้างและ
จัดหาแบบทดสอบ
การเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพมาใช้
วัดและประเมินผล
การจัด 
การเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศกึษา 
3. เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้เรียนรู้ได้อยา่งมี
คุณภาพจนสามารถ
แข่งขันได้ใน
ระดับประเทศและ
นานาชาต ิ
4. เพื่อให้นักเรียน 
ผู้ปกครอง และ
ชุมชน มีความพึง

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ของผู้เรียน 

1. ครู 5 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
6 จำนวน 61 คน ให้มี
ทักษะและความรู้ด้าน
การบริหารจดัการช้ัน
เรียนอย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ 90 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
1 ถึง ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 
จำนวน 1,274 คน ใน
รายวิชาภาษาไทย สังคม
ศึกษา ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์สูงขึ้น 

ร้อยละ 3   

3. ผู้ปกครองนักเรียน
จำนวน 1,274  คน มี
ความพึงพอใจการ
บริหารจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียน 
 

ร้อยละ 95 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้าง
ความสามารถ
ด้านการแข่งขัน 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ประเด็น 
พิจารณา 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
/กลยุทธ์ 

พอใจในการบริหาร
จัดการของโรงเรียน
มากขึ้น 

2. โครงการยกระดับ
คุณภาพผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของ
นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 

1. เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน
ช้ัน ม.3 และ ม.6  
ให้สูงขึ้น  
2. เพื่อให้นักเรียน
โรงเรียนโพธิ์ไทร
พิทยาคาร  มีความรู้  
ประสบการณ์ที่ได้รับ
จากพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา  
มาปรับปรุงและ
พัฒนาการการเรียน
ของตนเอง 
3. เพื่อนำผลการ
ประเมินในระดับ
โรงเรียนมา
เทียบเคียงกับการ
ประเมินผลใน
ระดับชาติ 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ของนักเรียน
ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปี
ที่ 3 และ
ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปี
ที่ 6 

เชิงปริมาณ 
1)  นักเรียนระดับช้ัน  
ม.3 และ ม.6 โรงเรียน
โพธิ์ไทรพิทยาคาร ร้อย
ละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาที่สูงขึ้นอย่าง
น้อยร้อยละ  3      

ร้อยละ 3 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

2)  นักเรียนระดับช้ัน ม.
3 และ ม.6 โรงเรียนโพธิ์
ไทรพิทยาคาร ได้รับ
ความรู้และ
ประสบการณ์ตาม
วัตถุประสงค์     
         

ร้อยละ  90   

เชิงคุณภาพ  
นักเรียนโรงเรียนโพธิ์ไทร
พิทยาคาร มีคุณภาพ
และศักยภาพตาม
มาตรฐานสากล และ
สามารถนำความรู้ไป
ปรับใช้ในกระบวนการ
เรียนการสอนให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้น 

ร้อยละ  
100   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้าง
ความสามารถ
ด้านการแข่งขัน 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ประเด็น 
พิจารณา 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
/กลยุทธ์ 

3. ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
  

1. การดำเนินงาน
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของ
โรงเรียนโพธิ์ไทร
พิทยาคาร เป็นไป
อย่างมีระบบอย่าง
ต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพ 
2. โรงเรียน 
ผู้ปกครอง และ
ชุมชน ทำงาน
ร่วมกันอย่างมีระบบ
พร้อมด้วยหลักฐาน
อย่างมีระบบพร้อม
ด้วยหลักฐานการ
ปฏิบัติงาน สามารถ
ตรวจสอบและ
ประมาณได้ 
3. เกิดสัมพันธภาพ
ที่ดีและอบอุ่น
ระหว่างครูกับ
นักเรียน และ
นักเรียนห่างไกลสาร
เสพติด 
4. ครูที่ปรึกษาได้
ดูแลและช่วยเหลือ
นักเรียนทุกกลุ่มให้
สามารถเรียนรู้ และ
อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

จำนวน
นักเรียนที่มี
พฤติกรรม
เส่ียง 
 

ร้อยละของนักเรียน ท่ีมี
จำนวนนกัเรียนที่มี
พฤติกรรมเส่ียง 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างโอกาส
ความเสมอภาค
ทางสังคม 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ประเด็น 

