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รายงานประจ าปี  ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห ์

ส่วนที่ 1ข้อมลูพื้นฐานของสถานศึกษา 
 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 

  โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์  ตั้งอยู่เลขที่  145  หมู่ที่  5  ต าบลบ้านกาศ  อ าเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่  รหัสไปรษณีย์  54130  โทรศัพท์  054-643623  โทรสาร  054-643623 
e-mail :   bankat01@gmail.com website: http://www.bankardschool.ac.th สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ 33 ไร่ 2 
งาน 34 ตารางวา 

เขตพ้ืนที่บริการ  ได้แก่ 
1)  ต าบลบ้านกาศ อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่ 
2)  ต าบลบ้านกวาง อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่ 
3)  ต าบลบ้านเหล่า อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่ 
 

  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
  โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ เป็นโรงเรียนมัธยมประจ าต าบล ตั้งอยู่เลขที่ 145 หมู่ที่ 5
ต าบลบ้านกาศ อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ได้เริ่มก่อตั้งในปีการศึกษา 2521โดยมี นายพัฒน์ ผาทอง และ    
นายประยุทธ  ผาทอง ได้บริจาคเงินเพ่ือซื้อที่ดินท่านละ 70,000 บาท และมีประชาชนใน 3 ต าบล คือ ต าบลบ้าน
กาศ ต าบลบ้านเหล่า และต าบลบ้านกวาง ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อซื้อที่ดินอีก ต าบลละ  25,000 บาท รวมที่ดิน
ทั้งหมด 33 ไร่ 2 งาน 34ตารางวา โดยในปีแรกได้เปิดท าการเรียนการสอนในระดับชั้น ม.ศ.1 จ านวน 1 
ห้องเรียน ชั้น ม.1 จ านวน 1 ห้องเรียน โดยขอใช้ศาลาวัดบ้านหนอง และอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนอง (สหราษฎร์
บ ารุง) เป็นที่เรียนโดยมีนายประหยัด  บุญยงค์ เป็นอาจารย์ใหญ่ มีข้าราชการครู จ านวน 5 คน ในปีต่อมาได้รับ
นักเรียนระดับชั้น ม.1 เพ่ิมขึ้นอีก 2 ห้องเรียน และได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น 1 หลัง จ านวน 5 ห้องเรียน เป็น
ที่เรียนแทนศาลาวัดและอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนอง ในปี 2523 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ 
216ค. จ านวนครึ่งหลัง 8 ห้องเรียน ในปี พ.ศ. 2527 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อ
พัฒนาชนบท (มพช.2รุ่นที่ 2) ท าให้โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ 216ค. เพ่ิมเติมอีกครึ่ง
หลัง โรงฝึกงาน 2 หลัง จ านวน 3 หน่วย และได้ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนให้ร่มรื่น สวยงาม น่าดู น่าอยู่ น่าเรียนมาก
ยิ่งขึ้น ในปี พ.ศ. 2538 ทางโรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดท าการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
จ านวน 1 ห้องเรียน   
  รายนามผู้บริหารโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์   

 1.  นายประหยัด  บุญยงค์   พ.ศ.  2521 – 2527 
 2.  นายพิทักษ์    บุณยเวทย์  พ.ศ.  2527 – 2536 
 3.  นายมนสมุทร   ปานพรหม  พ.ศ.  2536 – 2541 
 4.  นายสุภาพ    สุทธิลักษณ์  พ.ศ.  2541 – 2546 
 5.  นายวินัยศิลป์   ถือทอง   พ.ศ.  2546 – 2551 

  6.  นายกิจผจญ   แมตเมือง  พ.ศ.  2551 – 2555 
  7.  นายสมศักดิ์    เจริญค า   พ.ศ.  2555 – 2558  
  8.  นางวาสนา    ส าเนียง   พ.ศ.  2558 – 2560 
  9.  นายดนัยรัตน์   กาศเกษม  พ.ศ.  2560 – ปัจจุบัน 

 

mailto:bankat01@gmail.com
http://http/www.bankardschool.ac.th
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ปัจจุบันโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ ได้เปิดท าการเรียนการสอน ในระดับชั้น ม.1 ถึง ม.6 มี
ข้าราชการครู  12  คน ครูอัตราจ้าง 5 คน ครูผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน 1 คน  ลูกจ้างประจ าต าแหน่งครูช่วยสอน 
จ านวน  1  คน  ช่างครุภัณฑ์  จ านวน  1  คน  ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน  1  คน  นักเรียน จ านวน  103  คน  

 
  

  อักษรย่อชื่อโรงเรียน บ.ก. 
 สัญลักษณ ์  รูปรวงข้าว  ความหมาย คือความสมบูรณ์ของแผ่นดิน แสดงถึงความ 

     เพ่ิมพูนของสติปัญญารวงข้าวเมื่อเป็นสีทองอันควรแก่การเก็บเก่ียว จะ 
              โน้มตัวสู่พ้ืนดินย่อมแสดงให้เห็นถึงบุคลที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนซึ่ง 
     เป็นลักษณะของคนดี  

 ปรัชญา   ความรู้   คู่คุณธรรม 
 คติพจน์   ขนตฺิ  หิตฺสุขาวหา     ความอดทนน ามาซึ่งประโยชน์สุข 
 สีประจ าโรงเรียน  ม่วง   ฟ้า 

สีม่วง  หมายถึง    สีแห่งความส าเร็จ 
สีฟ้า    หมายถึง    ความยิ่งใหญ่ 
สีม่วง - ฟ้า หมายถึง    ความส าเร็จอันยิ่งใหญ่ 

 
แผนผังบริเวณโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 
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แผนภูมิแสดงจ านวนครูจ าแนกตามฝ่าย / กลุ่มสาระการเรียนรู้

ชาย

หญิง

1.2  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
1)  จ านวนครูจ าแนกตามฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้  
 

ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน 
จ านวนคน 

ชาย หญิง รวม 
ฝ่ายบริหาร 2 0 2 
กลุ่มงานสนับสนุน 2 1 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 0 1 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1 2 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 0 1 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1 1 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2 3 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 2 0 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 0 1 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 1 1 2 

รวม 11 11 22 
ร้อยละ 50.00 50.00 100 

ข้อมูล  ณ  วันที ่ 1  มีนาคม  2562 
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แผนภูมิแท่งแสดงจ านวนครูจ าแนกวุฒิการศึกษา

ชาย

หญิง

2)  จ านวนครูจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 
จ านวนคน 

ร้อยละ 
ชาย หญิง รวม 

ปริญญาเอก 1 - 1 5.26 

ปริญญาโท 1 3 4 21.05 

ปริญญาตรี 7 7 14 73.69 

ต่ ากว่าปริญญาตรี - - - - 

รวม 12 10 19 100.00 
ข้อมูล  ณ  วันที ่1 มีนาคม 2562 
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แผนภูมิแท่งแสดงจ านวนครูจ าแนกตามวิทยฐานะ

ชาย

หญิง

 
3)  จ านวนครูจ าแนกตามวิทยฐานะ 

วิทยฐานะ 
จ านวนคน 

ร้อยละ 
ชาย หญิง รวม 

คศ.4 - - - - 

คศ.3 5 3 8 66.66 
คศ.2 - 2 2 16.67 
คศ.1 - - - - 

ครูผู้ช่วย 2 - 2 16.67 
รวม 7 5 12 100 

ข้อมูล  ณ  วันท่ี  1 มีนาคม  2562 
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แผนภูมิแท่งแสดงจ านวนนักเรียนจ าแนกตามเพศในแต่ละระดับชั้น

ชาย

หญิง

1.3  ข้อมูลนักเรียน 
 1)  จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น 103 คน  
 2)  จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  103 คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  ดังนี้  
 

