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รายงานประจาปีของสถานศึกษา
(Self – Assessment Report : SAR)
ปีการศึกษา 25๖๒

โรงเรียนศรีสาโรงชนูปถัมภ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนศรีสาโรงชนูปถัมภ์
...........................................................................................................................................................................
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานโรงเรียนศรีสาโรงชนูปถัมภ์ ได้มีมติเห็นชอบ
รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 25๖๒ ของโรงเรียน ศรีสาโรงชนูปถัมภ์
ในวันประชุมครัง้ ที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ เดือนเมษายน พ.ศ.25๖๓

(ลงชื่อ)
( นายสมชาย ธรรมปรีชา)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศรีสาโรงชนูปถัมภ์
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คานา
รายงานประจาปีของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่สะท้อน
ผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลสาเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนศรีสาโรงชนูปถัมภ์ ได้ดาเนินงาน
มาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ในปีการศึกษา 25๖๒ ที่ผ่านมา ได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยแบ่งการประเมินเป็น ๓ ด้าน คือ
1. ด้านคุณภาพผู้เรียน
2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ผลการวิเคราะห์ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และได้ระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ให้ตน้ สังกัดและสาธารณชน
ได้รบั ทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอก ต่อไป

(ลงชื่อ)
(นายมนตรี คงเจริญ)
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีสาโรงชนูปถัมภ์
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สารบาญ
คำนำ
สำรบำญ
บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ
๑.๑ ข้อมูลทั่วไป
๑.๒ ข้อมูลบุคลำกรของสถำนศึกษำ
๑.๓ ข้อมูลนักเรียน
๑.๔ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ
๑.๕ ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
๑.๖ ข้อมูลกำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกโรงเรียน
๑.๗ ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สรุปผลการประเมินในภาพรวม
ส่วนที่ 3 สรุปผลแนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ
๓.๑ สรุปผล
๓.๒ แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต
๓.๓ ควำมต้องกำรและกำรช่วยเหลือ
ส่วนที่ ๔ ภำคผนวก
ผลงำนดีเด่น
มำตรฐำนสถำนศึกษำ
ประกำศโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ เรื่อง กำรกำหนดค่ำเป้ำหมำยฯ
คำสั่งฯ เรื่องกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำฯ
รูปโครงกำร / งำน / กิจกรรม
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รายงานผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาประจาปี
ของโรงเรียนศรีสาโรงชนูปถัมภ์
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๗ หมู่ ๖ ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลคลองตำล อำเภอ
ศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๘ โทรศัพท์ ๐-๕๕๖๘-๒๕๓๘
โทรสำร ๐-๕๕๖๘-๒๕๓๘ e-mail sochochanu@yahoo.com website http://www.ssr.ac.th เปิดสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษำปีที่ ๖ มีจำนวนนักเรียน ๑,๔๘๒ คน ข้ำรำชกำรครูจำนวน ๘๒ คน
ผู้บริหำรจำนวน ๓ คน โดยมี ดร.มนตรี คงเจริญ เป็นผู้อำนวยกำรโรงเรียน ใช้กำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม
โดยใช้หลักธรรมำภิบำล
จำกผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน
ของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยภำพรวมอยู่ในระดับดีเลิศ จำแนกตำมมำตรฐำน ดังนี้
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ
ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยรวม

ระดับคุณภาพ
ค่าเป้าหมาย
ค่าความสาเร็จ
ดี (ระดับ ๓)
ดี (ระดับ ๓)

ดีเลิศ (ระดับ ๔)
ดีเลิศ (ระดับ ๔)

ดีเลิศ (ระดับ ๔)
ดีเลิศ (ระดับ ๔)

ดีเลิศ (ระดับ ๔) ดีเลิศ (ระดับ ๔)

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ได้ดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงรอบด้ำนทั้งในด้ำนคุณภำพของผู้เรียน ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
และด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยกำหนดค่ำเป้ำหมำยในกำรดำเนินงำนตำม
ประเด็นพิจำรณำและมีกำรกำหนดตัวชี้วัดอย่ำงชัดเจน และได้ทำกำรขับเคลื่อนควำมสำเร็จของตัวชี้วัดดังกล่ำวสู่
กำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี ๒๕๖๒ ส่งผลให้โรงเรียนมีผลกำรพัฒนำในด้ำนต่ำงๆ เป็นที่ประจักษ์ ดังนี้
ด้ำนคุณภำพผู้เรียน โรงเรียนได้พัฒนำผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำนทั้งกิจกรรมในหลักสูตรและกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ซึ่งจัดภำยในสถำนศึกษำและได้รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนภำยนอกสถำนศึกษำ โดยกำรสำรวจ
ควำมต้องกำรของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน หลังจำกนั้นจึงนำมำวำงแผนในกำรจัดกำรศึกษำ ส่งผลให้
ผลกำรประเมินด้ำนคุณภำพทำงวิชำกำรของผู้เรียนสูงกว่ำค่ำเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ ทั้งในด้ำนควำมสำมำรถใน