พิจารณา 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 

/กลยุทธ์ 
1. โครงการพัฒนา
และปรับปรุงแหล่ง
เรียนรู้ 
สภาพแวดล้อม 
สาธารณูปโภคและ
ภูมิทัศน์ 
 

1. เพื่อการจัด
สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและ
สังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรูอ้ย่าง
มีคุณภาพ 
2. ครูและนักเรียน
มีความพึงพอใจ
ต่อสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและ
สังคมในโรงเรียน 
3. จำนวนแหล่ง
เรียนรู้เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรูไ้ด้
มาตรฐาน 

สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและ
สังคมในโรงเรียน
เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ 
   

1. สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมใน
โรงเรียนเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 100 
 

ยุทธศาสตร์ที่  
6 การปรับ
สมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

2. ครูและนักเรียนทุก
คนมีความพึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมใน
โรงเรียน 
3. จำนวนแหล่งเรียนรู้
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
ได้มาตรฐาน 

ร้อยละ 100 

2. โครงการพัฒนา
กลุ่มบริหารงาน
ภายในโรงเรียน / 
การพัฒนากลุ่ม
บริหารงานภายใน
โรงเรียน 

1. เพื่อพัฒนากลุ่ม
บริหารงานภายใน
โรงเรียนให้เป็น
ระบบยิ่งขึ้น 
2. เพื่อส่งเสริมให้
เกิดการพัฒนางาน
ด้านต่างๆ ของ
โรงเรียน 
3. เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ ของ
คณะครู – 
บุคลากรทางการ
ศึกษา นักการภาร
โรง และนักเรียน 
4. เพื่อให้โรงเรียน
มีระบบงานที่ดีขึ้น 
 

ระบบการ
บริหารงานภายใน
โรงเรียน 
 

1. สมุดการตรวจเยี่ยม 
 

 
2 คร้ัง 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การสร้างการ
เติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 
 
ยุทธศาสตร์ที่  
6 การปรับ
สมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

2. ประสิทธิภาพของการ
ให้บริการของทุกกลุ่ม
บริหารงาน 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ประเด็น 
พิจารณา 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
/กลยุทธ์ 

3. โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

1. เพื่อให้นักเรียน
ได้มีโอกาสเข้า
ศึกษาหาความรู้ใน
เรื่องที่ตนถนัดและ
สนใจ  
2. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีความรู้
ความสามารถใน
การเรียนทาง
ระบบ E-learning 
3. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีความรู้
ความสามารถใน
การใช้ระบบ
เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 
4. เพื่อให้นักเรียน
มีแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 
5. เพื่อจัดหาวัสดุ-
อุปกรณ์ด้าน
คอมพิวเตอร์ และ
เครือข่ายสำหรับ
การเรียนการสอน 

นักเรียนมีความรู้
ความสามารถใน
การเรียนทาง
ระบบ E-learning 

1. มีระบบเครือข่าย
ครอบคลุมทั้งโรงเรียน 
2. การ Update ข้อมูล
ในเว็บไซต์ของโรงเรียน 
 3. ปริมาณการงาน 
แผน โครงการ กิจกรรม 

ร้อยละ 80 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การปรับสมดุล
และพัฒนา
ระบบการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ   
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ประเด็น 

พิจารณา 
ตัวช้ีวัด

ความสำเร็จ 
เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 

/กลยุทธ์ 
1. โครงการสนับสนุน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

1. เพื่อวิเคราะห์
ผลการจัดการ
เรียนกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่
ผ่านมา 
2. เพื่อปรับปรุง
และพัฒนา
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 
3. เพื่อปรับปรุง
และพัฒนาการจัด
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่สนองต่อ
ความต้องการของ
ผู้เรียน 
4. เพื่อปรับปรุง
และพัฒนา
แผนการจัดการ
เรียนรู้กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

ผลการจัดการเรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1.  ร้อยละของ
ผู้เรียนที่ได้เดิน
ทางไกลอยู่ค่ายพัก
แรม 
2.  ร้อยละของ
ผู้เรียนที่ผ่านการ
ทดสอบความรู้
ความสามารถ
รายวิชาพิเศษ 
3. ความพึงพอใจ
ของผู้กำกับ   
ลูกเสือ –เนตรนารี 
ผู้บำเพ็ญ
ประโยชน์ ยุว
กาชาด รักษา
ดินแดน และ
ผู้ปกครอง 
นักเรียน 

ร้อยละ 100 ยุทธศาสตร์ที ่2 
การสร้าง
ความสามารถ
ด้านการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 
การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

2. โรงเรียนวิถีพุทธ 1. เพื่อพัฒนาด้าน
กายภาพของ
โรงเรียนวิถีพุทธให้
เป็นรูปธรรมมาก
ขึ้น 
2. เพื่อพัฒนาครู  
บุคลากรทางการ
ศึกษาและนกัเรียน
ให้ปฏิบัติตนมี
ความเหมาะสม
ตามแนววิถีพุทธ  

ครู  บุคลากรทางการ
ศึกษาและนกัเรียนมี
การปฏิบัติตนมีความ
เหมาะสมตามแบบ
โรงเรียนวิถีพุทธ 

โรงเรียนพัฒนา
ตนเองตาม
แนวทาง 
อัตลักษณ์  29 
ประการ  สู่การ
เป็นโรงเรียนวิถี
พุทธที่สมบูรณ์
แบบ 

ร้อยละ 100 ยุทธศาสตร์ 1
ด้านความม่ันคง 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ประเด็น 
พิจารณา 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
/กลยุทธ์ 

3. เพื่อจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม 
จริยธรรม  และ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
4. เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจต่อการ
ดำเนินกจิกรรม
โรงเรียนวิถีพุทธ 

3. โครงการโรงเรียน
ปลอดขยะ (Zero 
Waste School) 

1. เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประเภท 
ปัญหา และวิธีการ
จัดการขยะใน
โรงเรียน 
2. เพื่อจัดการและ
กำจัดขยะประเภท
ต่างๆ ภายใน
โรงเรียนให้เป็น
โรงเรียนปลอด
ขยะ  
3. เพื่อสร้างความ
ตระหนักและปลูก
จิตสำนึกการมี
ส่วนร่วมในการ
จัดการขยะภายใน
โรงเรียน 

ปริมาณขยะในบริเวณ
โรงเรียนความสะอาด
ของอาคารสถานที ่
 

1. นักเรียน ครู
และบุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประเภท 
ปัญหา และวิธีการ
จัดการขยะใน
โรงเรียน 
2. นักเรียน ครู
และบุคลากร
จัดการและกำจัด
ขยะประเภทต่างๆ 
ภายในโรงเรียนให้
เป็นโรงเรียน
ปลอดขยะ  
3. ความตระหนัก
และการมีจิตสำนึก
ในการมีส่วนร่วม
จัดการขยะภายใน
โรงเรียน 

ร้อยละ 100 ยุทธศาสตร์ที่ 5
การสร้างการ
เติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 
 

 
 
 



 

 

   

บทที่3  
ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามปีการศึกษา 2564 

 
  จากการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่กล่าวแล้ว ในบทที่ 2 โรงเรียนมีการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ แล้วส่งผลให้เกิดคุณภาพในด้านต่างๆ ดังนี้  
ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
3.1 คุณภาพด้านผู้เรียน มคีุณภาพระดับ ดีเลิศ   

เป้าหมายที่ 1 นักเรียน รอ้ยละ 90 มีความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคำนวณ 
 ระดับดีข้ึนไป 
 เป้าหมายที่ 2 นักเรียน รอ้ยละ 80 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ระดับ 2 ขึ้นไป 
 เป้าหมายที่ 3 นักเรียน รอ้ยละ 60 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาภาษาจีน ระดับ 2 ขึ้นไป 
          เป้าหมายที่ 4 นักเรียน ร้อยละ 60 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาภาษาญ่ีปุ่น ระดับ 2 ขึ้นไป 