ระดับชั้น 
จ านวน 

ห้องเรียน 
จ านวน 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ม.1 2 10 8 18 9 
ม.2 2 11 6 17 8.5 
ม.3 2 18 13 31 15.5 

รวมช่วงชั้นที่  3 6 39 27 66 11.00 
ม.4 2 9 5 14 7 
ม.5 2 1 7 8 4 
ม.6 2 14 1 15 7.5 

รวมช่วงชั้นที่  4 6 24 13 37 18.5 
รวมทั้งหมด 12 63 40 103 8.58 

ข้อมูล  ณ  วันท่ี  31  มีนาคม  2562 
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1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

 
ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  ปีการศึกษา  2561 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

     

 
รายวิชา โรงเรียน ระดับ สพม.37 ระดับประเทศ 

 
ภาษาไทย 61.83 60.95 54.42 

 
ภาษาต่างประเทศ 27.27 31.18 29.45 

 
คณิตศาสตร์ 28.40 36.81 30.04 

 
วิทยาศาสตร์ 38.13 41.01 36.10 

 

หมายเหตุ :  ทุกรายวิชามีค่าเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับจังหวัดและระดับประเทศ 
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ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

แผนภูมิแท่งแสดงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียน

ระดับ สพม.37

ระดับประเทศ
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3   ปีการศึกษา  2560 – 2561 

 

รายวิชา ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา  2561 เพิ่ม/ลด 
ค่าเฉลี่ยระดับชาติ 

ปี  2561 
ภาษาไทย 48.00 61.83 + 13.83 54.42 
ภาษาต่างประเทศ 32.50 27.27 - 5.23 29.45 
คณิตศาสตร์ 26.00 28.40 + 2.40 30.04 
วิทยาศาสตร์ 32.50 38.13 + 5.63 36.10 
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38.13

แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560-2561

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561
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การเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน   (O-NET) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   ปีการศึกษา  2560 - 2561 

    
  

       

 ระดับ/รายวิชา 
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 

 

 
2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 

 

 
ระดับโรงเรียน 48.00 61.83 32.50 27.27 26.00 28.40 32.50 38.13 

 

 
ระดับ สพม.37 54.11 60.95 32.94 31.18 33.46 36.81 36.45 41.01 

 

 
ระดับประเทศ 48.29 54.42 30.45 29.45 26.30 30.04 32.28 36.10 
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ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

แผนภูมิแท่งแสดงผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 - 2561

ระดับโรงเรียน

ระดับ สพม.37

ระดับประเทศ
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ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6   

     

 
ชื่อรายวิชา โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ ระดับ สพม.37 ระดับประเทศ 

 
ภาษาไทย 47.60 51.62 47.31 

 สังคมศึกษาฯ 36.00 37.31 35.16 

 
ภาษาต่างประเทศ 25.75 31.87 31.41 

 คณิตศาสตร์ 25.50 35.10 30.72 
 วิทยาศาสตร์ 30.19 32.79 30.51 
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ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

แผนภูมิแท่งแสดงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนบ้านกาศ

ระดับ สพม.37

ระดับประเทศ
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา  2560 – 2561 

      

 รายวิชา ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา  2561 เพิ่ม/ลด 
ค่าเฉลี่ย 

 
ระดับชาติปี  2561 

 
ภาษาไทย 48.29 47.60 - 0.69 47.31 

 
สังคมศึกษาฯ 34.53 36.00 + 1.47 35.16 

 
ภาษาต่างประเทศ 24.80 25.75 + 0.95 31.41 

 
คณิตศาสตร์ 19.61 25.50 + 5.89 30.72 

 
วิทยาศาสตร์ 27.84 30.19 + 2.35 30.51 
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ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

แผนภูมิแท่งแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560-2561

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561
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การเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  2559 - 2561 

 
                 
 ระดับ/รายวิชา 

ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 

 
2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 

 
ระดับโรงเรียน 66.93 66.84 47.60 48.41 42.96 36.00 37.62 35.98 25.75 38.70 32.97 25.50 41.17 37.78 30.19 

 
ระดับ สพม.37 53.36 57.03 51.62 42.30 38.48 37.31 26.10 27.74 31.87 28.72 27.16 35.10 35.62 34.08 32.79 

 
ระดับประเทศ 49.36 52.29 47.31 39.70 35.89 35.16 24.98 27.76 31.41 26.59 24.88 30.72 33.40 31.62 30.51 
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ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 - 2561

ระดับโรงเรียน

ระดับ สพม.37

ระดับประเทศ
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1.6  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 
 

 1)  การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จ านวนครั้ง 

1 ห้องสมุด ตลอดปีการศึกษา 

2 ห้องโสตทัศนศึกษา ตลอดปีการศึกษา 

3 ห้องคอมพิวเตอร์ ตลอดปีการศึกษา 

4 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ตลอดปีการศึกษา 

5 โรงอาหาร ตลอดปีการศึกษา 

6 บ่อเลี้ยงปลา ตลอดปีการศึกษา 

7 แปลงเกษตร ตลอดปีการศึกษา 

8 ห้องพยาบาล ตลอดปีการศึกษา 

9 โรงยิมนิเซียม ตลอดปีการศึกษา 

10 สนามกีฬา ตลอดปีการศึกษา 

11 ห้องศิลปะ ตลอดปีการศึกษา 

12 ห้องคหกรรม ตลอดปีการศึกษา 
  
 2)  การใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน จ านวนครั้ง 

1 วัดหนองช้างน้ า ตลอดปีการศึกษา 

2 วัดกุญชรนิมิต ตลอดปีการศึกษา 

3 วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ตลอดปีการศึกษา 

4 แปลงเกษตรในชุมชน ตลอดปีการศึกษา 

5 อบต.บ้านกาศ ตลอดปีการศึกษา 

6 สนามกีฬา อบต.บ้านเหล่า ตลอดปีการศึกษา 
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สถิติการใช้บริการห้องพยาบาลของนักเรียนระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม  2561 
 

เดือน 
        

ระดับชั้น 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

มกราคม 1 4 - - - 1 
กุมภาพันธ์ - - - - - - 
มีนาคม - - - - - - 
พฤษภาคม 3 3 2 - - - 
มิถุนายน - - - 2 3 3 
กรกฎาคม - 2 3 4 1 - 
สิงหาคม  1 1 2 4 2 2 
กันยายน - - - - 1 - 
ตุลาคม - - 1 - - - 
พฤศจิกายน - 2 2 - 1 - 
ธันวาคม 1 3 1 4 - - 
รวม 6 15 11 14 8 6 
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 สถิติการใช้บริการห้องสมุดของนักเรียน  ปีการศึกษา  2561 
 

เดือน จ านวนวันที่ 
เปิดบริการ 

จ านวนนักเรียน 
ที่ใช้บริการ 

จ านวนนักเรียน 
เฉลี่ยต่อวัน 

พฤษภาคม  2561 22 1,496 68 

มิถุนายน    2561 21 1,491 71 

กรกฎาคม  2561 20 1,300 65 

สิงหาคม    2561 22 1,606 73 

กันยายน   2561 20 1,240 62 

ตุลาคม   2561 21 1,281 61 

พฤศจิกายน  2561 22 1,650 75 

ธันวาคม   2561 16 1,184 74 

มกราคม   2562 22 1,518 69 
กุมภาพันธ์   2562 19 1,463 77 

รวม 205 14,229 69.41 
  

 

 

  

 

  

    

  

   

  
  

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

พฤษภาคม มิถุนายน   กรกฎาคม  สิงหาคม   กันยายน   ตุลาคม   พฤศจิกายน  ธันวาคม   มกราคม   กุมภาพันธ์   