-๖กำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร กำรคิดคำนวณ กำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ ควำมสำมำรถในกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมทั้งเจตคติที่ดีในกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพ ผู้เรียนมีผลผลิตด้ำนนวัตกรรมและ
มีผลกำรแข่งขันในเวทีศักยภำพในระดับต่ำงๆ ทั้งระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับภำคและระดับประเทศ โดยมี
ผลงำนเป็นที่ประจักษ์และได้รับกำรยอมรับ ซึ่งจะเห็นได้จำกกำรที่นักเรียนได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขันรำยกำรต่ำงๆ
ทั้งด้ำนวิชำกำร ด้ำนทักษะและด้ำนกีฬำ และโรงเรียนผ่ำนกำรประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ มีเพียงประเด็นกำรพิจำรณำ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำซึ่งยังต่ำกว่ำค่ำเป้ำหมำย ส่วนในด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน พบว่ำ ทุกประเด็นกำรพิจำรณำผู้เรียนมีผลกำรประเมินสูงกว่ำค่ำเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ แสดงให้เห็นถึง
ผลสำเร็จของกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนจึงมี
แนวทำงส่งเสริมโครงกำร/กิจกรรมเหล่ำนี้เพื่อให้ผลสำเร็จยั่งยืนต่อไป
ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร สถำนศึกษำมีกำรกำหนดเป้ำหมำย วิสัยทัศน์และ
พันธกิจสอดคล้องกับสภำพปัญหำควำมต้องกำรพัฒนำของสถำนศึกษำ นโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ควำมต้องกำร
ของชุมชนและท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทำงกำรปฏิรูปตำมแผนกำรศึกษำชำติ แผนพัฒนำคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำ แผนปฏิบัติกำรประจำปี สอดคล้องกับกำรพัฒนำผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำย โดยผ่ำนกำรประชุมของคณะ
ครู ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน มีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มี
ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญตำมมำตรฐำนตำแหน่ง และมีกำรจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่กระตุ้นให้ผู้เรียน
ใฝ่เรียนรู้ มีกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรพัฒนำกำรศึกษำจำกสมำคมศิษย์เก่ำ ผู้ปกครองนักเรียนและเครือข่ำย
อุปถัมภ์ ส่งผลให้สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน รวมทั้งมีควำมพร้อมในด้ำนสื่อและเทคโนโลยี
เพื่อกำรจัดกำรศึกษำสถำนศึกษำ มีกำรพัฒนำบุคลำกรในสถำนศึกษำให้มีควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำ และ
โรงเรียนได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัล SCQA โรงเรียน
มาตรฐานสากล
ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มี
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีความเหมาะสมในการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ส่งเสริมให้ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีห้องเรียน
และห้องปฏิบัติการที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ เช่น การพัฒนาห้องเรียน Smart classroom การปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการต่างๆ และครูมีการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน
อย่างเต็มกาลังความสามารถ มีความรักในองค์กร มีความเสียสละ และมีการจัดกิจกรรมกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ผ่านกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด การปฏิบัติจริง มีการใช้วิธีการ
และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อและเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
สถานศึกษามีครูครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และสอนตรงตามวิชาเอกและความถนัด มีจานวนเพียงพอต่อการ
จัดการเรียนการสอน อีกทั้งสถานศึกษายังมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยการจัด
อบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิค วิธีการสอน มีการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองจาก
หน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง มีกระบวนการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้อย่างเป็นรูปแบบ ทาให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน เพื่อช่วยพัฒนาผู้เรียน และมีการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบ
การแจ้งผลการเรียนใช้เทคโนโลยีมาช่วยทาให้ผู้เรียนได้รับทราบผลการเรียนอย่างรวดเร็ว