เป้าหมายที่ 5 นักเรียน รอ้ยละ 90 มีความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคำนวณ 
ระดับดีข้ึนไป 
           เป้าหมายที่ 6 นักเรียน รอ้ยละ 80 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา IS ระดับ 3 ขึ้นไป 
    ผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม  
  เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย โรงเรียนวางแผนและดำเนินการตามโครงการต่างๆ จนบรรลุผลดังต่อไปนี้ 
 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีผลดำเนินการดังนี้ ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีทักษะและความรู้ด้านการบริหารจัดการช้ัน
เรียนอย่างมีคุณภาพ  ทำให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในทุกรายวิชาสูงขึ้น ทำให้ผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจการบริหารจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียน นอกจากนี้ โรงเรียนได้จัดทำ MOU กับหน่วยงานภายนอก เช่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) รวมทั้งมีการเปิดหลักสูตรเพื่อพัฒนาอาชีพ สู่ศตวรรษที่ 21 กับ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) 
  จากการจัดโครงการ/กิจกรรม ตลอดปีการศึกษา ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
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  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชัน้  ประจำปีการศึกษา 2564  (2 ภาคเรียน) 

กลุ่มสาระ/
รายวิชา 

 

ระดับผลการเรียน 
 

รวมนักเรียน 
ที่ได้รับผลการเรียน 

นักเรียน 
ท่ีติด ร มส 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4  
จำนวน 

 
ร้อยละ  S.D. 

ร มส. 

จำ
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

ภาษาไทย 205 6.78 425 14.05 286 9.45 314 10.38 322 10.64 366 12.10 279 9.22 823 27.21 3020 99.83 2.53 191.16 5 0.17 0 0.00 

สังคมศึกษา 143 2.17 533 8.10 588 8.94 707 10.75 618 9.39 684 10.40 735 11.17 2562 38.95 6570 99.88 2.93 727.85 8 0.12 0 0.00 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

173 1.72 1222 12.15 735 7.31 950 9.45 972 9.66 1215 12.08 1319 13.12 3438 34.19 10024 99.67 2.85 955.17 27 0.27 6 0.06 

คณิตศาสตร์ 210 4.59 589 12.86 451 9.85 469 10.24 553 12.07 662 14.45 452 9.87 1184 25.85 4570 99.78 2.60 281.32 8 0.17 2 0.22 

ภาษาตา่ง 
ประเทศ 

158 2.52 887 14.15 577 9.21 677 10.80 620 9.89 792 12.64 747 11.92 1768 28.21 6226 99.35 2.67 455.62 30 0.48 11 0.18 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

61 2.53 287 11.91 119 4.94 166 6.89 137 5.69 203 8.43 198 8.22 1238 51.39 2409 100.00 3.07 384.38 0 0.00 0 0.00 

ศิลปศึกษา 135 6.16 165 7.53 105 4.79 125 5.71 149 6.80 188 8.58 190 8.68 1133 51.74 2190 100.00 3.06 348.45 0 0.00 0 0.00 

การงานอาชีพ 68 2.24 189 6.22 218 7.17 283 9.31 308 10.13 345 11.34 368 12.10 1261 41.47 3040 99.97 3.03 368.82 1 0.03 0 0.00 

IS 35 3.47 37 3.66 39 3.86 130 12.87 124 12.28 170 16.83 173 17.13 254 25.15 927 95.25 2.77 79.33 48 4.75 0 0.00 

รวม เฉล่ีย 1188 3.03 4334 11.07 3118 7.96 3821 9.71 3803 9.71 4625 11.81 4461 11.39 13661 34.89  37823 96.59 2.83 421.34 127 0.32 19 0.05 

 จำนวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2564 ทั้งหมด 1,274 คน 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาทุกระดับช้ัน  ของโรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร เฉล่ียภาคเรียนที่  1-2  ปีการศึกษา    2564    มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.83 
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทีม่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงสุดคือกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.07      
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทีม่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ำสุดคือกลุ่มสาระภาษาไทย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.53    
  เมื่อแยกเป็น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ประจำปีการศึกษา 2564 (เฉลี่ย 2 ภาคเรียน) 

กลุ่มสาระ/
รายวิชา 

 

ระดับผลการเรียน 
 

รวมนักเรียน 
ที่ได้รับผลการเรียน 

นักเรียน 
ท่ีติด ร มส 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4  
จำนวน 

 
ร้อยละ  S.D. 