22 21 20 22 20 21 22 16 22 19

1,496 1,491

1,300

1,606

1,240 1,281

1,650

1,184

1,518 1,463

แผนภูมิแท่งแสดงการใช้บริการห้องสมุดของนักเรียน

จ านวนวันที่เปิดบริการ จ านวนนักเรียนที่ใช้บริการ



16 
 

รายงานประจ าปี  ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห ์

ส่วนที่ 2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
 
 

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ มีกระบวนการในพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้
ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร  มีการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกัน
เรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิดกระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่องการการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและ
การคิดค านวณ ของผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญที่สุด โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา รวมทั้งการส่งเสริมความสามารถทางด้านการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการค้นคว้าหาความรู้  มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ 
ห้องสมุด E–Library  ห้องคอมพิวเตอร์  เป็นต้น มีการพัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้
ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  ครูมีการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ แผนการ
จัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ   
 นอกจากนี้ โรงเรียนได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน โดยการจัดค่ายคุณธรรมกับนักเรียน
ทุกระดับชั้น เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนวและการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นระบบ  มีการดูแลสุขภาวะจิต ส่งเสริมการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการ
เรียนการสอน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ในโลกกว้าง ให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่น  ซึ่งการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐาน โรงเรียนได้จัดโครงการและกิจกรรมใน
การพัฒนานักเรียน ไว้ดังนี้ 
 การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมที่ดี โดยได้จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือพัฒนาให้
ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์  มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี  โรงเรียนได้จัดโครงการ / กิจกรรมต่าง 
ๆ เช่น โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการ TO 
BE NUMBER ONE เพ่ือป้องกันนักเรียนให้ห่างไกลจากยาเสพติด อีกทั้งจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ ชุมนุมกีฬา  
ชุมชนดนตรีไทย ดนตรีสากล และดนตรีพื้นบ้าน ส่งเสริมให้ผู้เรียนดูแลสุขภาพของตนเองอย่างสม่ าเสมอ โดยการจัด
ป้ายนิเทศให้ความรู้แก่ผู้เรียนเกี่ยวกับสุขบัญญัติ 10 ประการ  โทษของยาเสพติด  ความรู้เรื่องโรคต่าง ๆ เป็นต้น 
และได้ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายของผู้เรียน รวมทั้งวัดน้ าหนัก – ส่วนสูง เป็นประจ า เพ่ือให้ครูมีข้อมูลและ
เสนอแนะผู้เรียนที่มีผลการประเมินต่ าหรือสูงกว่าเกณฑ์ไปปรับปรุงตนเอง ดูแลตนเองให้มากขึ้น ในงานด้านอนามัย 
ทางโรงเรียนได้ด าเนินงานกิจกรรม อย.น้อย อย่างต่อเนื่อง ในด้านของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทาง
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในเรื่องของการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด เดินรณรงค์ต่อต้านยา
เสพติด รวมทั้งร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืน ๆ ในการให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติด ให้นักเรียนตระหนักและ
หลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดต่าง ๆ  นอกจากนี้โรงเรียนได้ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก มั่นใจใน
ตนเองพร้อมที่จะกระท าสิ่งที่ถูกต้อง เช่น กิจกรรมวันวิชาการ  กิจกรรมวันคริสต์มาส  กิจกรรมกรีฑาสัตตมิตร
สัมพันธ์  การเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ การเข้าร่วมการแข่งขันแอโรบิคงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน จนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ เป็นต้น โดยนักเรียนส่วนใหญ่ได้แสดงออกตาม
ศักยภาพและความสามารถของตนเอง 
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 การส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี  โดยได้จัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่น  กิจกรรม
อบรมประจ าสัปดาห์  อบรมหน้าเสาธง  กิจกรรมโฮมรูม  กิจกรรมคุณธรรมสามประสาน  กิจกรรมการอบรมธรรมะ
โดยพระวิทยากร  อีกทั้งยังส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ ของโรงเรียน  เช่น  กิจกรรมวันไหว้ครู   
กิจกรรมวันปิยมหาราช  กิจกรรมลอยกระทง  กิจกรรมแห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา  กิจกรรมการเวียนเทียนในวัน
ส าคัญทางกระพุทธศาสนา เป็นต้น มีการจัดกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ ให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชน กิจกรรมการจัดท าธนาคารโรงเรียน  กิจกรรมดนตรีไทย 
ดนตรีสากลและดนตรีพ้ืนเมือง  กิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป์ ตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมโดยสอดแทรกทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งความเอ้ืออาทรต่ อ
กัน เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ยอมรับความแตกต่างทางความคิด เช่น  กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ – ยุวกาชาด 
และผู้บ าเพ็ญประโยชน์  กิจกรรมการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้านเนื่องในวันเด็ก และกรีฑามัธยมศึกษาจังหวัดแพร่  เป็นต้น  
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ เช่น  กิจกรรมวันไหว้ครู  กิจกรรมการ
ประชุมผู้ปกครอง  กิจกรรมคุณธรรมสามประสาน เป็นต้น   
 การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยจัดกิจกรรมรักการ
อ่าน  ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า บันทึก ท ารายงาน ส่งเสริมให้ใช้ห้องสมุด สืบค้นโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยให้มี 
E- mail ของนักเรียน อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลสารสนเทศในการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้
นักเรียนมีกลุ่มสังคมแห่งการเรียนรู้ สนับสนุนให้นักเรียนใช้ Google Application , Facebook , Line เป็นต้น   
ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่มอบหมายให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มีการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถาม โดยให้ครูในแต่ละกลุ่มสาระได้จัด
กิจกรรมที่ เน้นและพัฒนาทักษะดังกล่าว  มีการจัดกิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมกรีฑา
มัธยมศึกษา  กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ – ยุวกาชาด และผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ให้นักเรียนได้ร่วมกันท างานเป็นทีม 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้งจัดให้มีชั่วโมงคอมพิวเตอร์อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ให้นักเรียนได้
เข้าเรียนและใช้คอมพิวเตอร์ในการน าเสนอผลงานต่าง ๆ  

การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา โดยได้มีการสอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการจัด
กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมวันวิชาการ  งานห้องสมุด  และวันวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการอบรมภาษาอังกฤษ  
กิจกรรมการเลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด เลี้ยงปลา เลี้ยงหมู  การปลูกพืชผักสวนครัว กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่เศรษฐกิจ
พอเพียง อีกท้ังยังได้จัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาลงในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของนักเรียนอีกด้วย  โดยกิจกรรม
ดังกล่าวจะให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการน าเสนอ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหา และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง   

การพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร โดยได้เน้นให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยจัดโครงการ / กิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ โครงการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มี
ความสามารถมีโอกาสได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดกิจกรรมวันวิชาการ วันเด็กแห่งชาติ เพ่ือให้ผู้เรียนได้แสดงออก ด้าน
ความสามารถในการสื่อสาร การคิด แก้ปัญหา มีทักษะชีวิต ซึ่งเป็นสมรรถนะส าคัญของหลักสูตร นอกจากนี้นักเรียน
ชั้น ม.3  และ ม.6 จะได้รับการเสริมความรู้จากคณะครูในโรงเรียนและต่างโรงเรียน เพ่ือน าความรู้ที่ได้ไปท าการ
ทดสอบระดับชาติ (O – Net) ด้วยเช่นกัน จึงส่งผลให้นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศเกือบทุกสาระการเรียนรู้  

การส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ โดยมีโครงการ / กิจกรรมต่าง 
ๆ ดังนี้  โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการส่งเสริม
ดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริม
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กิจกรรมวันส าคัญ กิจกรรมการเพาะเห็ด กิจกรรมการเลี้ยงปลา กิจกรรมการปลูกผักสวนครัว กิจกรรมบูรณาการวัน
วิชาการ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน  การแข่งขันกรีฑามัธยมศึกษา กิจกรรมการปลูกต้นไม้  การสร้างฝาย 
กิจกรรมธนาคารโรงเรียน  กิจกรรมการสอนตามหลักสูตรปัญญาภิวัฒน์ กิจกรรมบริษัทสร้างการดีตามโครงการ
โรงเรียนสุจริต เป็นต้น  กิจกรรมดังกล่าวเหล่านี้จะช่วยฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะในการจัดการ  ผู้เรียนมีความสามารถใน
การวางแผนงานอย่างเป็นระบบ มีล าดับขั้นตอนการท างานชัดเจนสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงเกิดผลงานตาม
เป้าหมายและท างานให้ส าเร็จ มีความเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการท างาน ท างานอย่างมี
ความสุข พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  มีความรู้สึกที่ดีต่องานอาชีพและหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจรักการท างานและมีเจตคติที่ดีต่อการท างานเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีมีมนุษยสัมพันธ์
และมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย  ซึ่งจะส่งผลต่อผู้เรียนในการด าเนินชีวิตต่อไปในอนาคต 
 การส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรม โรงเรียนได้จัดโครงการ / กิจกรรมดังต่อไปนี้ โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ STEM ศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ กิจกรรมชุมนุม อีกท้ังยังสอดแทรกในกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อีกด้วย เป็นต้น จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการ
รวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการท างานเป็นทีม สามารถเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์มาใช้
ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ดังจะเห็นได้จาก นักเรียนสามารถผลิตเก้าอ้ีจากกระดาษ ผลิตเครื่องเก็บผลไม้ อีกทั้งยังได้
ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงงานจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จนได้รับรางวัลอีกด้วย เป็นต้น 
 การส่งเสริมให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การ
เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนงานประจ าปีไหว้พระธาตุจอมแจ้ง พระธาตุช่อแฮ  กิจกรรมลอยกระทง  การใส่เสื้อหม้อ
ฮ่อมทุกวันศุกร์  นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จัก เห็นคุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม เช่น  โครงการ
ธนาคารขยะ โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน การท าความสะอาดบริเวณโรงเรียนในตอนเช้า การร่วมกิจกรรม
การปลูกป่าของหน่วยงานต่าง ๆ การเดินรณรงค์เพ่ือลดหมอกควัน  การสร้างฝายชะลอน้ า การปลูกหญ้าแฝก การ
พัฒนาวัดในชุมชน  การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  รวมทั้งร่วมกันรณรงค์ให้นักเรียนรู้จักการประหยัดน้ า  ไฟฟ้า 
และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ด้วย 
 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ในปีการศึกษาที่ผ่านมา โรงเรียนได้มีการน า
นักศึกษาต่างชาติ (AFS) จากประเทศเยอรมนี เข้ามาท าการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน ท าให้นักเรียนได้ฝึกฝน 
เรียนรู้ภาษาได้อย่างรวดเร็ว นักเรียนมีความกล้าแสดงออก และสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมของต่างชาติได้อีกด้วย 
นอกจากนี้โรงเรียนยังเปิดท าการสอนภาษาจีนให้แก่นักเรียน ส่งผลให้นักเรียนสามารถสื่อสารได้ทั้งสามภาษา 
 
2. ผลการด าเนินงาน 
 จากการจัดกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียน        
มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ มีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ รวมทั้งภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ เช่น ภาษาจีน และภาษอังกฤษ อีกด้วย  นักเรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้
ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม  รวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
ปลอดภัย นักเรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพ
เหมาะสมกับช่วงวัย  นอกจากนี้การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคมมีความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมนุษย
สัมพันธ์ดีมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งการมีสุขภาวะทาง
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ร่างกายและจิตสังคม มีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ มีวิธีการ
ป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง  รังแกและไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  และสามารถอยู่ร่วมกัน
ด้วยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม ผลการด าเนินงานที่เห็นเด่นชัด นั่นคือ รางวัลต่าง ๆ ที่นักเรียน คณะครู และ
ทางโรงเรียนได้รับจากการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะในระดับต่าง ๆ ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมของทางโรงเรียน  ผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   
 
3. จุดเด่น 
 ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ และแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการ
ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากผู้ปกครองในการดูแลเอาใจใส่บุตรหลาน ท าให้การด าเนินการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนเป็นไปได้ด้วยดี  ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ ในระดับยอดเยี่ยม มีคะแนน
เฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับชาติโดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย และมีค่าเฉลี่ยในภาพรวมสูงติดอันดับ 1 ใน 10 ของโรงเรียนจังหวัดแพร่ อย่างต่อเนื่อง  
 
4. จุดควรพัฒนา 
 ควรพัฒนาในเรื่องของทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ ให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนมี
ทักษะการคิด วิเคราะห์ให้มากข้ึน โดยการน า STEM  ศึกษาเข้ามามีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มากขึ้น 
และเน้นให้นักเรียนมีทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ผู้เรียนขาดทักษะกระบวนการในการ อ่าน พูด และฟัง
ภาษาอังกฤษ  ผู้เรียนบางส่วนยังขาดทักษะกระบวนการด้านการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์   
 เนื่องจากทางโรงเรียนขาดแคลนครูที่ความสามารถด้านดนตรี และนาฏศิลป์  ท าให้ต้องมีการจ้างวิทยากร
ภายนอกมาสอนท าให้นักเรียนได้รับความรู้ได้ไม่เต็มที่ จึงควรมีการจัดหาครูที่มีความสามารถทางด้านดนตรีมา
พัฒนาโรงเรียนต่อไป  ส าหรับผู้เรียนที่น้ าหนัก – ส่วนสูง ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ คุณครูก็จะให้ค าแนะน าเพ่ือน าไป
พัฒนาตนเองให้ดีขึ้น 
 โรงเรียนควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคนดีให้มากข้ึน เช่น กิจกรรมการมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่มีคุณธรรม 
จริยธรรมที่ดี  มีน้ าใจ  เป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนอ่ืน  เพื่อเป็นก าลังใจให้นักเรียนท าความดีต่อไป  รวมทั้งส่งเสริมให้มี
การจัดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการท างานกลุ่มให้มากขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการท างานเป็นทีม มีการรู้จักให้อภัย 
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืนมากขึ้น  และรณรงค์การประหยัดพลังงานในโรงเรียนให้มาก
ขึ้น  
 โรงเรียนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่านให้มากข้ึน รวมทั้งกิจกรรมที่พัฒนาทักษะในการหา
ความรู้เพิ่มเติมด้วย โดยบูรณาการเข้าทุกกลุ่มสาระและควรท าอย่างต่อเนื่อง 
 ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ให้มากขึ้น รวมทั้ง
การสรุปความรู้  การสร้างสรรค์ผลงานที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  รวมทั้งโรงเรียนควรมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
และให้ก าลังใจแก่นักเรียนที่มีความโดดเด่นในการน าเสนอผลงานที่เป็นเอกลักษณ์  
คณะครูควรมีการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลสัมฤทธิ์ของการทดสอบ
ระดับชาติให้สูงขึ้น 
 ผู้เรียนบางส่วนยังขาดความอดทน และเพียรพยายาม ความละเอียดรอบคอบในการท างาน ควรสร้าง
แรงจูงใจในการท างาน เช่น ให้รางวัลนักเรียนที่ส่งงานตรงเวลา และมีคุณภาพดี 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

1. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา จากผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล 
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุม
ระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ 
กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อม
ทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน
ซึ่งกระบวนการพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ อยู่ภายใต้โครงการและกิจกรรมที่ได้ด าเนินการ ดังนี้  
กิจกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพ  กิจกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  กิจกรรมพัฒนา
ระบบนิเทศการศึกษา  กิจกรรมพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา  กิจกรรมพัฒนางานแผนพัฒนาองค์กรและ
แผนงานโรงเรียน  กิจกรรมพัฒนาระบบการเงิน / พัสดุ  กิจกรรมพัฒนางานธุรการและสารบรรณ  กิจกรรมพัฒนา
ระบบงานวัดและประเมินผล / งานทะเบียน  กิจกรรมพัฒนางานตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล  กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  กิจกรรมพัฒนางานควบคุมภายใน  
กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงภูมิทัศน์  กิจกรรมสวัสดิการและความปลอดภัย  กิจกรรมพัฒนาส่งเสริม
งานประชาสัมพันธ์  การจัดหาทรัพยากร  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของเครือข่ายต่าง ๆ ที่เข้ามาร่วมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน มีโครงการพัฒนาและส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการจัดกิจกรรมประชุม
ประจ าปี  จัดท าโครงการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ การเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน  เป็นต้น 
 โรงเรียนมีการจัดท าโครงการพัฒนาบุคลากร  และโครงการนิเทศภายใน อย่างต่อเนื่องทุกปีเพ่ือสร้างขวัญ  
ก าลังใจให้กับคณะครู  บุคลากร  เพราะมีความเชื่อว่า  หากคณะครูบุคลากรมีขวัญก าลังใจที่ดีแล้ว  จะเป็นก าลังส าคัญ
ที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล โดยได้ด าเนินการตามโครงการดังนี้ส่งเสริม
สนับสนุนคณะครู บุคลากร ประชุม สัมมนา ศึกษา อบรม พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดปีส่งเสริมสนับสนุนให้
คณะครู นิเทศช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  ผู้บริหารคอย
ช่วยเหลือให้การสนับสนุนในทุก ๆ ด้านอย่างเต็มที่จัดสวัสดิการการออมทรัพย์และการกู้ยืมดอกเบี้ยราคาถูกให้กับ
คณะครู บุคลากรส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ โดยจัดกิจกรรมศึกษาดูงานต่างจังหวัด กิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ 
ในโอกาสต่างๆ เป็นต้นการพิจารณาความดีความชอบประจ าปีที่ยุติธรรมเปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารมีส่วนร่วมในการ
พิจารณาจากการด าเนินการดังกล่าว ส่งผลให้คณะครูมีความรักความผูกพัน มีความสามัคคีในหมู่คณะมีขวัญก าลังใจ
ที่ดี มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ 
 โรงเรียนมีการจัดท าเอกสารที่แสดงถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษามีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษาที่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดมีข้อมูลสารสนเทศของคณะกรรมการสถานศึกษา โดยจะ
จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการสถานศึกษาจะมี
บทบาทในการร่วมพิจารณาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดท าขึ้น รวมทั้งในความเห็นชอบในการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี  รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่น ๆ ของสถานศึกษา  รวมทั้งตรวจสอบติดตามการท างานของ
สถานศึกษาด้วย โรงเรียนได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพ่ือให้ผู้ปกครองได้เสนอ 
แนะแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา รวมทั้งพบปะกับคณะครู  นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้ให้ความร่วมมือกับทาง
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ชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน เช่น การจัดกิจกรรมวันลอยกระทง การแห่เทียนเข้าพรรษา 
นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดีในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดผ้าป่าบุพการี
เพ่ือการศึกษา   
 โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการเพ่ือปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน  โดยเริ่มจากใน
ห้องเรียนแต่ละห้อง ให้จัดให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  มีความสวยงาม จัดซื้อสื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัยให้แต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้น าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนรู้มากข้ึน  มีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ที่เพียงพอต่อการใช้บริการ  มีห้องเรียนที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน  มีการจัดแหล่งเรียนรู้
ภายในกลุ่มสาระและบริเวณโรงเรียน มีป้ายประชาสัมพันธ์อาคารสถานที่ในโรงเรียน  มีแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับ
การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของนักเรียนได้แก่ กิจกรรม คบส. , อย.น้อย การวัดน้ าหนัก ส่วนสูง
อย่างสม่ าเสมอ  มีการให้บริการเกี่ยวกับงานอนามัย ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขบัญญัติ 10 ประการ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
รู้จักดูแลตนเองให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์  หลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ รวมทั้งการให้
ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในท้องถนน  การใช้ยานพาหนะให้ถูกต้อง มีการจัดห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดที่มี
คุณภาพ  มีสื่อที่ทันสมัย มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ห้องสมุด ICT  ในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มมากขึ้น   
 
2. ผลการด าเนินงาน 
 2.1 สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
 2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูล
สารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
 2.3 สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
ร่วมรับผิดชอบ 
 2.4 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 2.5 สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ที่เหมาะสม 
เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   
 2.6 สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล และ
แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
 2.7 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้
สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

2.8 ผู้บริหารได้ระดมทุนทรัพยากรส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาทั้งในรูปของ
งบประมาณ และบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาจากท้องถิ่นมาช่วยในการสนับสนุนการเรียนการสอน 
 โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้คณะครูบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะกรรมการชมรมศิษย์
เก่า คณะกรรมการเครือข่ายครู  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และคณะกรรมการนักเรียน  เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการในทุกขั้นตอน จึงท าให้การปฏิบัติงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายทุกประการ 
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 โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผู้ปกครอง และชุมชนในการพัฒนา
สถานศึกษาในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งได้รับข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่จะน ามาปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี 
 โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มีอาคารสถานที่เหมาะสมร่มรื่นสะอาดปลอดภัยและ
เป็นระเบียบผู้เรียนมีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของตนเอง  ได้รับความรู้จากการประชาสัมพันธ์
ให้รู้จักดูแลตนเองให้ถูกต้องตามสุขบัญญัติ 10 ประการ  โรงเรียนมีการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  โรงเรียนมีห้องเรียนห้องปฏิบัติการห้องสมุดและสิ่งอ านวยความ
สะดวกเพียงพอและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี  และผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนได้อย่างหลากหลาย 
 

 แผนภูมิแสดงจ านวนครั้งที่ครูได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิแสดงจ านวนเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

3%
4%

93%

ยังไม่เคยได้รับการพัฒนา

1 ครั้ง / ภาคเรียน

2 ครั้ง / ภาคเรียน

มากกว่า 2 ครั้ง  / ภาคเรียน

53%
9 แห่ง

29%
5 แห่ง

18%
3 แห่ง

ไม่ได้มีส่วนร่วม

1 ครั้ง / ภาคเรียน

2 ครั้ง / ภาคเรียน

มากกว่า 2 ครั้ง  / ภาคเรียน
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3. จุดเด่น 

 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น 
การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับ
ผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และ
โรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 
4. จุดควรพัฒนา 
 4.1 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
 4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 4.3 จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนมากขึ้น และแต่ละแหล่งเรียนรู้จัดให้น่าสนใจรวมทั้งในแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ควรมีการจัดแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มสาระ 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
      