ร มส. 

จำ
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

ภาษาไทย 156 9.05 279 16.19 196 11.38 191 11.09 192 11.14 164 9.52 116 6.73 427 24.61 1718 99.71 2.34 96.46 5 0.29 0 0.00 

สังคมศึกษา 83 2.13 405 10.41 458 11.78 544 13.99 435 11.19 414 10.65 319 8.20 1223 31.45 3881 99.79 2.70 327.75 8 0.21 0 0.00 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

71 1.53 
 

909 19.60 473 10.20 550 11.86 495 10.67 542 11.69 426 9.18 1144 24.67 4610 99.40 2.51 322.94 22 0.47 6 0.13 

คณิตศาสตร์ 145 5.59 387 14.91 308 11.86 379 14.60 309 11.90 426 16.41 212 8.17 421 16.22 2587 99.65 2.34 101.33 8 0.31 1 0.04 

ภาษาตา่ง 
ประเทศ 

87 2.34 672 18.10 466 12.55 436 11.75 358 9.64 429 11.56 378 10.18 868 23.38 3694 99.52 2.48 229.66 18 0.48 0 0.00 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

41 3.28 252 20.16 115 9.20 146 11.68 135 10.80 180 14.40 127 10.16 254 20.32 1250 100.00 2.44 71.40 
 

0 0.00 0 0.00 

ศิลปศึกษา 80 6.55 113 9.25 69 5.65 95 7.78 94 7.70 124 10.16 120 9.83 526 43.08 1221 100.00 2.90 152.08 0 0.00 0 0.00 

การงานอาชีพ 37 2.10 170 9.66 175 9.95 202 11.48 219 12.45 203 11.54 200 11.37 553 31.44 1759 100.00 2.79 146.34 0 0.00 0 0.00 

IS 4 0.71 30 5.35 35 6.29 123 21.93 110 19.61 129 22.99 36 6.42 46 8.20 513 91.44 2.32 166.28 48 8.56 0 0.00 

รวม เฉล่ีย 704 3.30 3217 15.07 2295 10.75 2666 12.49 2347 10.99 2611 12.23 1934 9.06 5459 25.57 21233  99.46 2.54 166.28 109 0.51 7 0.03 
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 จำนวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาที่ที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2564 ทั้งหมด 683 คน 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ของโรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร เฉล่ียภาคเรียนที่  1-2  ปีการศึกษา  2564   มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.54 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทีม่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงสุดคือกลุ่มสาระศิลปศึกษา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.90      
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทีม่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ำสุดคือกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และภาษาไทย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.34      
  เมื่อแยกเป็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  ประจำปีการศึกษา 2564  (เฉลี่ย  2 ภาคเรียน) 

กลุ่มสาระ/
รายวิชา 

 

ระดับผลการเรียน 
 

รวมนักเรียน 
ที่ได้รับผลการเรียน 

นักเรียน 
ท่ีติด ร มส 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4  
จำนวน 

 
ร้อยละ  S.D. 

ร มส. 

จำ
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จำ
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

ภาษาไทย 49 3.76 146 11.21 90 6.91 123 9.45 130 9.98 202 15.51 163 12.52 399 30.65 1302 100.00 2.78 105.91 0 0.00 0 0.00 

สังคมศึกษา 60 2.23 128 4.76 130 4.83 163 6.06 183 6.81 270 10.04 416 15.47 1339 49.80 2689 100.00 3.25 419.52 0 0.00 0 0.00 

วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 

102 1.88 313 5.78 262 4.83 400 7.38 477 8.80 673 12.42 893 16.48 2294 42.33 5414 99.91 3.14 698.31 5 0.09 0 0 

คณิตศาสตร์ 65 3.28 202 10.18 143 7.21 90 4.54 244 12.30 236 11.90 240 12.10 763 38.46 1983 99.95 2.93 219.43 0 0 1 0.05 

ภาษาตา่ง 
ประเทศ 

71 2.78 215 8.41 111 4.34 241 9.43 262 10.25 363 14.21 369 14.44 900 35.23 2532 99.10 2.94 258.25 12 0.47 11 0.43 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

20 1.59 35 2.78 4 0.32 20 1.59 2 0.16 23 1.83 71 5.64 984 78.16 1159 92.06 3.45 339.74 0 0.00 0 0.00 

ศิลปศึกษา 55 5.68 52 5.37 36 3.72 30 3.10 55 5.68 64 6.60 70 7.22 607 62.64 969 100.00 3.27 196.77 0 0.00 0 0.00 
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การงานอาชีพ 31 2.42 19 1.48 43 3.35 81 6.32 89 6.94 142 11.08 168 13.10 708 55.23 1281 99.92 3.37 227.47 1 0.08 0 0 

IS 31 6.90 7 1.56 4 0.89 7 1.56 14 3.12 41 9.13 137 30.51 208 46.33 449 100.00 3.33 75.39 0 0.00 0 0.00 

รวม เฉล่ีย 484 2.70 1117 6.24 823 4.60 1155 6.45 1456 8.13 2014 11.25 2527 14.11 8202 45.80 17778  99.27 3.16 282.31 18 0.10 12 0.07 

 จำนวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาที่ที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2564 ทั้งหมด 591 คน 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  ของโรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร ภาคเรียนที ่ 1-2  ปีการศึกษา 2564    มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.16  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ทีม่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงสุดคือกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.45      
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทีม่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ำสุดคือกลุ่มสาระภาษาไทย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.78
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3.2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม  
        เป้าหมายที่ 1  ครูและนักเรียนทุกคนมีความพงึพอใจต่อส่ิงอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียน
การสอน 
  เป้าหมายที่ 2 จำนวนแหล่งเรียนรู้เอื้อต่อการจัดการเรียนรูไ้ด้มาตรฐาน 
  ผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม  
  เพื ่อให้บรรลุตามเป้าหมาย โรงเรียนวางแผนและดำเนินการตามโครงการต่าง  ๆ  จนบรรลุผล
ดังต่อไปนี้  โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม สาธารณูปโภคและสารสนเทศ มีผล
การดำเนินการทำให้สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมในโรงเรียนเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  ครูและ
นักเรียนทุกคนมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมในโรงเรียน  และ จำนวนแหล่ง
เรียนรู้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ได้มาตรฐาน   

จุดเด่น  

1. โรงเรียนได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  โดยการศึกษาข้อมูล
สารสนเทศจากการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  

2. จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในโรงเรียนเพื่อร่วมกันวางแผน กำหนดเป้าหมาย 
ปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

3. มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาความต้องการและนโยบายปฏิรูปการศึกษา  

4. มีการจัดการทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการพัฒนาตาม
แผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้  

5. มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงาน โดยใช้รูปแบบ 
PHOSAI MODEL   
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน 
  2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

 
3.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคญั   มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม 
        เป้าหมายที่ 1 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
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        เป้าหมายที่ 2 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
  ผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม  
  เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย โรงเรียนวางแผนและดำเนินการตามโครงการต่างๆ จนบรรลุผลดังต่อไปนี้ 
 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) มีผลการดำเนินกิจกรรม ดังนี้ นักเรียน ครู
และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภท ปัญหา และวิธีการจัดการขยะในโรงเรียน  นักเรียน ครู
และบุคลากรจัดการและกำจัดขยะประเภทต่าง ๆ ภายในโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนปลอดขยะ ความตระหนัก
และการมีจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมจัดการขยะภายในโรงเรียน จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์  ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  มี
การบิหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  นอกจากนี้
โรงเรียนยังได้จัดการเรียนการสอนวิชา IS ให้กับนักเรียนอย่างเป็น รูปธรรม เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นขั้นตอน ให้นักเรียนสามารถสร้างช้ินงานได้ด้วยตนเอง และนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคมต่อไป 
และยังมีการพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านการส่ือสาร ด้านการคิด ด้านการแก้ปัญหา ด้านการใช้
ทักษะชีวิต และด้านการใช้เทคโนโลยี  

จุดเด่น 
1. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียน เรียนรู้โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์ ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง 
2. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

 3. นักเรียน ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภท ปัญหา และวิธีการจัดการขยะใน
โรงเรียน   

4. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู ่ในระดับ ดีมาก โดยเฉพาะเรื ่อง ระเบียบวินัย ความ
รับผิดชอบ และความซื่อสัตย์สุจริต 
 5.นักเรียน ครูและบุคลากรจัดการและกำจัดขยะประเภทต่าง ๆ ภายในโรงเรียนให้เป็นโรงเรียน
ปลอดขยะ  
 6. โรงเรียนสามารถพัฒนาและสร้างนวัตกรรม KSAPS Model กับการบริหารจัดการขยะอย่าง
ยั่งยืนของโรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร 
 7. โรงเรียนเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ   
รัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 8. โรงเรียนได้สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ SP STEM สู่นวัตวิถีปากบ้อง 
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 จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ควรส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษามากยิ่งขึ้น 
 2. ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ ่นจากทุกท้องถิ ่นมาวิเคราะห์เพื ่อออกแบบการจัดการเรียนร ู ้ ให้
หลากหลาย ใช้ได้กับทุกชุมชนสอดคลองกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 3. ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง 
 4. ควรมีคณะกรรมการวิจัยเพื่อ ตรวจประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน พร้อมทั้งให้
คำแนะนำที่ครูสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้เป็นอย่างดี 
 5. ควรรักษาคุณภาพการบริหารจัดการขยะให้มีความยั่งยืน และต่อยอดนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 
4.สรุปผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา  
 จากการดำเนินการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในปีการศึกษา 2564 สรุปได้ ดังนี้ 
     สรุปผลการประเมินภาพรวม 

 กำลังพัฒนา     ปานกลาง      ดี        ดีเลิศ        ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานการศึกษา 
ระดับ

คุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ
เฉล่ีย 

สรุประดับ
คุณภาพ 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   

ดีเลิศ 

  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ดีเลิศ 

ดีเลิศ 

      1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวน ดีเลิศ 
      2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  
         อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ 

      3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 
      4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดีเลิศ 
      5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 
      6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม 
  1.2 คุณลักษณะที่พงึประสงค์ของผู้เรียน  

ยอด
เยี่ยม 

     1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ยอดเยี่ยม 
     2) ความภูมิใจในทอ้งถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 
     3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 
     4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   

ยอดเยีย่ม 
   2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

   2.2 มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพสถานศกึษา ยอดเยี่ยม 
   2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนน้คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานการศึกษา 
ระดับ

คุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ
เฉล่ีย 

สรุประดับ
คุณภาพ 

 
   2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 
   2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
   2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนรูอ้ย่างมีคุณภาพ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   

ยอดเยีย่ม 

   3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใ์ช้
ในชีวิตประจำวัน 

ดีเลิศ 

ยอด
เยี่ยม 

   3.2 ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 
   3.3 มีการบิหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 
   3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
   3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู ้

ยอดเยี่ยม 
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บทที่ 4 
สรุปผลการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

 
4.1 สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม 
 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ได้ดำเนินการวิเคราะห์ สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  
สถานศึกษา มีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและประเด็นพิจารณาเพื่อการประกันคุณภาพ  
ภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงอย่างครบถ้วน กำหนดผู้รับผิดชอบ และเปิดโอกาสให้ผู ้มีส ่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในกระบวนการ จนนำไปสู่การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
มีการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของทุกมาตรฐาน และกำหนดค่าเป้าหมายในประเด็นการพิจารณา 
เช่น การอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ฯลฯ อย่างเหมาะสม โดยผ่านการพิจารณา
จากทุกฝ่ายอย่างครบถ้วนตามบริบทของสถานศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถานศึกษาจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพผู ้เรียนและผลสำเร็จของการบริหารจัดการศึกษาอย่างชัดเจน 
ครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ สรุปผลการประเมินในภาพรวม ผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
4.2   ผลสำเร็จที่เป็นจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา 
 จุดเด่น  

1. โรงเรียนได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  โดยการศึกษาข้อมูล
สารสนเทศจากการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  

2. จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในโรงเรียนเพื่อร่วมกันวางแผน กำหนดเป้าหมาย 
ปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

3. มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาความต้องการและนโยบายปฏิรูปการศึกษา  

4. มีการจัดการทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการพัฒนาตาม
แผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้  

5. มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงาน 
6. นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนใน

ฐานะผู้มีส่วนได้เสีย 
7. โรงเรียนมีเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับช้ัน 
8. ครูมีการอบรมและพัฒนาตนเองในด้านการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และมีการนำ

เทคโนโลยีมาปรับใช้ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
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จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ควรส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษามากยิ่งขึ้น 
 2. ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ ่นจากทุกท้องถิ ่นมาวิเคราะห์เพื ่อออกแบบการจัดการเรียนร ู ้ ให้
หลากหลาย ใช้ได้กับทุกชุมชนสอดคลองกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 3. ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง 
 4. ควรมีคณะกรรมการวิจัยเพื่อ ตรวจประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน พร้อมทั้งให้
คำแนะนำที่ครูสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้เป็นอย่างดี 
 5. ควรรักษาคุณภาพการบริหารจัดการขยะให้มีความยั่งยืน และต่อยอดนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง  
4.3   แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 จากผลการดำเนินงานทั้งหมดในปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา  พบว่ามีข้อค้นพบสำคัญที่ต้องพัฒนา
ให้มีคุณภาพสูงขึ้นต่อไป  โดยมีแนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์ ดังนี้  
    กลยุทธ์ที่ 1  เสริมสร้างความมั ่นคง ปลูกฝังและพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
และมีทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21  
    กลยุทธ์ที่ 3  เสริมสร้างและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมความร่วมมือของทุกภาคส่วนและสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่า
เทียมในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
    กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และส่งเสริมให้
บุคลากรและนักเรียนเกิดความตระหนักเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 
    กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและรูปแบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  
โดยใช้ ส่ือดิจิทัล นวัตกรรมและงานวิจัย 
4.4  ความต้องการการช่วยเหลือ 
 มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน มีความต้องการการช่วยเหลือจากหน่วยงานต้นสังกัดและ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ ควรมีการทำโครงการสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับ
โรงเรียน เช่น กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน สนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ มีความต้องการการช่วยเหลือจากหน่วยงานต้น 
สังกัดและหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง คือ งบประมาณในการสนับสนุนคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ และ
เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยเข้ามาช่วยในการจัดการศึกษา 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู ้เรียนเป็นสำคัญ มีความต้องการการ 
ช่วยเหลือจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ จัดเวทีให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพ ความถนัด 
ความสามารถของผู้เรียนในแต่ละด้าน เช่น ด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้านดนตรี นาฏศิลป์ พื้นฐานอาชีพต่าง ๆ 
เป็นต้น 
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1. รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 
1. นายธวัช  แสงแดง     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
2. นายไพร์ยนต์ ทรายคำ   รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
3. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วเนตร   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายไพร์ยนต์ ทรายคำ    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นางขวัญตา  เหมแดง     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายปรีเปรม  พิมพรมมา     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นางนรินทร์  จันทาทอง    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นางณัฐพร  คำภาวัน     ผู้แทนผู้ปกครอง 
9. พระครูปัญญาเขมาภิรักษ์     ผู้แทนองค์กรศาสนา 
10. พระครูอัมพวันโสภณ    ผู้แทนองค์กรศาสนา 
11. นายสุทิน  จันบัว     ผู้แทนชุมชน 
12. นายกฤต  สายใจ     ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
13. นายวิสัน  น้ำคำ      ผู้แทนศิษย์เก่า 
14. นายกฤษฎา  สุดพาห์     ผู้แทนครู 
15. ว่าที่ ร.ต.หญิง กอบสมุทร  ศรีดา    ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธ์ิไทรพทิยาคาร 
 

 
 
คำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานเพือ่เตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายใน 

ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) 
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PHOSAI Model 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบการจัดการการเรียนรู้โดยใช้ SP-STEM สู่นวัตวิถีปากบ้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KSAPS Model กับการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนของโรงเรียนโพธ์ิไทรพิทยาคาร 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

60 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
 
 
                  *** เมื่อรวมแล้ว ไฟล์ต้องไม่เกิน 10  MB**** 
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