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

1. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ดังนี้ มีการจัดส่งครูเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน 
2551 ส่งเสริมให้ครูได้จัดท าหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ของครู การ
ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครู รวมทั้งมีการนิเทศก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูครูมีการจัดท า
ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล  มีการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนเพ่ือใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนานักเรียน มีการจัด
กลุ่มหรือแผนการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจ และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
เลือกเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนเอง ครูจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่มีวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย  มีการส่งเสริมให้ ครูพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อการ
เรียนรู้ จัดบรรยากาศที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้  และส่งเสริมให้ครูจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนานักเรียนต่อไป 
 สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  2551  มีโครงสร้างหลักสูตรที่ชัดเจน และน าหลักสูตรไปใช้อย่างเป็นระบบ  เมื่อครบปี
การศึกษาได้ด าเนินการให้คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนได้ร่วมประเมินผลการใช้หลักสูตร เพ่ือน าผลที่ได้ไป
ปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษาต่อไป  ทางการจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ มีระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การบริหารด้านวิชาการมีการจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ
และความสนใจ รวมทั้งการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ส่งเสริมให้ 
ครูมีการออกแบบหน่วย และแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่ท าการสอน  โดยให้ใช้วิธีการวัดและประเมินที่
หลากหลาย  ใช้ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้ความรู้ ความสามารถของตนเองอย่างแท้จริง มีการจัดตารางการนิเทศภายในทั้ง
ทางผู้บริหาร และคณะครูด้วยกัน เพ่ือกระตุ้นให้ครูได้พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
รวมทั้งมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลจากคณะครูอย่างทั่วถึง   
 
2. ผลการด าเนินงาน 

จากการด าเนินงานตามโครงการ / กิจกรรมอย่างหลากหลาย ส่งผลให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการ
จัดการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ พัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาและคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีความสุข ครูสามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็น
รายบุคคลเพื่อจ าแนกกลุ่มผู้เรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียน วิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียน
และเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล สามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้เทคโนโลยีใน
การพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน ประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้
ผู้เรียนและอิงพัฒนาการผู้เรียน และน าผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็ม
ศักยภาพ โดยมีการจัดหาผลิตพัฒนาการใช้บ ารุงรักษาสื่อเทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนโดยเน้นการระดมสรรพก าลังทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนและน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้  อีกทั้งยังใช้
เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและหลากหลายตามสภาพจริงให้สอดคล้องกับการจัด
กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียน โดยมีการวินิจฉัยจุดเด่นจุดด้อยของการประเมินเพ่ือการปรับปรุงการ
เรียนการสอนและการประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียน สามารถพัฒนาเทคนิคและเครื่องมือที่หลายหลากเพ่ือ
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ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนสามารถน าผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
และน าผลการประเมินการเรียนการสอนมาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ส่งผล
ให้ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  
 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้รับการพัฒนา และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา  มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเป้าหมายความถนัดความสนใจของผู้เรียน ความต้องการ
ของท้องถิ่นและมีการน าหลักสูตรที่ได้ไปใช้ประเมินการใช้ปรับปรุงให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  ครูมีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่าง
น้อย 1 รายวิชาที่ท าการสอน  และสอดคล้องกับจุดหมายของหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 และมีการก ากับดูแลและติดตามเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติจริงมีการน า
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอนผู้เรียนได้เลือกเรียนวิชาเพ่ิมเติม  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ตามความสนใจและความถนัดของตนเอง  ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนสามารถน าความรู้ได้ใช้ในอนาคตต่อไปได้  มีการ
ก ากับ ติดตาม นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั้งจากผู้บริหาร และคณะครูด้วยกัน ซึ่งส่งผลให้ครู
ได้รับการกระตุ้น และค าแนะน าในการพัฒนาตนเอง โดยน าผลที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงการท างานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้น าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนด้วย โดยครูที่
รับผิดชอบจะเข้าไปเยี่ยมบ้านนักเรียน  น าผลการเยี่ยมบ้านมาเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนได้
อย่างเหมาะสม  รวมทั้งมีระบบการบันทึกรายงานผลและส่งผลการพัฒนาผู้เรียนทุกด้านของผู้เรียนต่อนักเรียน
ผู้ปกครองและผู้ที่เก่ียวข้อง 
 
3. จุดเด่น  
 ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง 
มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน 
ได้รับการตรวจประเมินพร้อมทั้งให้ค าแนะน าจากคณะกรรมการของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
4. จุดควรพัฒนา 
 ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 

ควรพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ให้หลากหลาย  ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้มากข้ึน  รวมทั้งน านักเรียนไปศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสานศึกษาให้มากขึ้น 

ควรพัฒนาหลักสูตรให้ครบทุกรายวิชาที่สอน และมีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนให้มากกว่าปีละ 1 เรื่อง และ
ใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ให้มากข้ึนกว่าเดิม 
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ส่วนที่  3  สรุปผล  แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 
 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษา จะต้องน าไปวิเคราะห์  
สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
(3 – 5 ปี)  และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้นจากผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้ง    
แนวทางการพัฒนาในอนาคต และความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 

 

  1.  สรุปผล 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1)  จากผลการทดสอบระดับชาติ (O - NET)  ประจ าปี
การศึกษา  2561ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
6 พบว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมสูงกว่าระดับประเทศ 
2)  จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนท าให้นักเรียนมี
ความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ ส่งผลให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี
ความมุ่งมั่นในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ได ้ 
3)  การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียนส่งเสริมให้
นักเรียนมีความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการมี
ความสามารถในการคิดด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก สามารถน า
ความรู้ที่ ได้ ไปแก้ปัญ หาและน าไปประยุกต์ ใช้ ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถปรับตัว
เข้ากับผู้อ่ืน และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข     
4)  นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึง
ประสงค์ตามที่หลักสูตรการศึกษาขั้น พ้ืนฐานและ
สถานศึกษาก าหนดรวมทั้งประพฤติตนเป็นลูกที่ดีของพ่อ
แม่ มีความมุ่งมั่นในการเรียน มีจิตสาธารณะช่วยเหลือ
สังคมเป็นประจ า นักเรียนเป็นผู้ที่มีมารยาทที่ดี เป็นที่
ยอมรับของชุมชนโดยรอบ  

     จากผลการทดสอบระดับชาติ  (O - NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  3  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ มีผล
การประเมินลดลงจากปีการศึกษา 2560 และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม มีผลการประเมินต่ ากว่าระดับ  
เขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติดีขึ้น
กว่าเดิม โดยให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้  
STEM ศึกษาเน้นให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
     โรงเรียนควรสร้างความตระหนักให้กับนักเรียน   
ในการใช้สื่อเทคโนโลยี  เพ่ือการเรียนรู้อย่างคุ้มค่าและ
เกิดประโยชน์สูงสุด 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
5) นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ รวมทั้งภาษาจีน สามารถใช้เทคโนโลยี
ในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียน
สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้นได้ 
6)  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองและความเป็นไทย 
รวมทั้งการอนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
7)  นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีสมรรถภาพ 
ทางกาย และน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ มีสุขภาพจิตที่ดี        

 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
1)  ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา
โรงเรียนให้ไปในทิศทางที่เหมาะสม รวมทั้งเป็นผู้ที่มี
วิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน  สามารถเป็นแบบอย่างที่
ดีในการท างานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา มีหลักการในการ
บริหารสถานศึกษา  และเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต   
2)  โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ  มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน
บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์  
พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจนขององค์กร  มีการปรับปรุง
พัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของ
ชาติอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสอดคล้องกับผลการจัด
การศึกษา ความต้องการของชุมชน สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้น ซึ่งท าให้สามารถพัฒนาผู้เรียนไปในทิศทางที่
เหมาะสม 
3)  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน องค์กร  
สมาคมต่าง ๆ ของโรงเรียน มีความเข้มแข็ง มีความ 
พร้อมและตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท รวมทั้งมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน 

      โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียน  องค์กร
ภายนอกมีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนการจัด
การศึกษาให้มากข้ึนและยั่งยืน 
      การจัดโครงการกิจกรรมพิเศษให้หลากหลายเพ่ือ
ตอบสนองนโยบายจุดเน้นตามแนวการปฏิรูปการศึกษา
ของโรงเรียน   
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 จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
4)  ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้  
ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ  รวมทั้งเป็นผู้ที่แสวงหาความรู้อย่าง 
ต่อเนื่อง ท าให้บุคลากรได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ 
หรือได้รับรางวัลในระดับชาติ 
5)  ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย 
มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ  
ท าให้สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและ 
สามารถตรวจสอบได้ 
6)  โรงเรียนส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อมทาง 
กายภาพ ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้ง 
กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน  
7)  โรงเรียนมีระบบการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีการจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษาอย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง เผยแพร่ต่อสาธารณชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง  
8)  โรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูล 
มาใช้เป็นฐานในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาของโรงเรียนในปีต่อ ๆ ไป  

 
 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ทีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1)  ครูผู้สอนมีความตั้งใจในการศึกษาหาความรู้และ 
พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ มีความมุ่งมั่นในการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้ อุทิศตน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ 
ความสามารถเต็มตามศักยภาพของตนเอง 
2)  นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่อยากจะเรียนรู้ และมี
ส่วนร่วมในการเลือกกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดให้ 
ตามความถนัดและความสนใจของตนเอง ซึ่งจะช่วย 
ให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ และค้นหาตนเองได้ 
ง่ายขึ้น 
3)  ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด 
และทักษะที่หลากหลาย ท าให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ 
จริง คิดเป็น ท าเป็น และแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ 
ต่าง ๆ รวมทั้งการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นในการ 
พัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้เรียน  
 

สถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรม
บางกิจกรรมไม่เพียงพอเนื่องจากจ านวนนักเรียนมีมาก  
จึงต้องแบ่งนักเรียนเป็นระดับชั้นไป จัดกิจกรรมตาม
สถานที่ต่างๆ  เช่น  สนามที่ใช้ให้นักเรียนในวิ่งการออก
ก าลังกาย  สนามฟุตบอล กิจกรรมพานักเรียนไปวัดใน
บริเวณใกล้เคียง 
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2.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 

จากผลการปฏิบัติงานในปีการศึกษา  2561  โรงเรียนได้วางแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนใน
ปีการศึกษา  2562  ดังนี้ 
 3.1  ด้านคุณภาพผู้เรียน  ในปีการศึกษา  2561  โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์จะต้องวางแผนพัฒนา
ด้านคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพความเป็นพลโลกอย่างเป็นระบบ  มีการนิเทศ  ก ากับติดตามผลการด าเนินงาน  
เชิงประจักษ์ให้มากข้ึนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ  สื่อสารสามภาษา ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก และนอกจากนั้นโรงเรียนยังได้ท า MOU กับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา   
 3.2  ด้านการเรียนการสอน เนื่องจากโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์เป็นโรงเรียนแกนน ายกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนได้จัดท าและใช้หลักสูตรที่เน้นความเป็นสากลซึ่ง
จะต้องปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ทันต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอเน้นกระบวนการจัดการเรียน
การสอนให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็น ส าหรับศตวรรษที่ 21 ให้มากยิ่งขึ้น ได้แก่ ทักษะด้านการ
สื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การอยู่ร่วมกันในสังคม และการใช้เทคโนโลยี ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการศึกษา  
การประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  

3.3  ด้านบริหารและมาตรการส่งเสริม 
 -  กลุ่มบริหารวิชาการ 

 1)  ต้องสร้างความตระหนักให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง เข้าใจแนวทางการจัดการเรียน การสอน
ตามหลักสูตร การให้ความรู้ด้านขอบข่ายเนื้อหาสาระ การวัดและประเมินผล การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลางและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนแก่ครูผู้สอนและสร้างความตระหนักและความพร้อมใน
การใช้หลักสูตร 

 2)  โรงเรียนควรก าหนดแผนพัฒนาครูเพ่ือยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
การคิดเพ่ือพัฒนานักเรียนคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล  ได้แก่  การ
จัดกิจกรรมการสอนที่สอดแทรกกระบวนการคิดวิเคราะห์แบบ  Mind map , การสอนแบบโครงงาน  ฯลฯ  และมี
การติดตามนิเทศการสอนของครูอย่างเป็นระบบรวมทั้งมีการทดสอบผู้เรียนด้านการคิดเพ่ือประเมินความสามารถ
ด้านการคิดของนักเรียนตามที่ก าหนดในหลักสูตรออกมาเป็นภาพรวมของโรงเรียน 
 -  กลุ่มบริหารงานบุคคล และงานกิจการนักเรียน  วางแผนการจัดท าโครงการ/กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีบทบาท  และมีส่วนร่วมในการด าเนินงานร่วมกับโรงเรียนเพื่อปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ประพฤติ  ปฎิบัติตามค่านิยมที่ดีงาม  12  ประการ  มีจิตอาสามุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวม
ก่อนประโยชน์ส่วนตนและควรพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 -  กลุ่มบริหารงบประมาณ  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีให้ชัดเจนและเป็นระบบสนองต่อกลยุทธ์  
เป้าหมาย  เป้าประสงค์ของกระทรวง  เขตพ้ืนที่การศึกษา  โรงเรียนมีการก าหนดงบประมาณสอดคล้องกับกิจกรรม
เพ่ือให้การใช้จ่ายเกิดประโยชน์สูงสุดคุ้มค่า  จัดท าข้อมูลสารสนเทศให้ครอบคลุมทันสมัย  น ามาใช้วางแผนพัฒนาได้
ทันเวลา  และประสานใช้ข้อมูลเพื่อรายงานผลตามแนวทางการประกันคุณภาพภายในได้อย่างสมบูรณ์ 
 -  กลุ่มบริหารทั่วไป  ปรับปรุงห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ห้องสมุด  อาคารสถานที่  ให้มีบรรยากาศที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้  มีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีทันสมัยเพียงพอ  ปรับภูมิทัศน์   ให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี  ส่งเสริม
สวัสดิการ  จัดระบบสาธารณูปโภคท่ีสะดวก  ให้บริการใช้ได้อย่างทั่วถึง 
 3.4  ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  โรงเรียนมีนโยบายใช้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการในการ
แสวงหาความรู้  และบริการชุมชน  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  มีการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก
สถานที่ส่งเสริมสนับสนุนใช้แหล่งเรียนรู้จากสื่อ  บุคคลที่เป็นปราชญ์ท้องถิ่นทั้งในและนอกสถานที่  นอกจากนี้ได้รับ
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การสนับสนุนจากคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายมาจัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน  สนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้  ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นและจัดกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ที่โดด
เด่นของคนแพร่ 
 
3.  ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 
 1. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการวางกรอบ  กฎระเบียบของโรงเรียน  รวมทั้งดูแลพฤติกรรมของ
นักเรียน  เพื่อสร้างแนวทางปฏิบัติและการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน 
 2. ผู้ปกครอง  และชุมชน  ควรมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาร่วมกับทางโรงเรียนให้มาก
ขึ้น 
 3. การจัดหางบประมาณเพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ สื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ในโรงเรียนให้เพียงพอโดยเฉพาะสื่อ ICT 
ที่ทันสมัย รวดเร็วให้พอกับความต้องการที่ใช้ในการตัดการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ 
 4. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ช่วยเหลือ เสนอแนะ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องโดยคณะศึกษานิเทศก์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 5. การจัดสรรครูผู้สอนให้เพียงพอ รวมทั้งตรงตามวิชาเอกที่ขาดแคลน เนื่องจากในแต่ละปีทางโรงเรียนมี
ครูที่เกษียณอายุราชการ แต่อัตราที่ได้คืนมีไม่เพียงพอ   
 6. การพัฒนาครูผู้สอนให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
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                                  บันทึกข้อความ 

ที่         โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 
 

วันที่      16  พฤษภาคม  2561 
 

เรื่อง     การให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

เรียน     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 
 

  ตามที่โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์  ได้มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา  2561  งานประกันคุณภาพการศึกษาได้น าข้อมูลที่ได้จากการรายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมิน
ตนเอง  (Self  Assessment Report)  ของครูทุกคนในโรงเรียน  ข้อมูลจากการประเมินมาตรฐานด้านต่างๆ  
ภายในโรงเรียน  ข้อมูลจากการปฏิบัติงานของกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน  มารวบรวมเพ่ือน ามาจัดท ารายงานประจ าปีของ
สถานศึกษา  ปีการศึกษา  2561  และได้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือจัดท าเป็น
รูปเล่ม  และรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้กับหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 

  บัดนี้  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มีมติให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของโรงเรียน
บ้านกาศประชานุเคราะห์  ปีการศึกษา  2561  ในการจัดท าเป็นรูปเล่ม  และรายงานผลต่อสาธารณชนต่อไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการ 

 
 
      
          (นายชยนัน  เข็มวิชัย ) 
                   ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
             โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 
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คณะผู้จัดท า 
 

 ที่ปรึกษา   
 นายดนัยรัตน์  กาศเกษม  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 

นายประวัติ  กาวีวล   รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
นางนุชนาฎ  เทศสูงเนิน  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
นางพิชญ์นภา  สิงหกุล   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
นายประยุทธ  ศรีจันทร์กาศ  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป  
นางเยาวมาลย์  ผาทอง   หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
   
ผู้จัดท า 
นางพิชญ์นภา  สิงหกุล   ประธานกรรมการ 
นางนุชนาฎ    เทศสูงเนิน  รองประธานกรรมการ 
นายพชร  คงประพันธ์  กรรมการ 
นางสาวปิยพร  คลศิลป์   กรรมการ 
นางนภัสกร  จินารักษ์  กรรมการ  
นางสาวกนกพร  ใจไหว   กรรมการและเลขานุการ 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 
 

 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 
 1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  ระดับยอดเยี่ยม 

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  
    แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

ระดับดีเลิศ 

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับดีเลิศ 
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ระดับยอดเยี่ยม 
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับดีเลิศ 
6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ  ระดับยอดเยี่ยม 

 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ระดับยอดเยี่ยม 
 1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  ระดับยอดเยี่ยม 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ระดับยอดเยี่ยม 
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ระดับยอดเยี่ยม 
4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  ระดับยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเยี่ยม 
 2.1  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ระดับยอดเยี่ยม 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ระดับดีเลิศ 
2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
       สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย   

ระดับยอดเยี่ยม 

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ระดับยอดเยี่ยม 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
       อย่างมีคุณภาพ  

ระดับดีเลิศ 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
       การจัดการเรียนรู้  

ระดับดีเลิศ 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ระดับยอดเยี่ยม 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป 

       ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้      
ระดับยอดเยี่ยม 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ระดับยอดเยี่ยม 
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ระดับยอดเยี่ยม 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับไปพัฒนาและปรับปรุง 
       การจัดการเรียนรู้ 

ระดับดีเลิศ 

สรุปภาพรวม ระดับยอดเยี่ยม 
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ค าสั่งโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 
ที ่     / 2562 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2561 
………………………………………………. 

 ตามบทบัญญัติในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ก าหนดว่า การบริหารราชการจะต้องวางแผนโดยก าหนดระยะเวลา ขั้นตอนการปฏิบัติงาน งบประมาณ เป้าหมาย 
และตัวชี้วัดจัดให้มีการประเมินและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กรอย่าง
สม่ าเสมอและให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติตามแผนที่ก าหนด และจากประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เรื่อง การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ข้อ 14 (2)  ได้ก าหนดให้โรงเรียนจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา เพื่อน าเสนอ
ผลการด าเนินงานตลอดปีการศึกษาให้แก่ต้นสังกัดทราบ   

ดังนั้น  เพื่อให้การจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560  ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
ฉะนั้นจึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 32(2) และมาตรา 39(1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา  ดังต่อไปนี้ 
 1.  คณะกรรมการอ านวยการมีหน้าที่ให้ค าปรึกษา  ดูแล  สนับสนุนส่งเสริม  ให้ข้อเสนอแนะ ในการจัดท า
รายงานประจ าปีของสถานศึกษาในครั้งนี้  คณะกรรมการประกอบด้วย  
   1.1  นายดนัยรัตน์ กาศเกษม  ประธานกรรมการ 
   1.2  นายประวัติ  กาวีวล   รองประธานกรรมการ 
   1.3  นางนุชนาฎ  เทศสูงเนิน  กรรมการ 
   1.4  นางเยาวมาลย์ ผาทอง   กรรมการ 
   1.5  นายประยุทธ ศรีจันทร์กาศ  กรรมการ  
   1.6  นางพิชญ์นภา สิงหกุล   กรรมการและเลขานุการ  
 

 2.   คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล จัดเตรียมข้อมูล มีหน้าที่  วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อน าไปจัดท ารายงานประจ าปีประกอบด้วย  
   2.1  นายประวัติ  กาวีวล   ประธานกรรมการ    
   2.2  นางสาวปิยพร คลศิลป์   กรรมการ 
   2.3  นายวีรวัฒน ์ เวียงจันทร์  กรรมการ 
   2.4  นางสมนึก  เหล่ากาวี  กรรมการ    
   2.5  นายพชร  คงประพันธ์  กรรมการ  
   2.6  นางเยาวมาลย์ ผาทอง   กรรมการ  
   2.7  นายจีราวุฒิ  บุญสูง   กรรมการ  
   2.8  นายประยุทธ ศรีจันทร์กาศ  กรรมการ  
   2.9  นางนุชนาฎ  เทศสูงเนิน  กรรมการ 
   2.10  นายณัฐพงศ์ ค าเพ็ง   กรรมการ  
   2.11  นางสาวสุภาวด ี ธิกา   กรรมการ 
   2.12  นางสาวสุนทรี แก้วค าแสน  กรรมการ 

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&hl=th&sa=G&biw=1360&bih=500&gbv=2&tbm=isch&tbnid=BPHTLo_FS9USzM:&imgrefurl=http://202.143.151.53/pkk/index.php?topic=170.0&docid=biHMW7uGWnpChM&w=369&h=404&ei=QB-ATp_OFMjnrAeBrfjnCA&zoom=1


37 
 

รายงานประจ าปี  ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห ์

   2.13  นางสาวกนกพร ใจไหว   กรรมการ 
   2.14  นางสาวเจนจิรา มูลทิศ   กรรมการ 
   2.15  นายกฤษฎา อยู่สุข   กรรมการ 
   2.16  นายเขมรัฐ  ค าลือ   กรรมการ 
   2.17  นางประเทียน ทุ่งสิบสี่   กรรมการ  
   2.18  นางพิชญ์นภา สิงหกุล   กรรมการและเลขานุการ  
 

3.    คณะกรรมการจัดท ารูปเล่ม  มีหน้าที่  รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ   มาจัดท าเป็นรูปเล่มรายงานประจ าปี
ของสถานศึกษา  คณะกรรมการประกอบด้วย 
  3.1   นายประวัติ  กาวีวล   ประธานกรรมการ 
  3.2   นายพชร  คงประพันธ์  กรรมการ 
  3.3   นางนภัสกร จินารักษ์  กรรมการ 
  3.4   นางนุชนาฎ เทศสูงเนิน  กรรมการ  
  3.5   นางพิชญ์นภา สิงหกุล   กรรมการและเลขานุการ 
 
  ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับค าสั่งแต่งตั้งปฏิบัติงานในหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยต่อไป 
 
    สั่ง  ณ  วันที่  29  มีนาคม  พ.ศ.  2561 
   
 
 
           ( นายดนัยรัตน์    กาศเกษม ) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 
 
 

 