-๗จำกควำมสำเร็จของผลกำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ โรงเรียน
ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ข้ำงต้นสำมำรถสรุปเป็นแนวทำงกำรส่งเสริมและแนวทำงกำรยกระดับคุณภำพให้สูงขึ้น ดังนี้
๑. กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและผลกำรทดสอบระดับชำติโดยจัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่ำง
ผู้สอนกับโรงเรียนและกำกับติดตำมผลกำรพัฒนำ
๒. จัดกิจกรรมบูรณำกำรเพื่อพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิด กำรแก้ปัญหำและพัฒนำทักษะชีวิตให้กับ
ผู้เรียน
๓. จัดกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนรู้เท่ำทันเทคโนโลยี และหันมำให้ควำมสำคัญของกำรมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน
และคนรอบข้ำง
๔. กำรพัฒนำควำมร่วมมือของเครือข่ายผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเปิด
โอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา
๕. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา
๖. การแก้ปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ควรมีการหาแนวทางแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
๗. โรงเรียนอยู่ในช่วงที่มีครูเกษียณเป็นจานวนมาก ส่งผลให้โรงเรียนมีจานวนครูผู้ช่วยหลายท่านซึ่งบาง
ท่านยังขาดประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ดังนั้น จึงควรมีพี่เลี้ยงทาหน้าที่ดูแลครู
ผู้ช่วยในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ อีกทั้ง คุณครูที่มีความรู้ความสามารถของโรงเรียนหลายๆ
ท่านถูกดึงไปช่วยงานโดยหน่วยงานภายนอก ส่งผลให้นักเรียนขาดโอกาสในการศึกษา

-๘-

รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
๑.๑ ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๗ หมู่ ๖ ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลคลองตำล อำเภอ
ศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๘ โทรสำร ๐-๕๕๖๒-๘๕๓๘
e-mail sochochanu@yahoo.com website http://www.ssr.ac.th เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
ถึงมัธยมศึกษำปีที่ ๖ เนื้อที่ ๘๒ ไร่ ๖ ตำรำงวำ
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
ประชำชนอำเภอศรีสำโรงได้ริเริ่มจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ ๒๘ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๐๑ เป็นอำคำรเรียน
ขนำด ๔ ห้องเรียน ใช้ชื่อว่ำอำคำร “ศรีสุวรรณประชำเสริม” มอบให้ทำงรำชกำร คิดค่ำก่อสร้ำงรวมทั้งอุปกรณ์
กำรศึกษำเป็นเงิน ๘๔,๐๐๐ บำท โรงเรียนตั้งอยู่ที่สำธำรณะประจำตำบลสำมเรือน (ทุ่งคลองกระบำย) เปิด
ทำกำรสอนในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๐๒ โดยมีนำยพจน์ จิตต์ภักดีเป็น
ครูใหญ่คนแรก ต่อมำในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ กรมวิสำมัญศึกษำ ได้อนุมัติเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บำท ให้ก่อสร้ำงอำคำร
เรียนแบบ ๐๐๘ ขนำด ๔ ห้องเรียน โดยทำงคณะกรรมกำรโรงเรียนวำงโครงกำรขยำยอำคำรเรียนเป็น ๗
ห้องเรียน ด้วยเงินบริจำคของประชำชน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บำท ก่อสร้ำงในปลำยปี พ.ศ. ๒๕๐๕ เปิดใช้ใน
ปีกำรศึกษำ ๒๕๐๖ โดยมีนำยสุชำติ สุประกอบเป็นผู้รักษำกำรณ์ในตำแหน่งครูใหญ่
ในปีกำรศึกษำ ๒๕๑๐ ได้รับอนุมัติจำกกรมวิสำมัญศึกษำ ให้ย้ำยโรงเรียนมำสร้ำงใหม่ในที่ดินของสถำนี
กสิกรรมศรีสำโรง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ซึ่งกรมกสิกรรม กระทรวงเกษตรยกให้แก่กรมวิสำมัญศึกษำ
กระทรวงศึกษำธิกำร จำนวน ๗๐ ไร่ ๔๕ ตำรำงวำ ซึ่งได้วำงผังบริเวณสำเร็จในวันที่ ๓๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๑๐
โดยมีนำยเกรียง คชรัตน์ นำยอำเภอศรีสำโรงขณะนั้นเป็นผู้ดำเนินกำรก่อสร้ำง และได้ย้ำยมำเรียนในภำคเรียนที่
๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๑๓ และได้รับอนุมัติให้เปิดกำรสอนชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.ศ.๔ – ม.ศ.๕) เมื่อปี
กำรศึกษำ ๒๕๑๙ และต่อมำโรงเรียนได้รับงบประมำณสิ่งก่อสร้ำง รวมทั้งโรงเรียนได้ซื้อที่ดินเพิ่มจนถึงปัจจุบัน
แผนที่โรงเรียน
N

แปลงทดลองพืช
ไร่ศรีสาโรง

คณะกรรมกา
รสถานศึกษา

ทางเข้าแปลงทดลอง
พืชไร่ศรีสาโรง
ถนน
คณะกรรมการ
จรดวิถี
กษา
ถ่อสถานศึ
ง

-๙1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
๑) จานวนบุคลากร
บุคลากร
ผู้บริหาร
ครูผู้สอน
ปีการศึกษา
25๖๒

๓

๘๒

พนักงาน
ราชการ
๓

ครูอัตราจ้าง

อื่น ๆ

๒

๕

ข้อมูลผู้บริหาร
๑) ผู้อำนวยกำรโรงเรียน นำยมนตรี คงเจริญ
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด ปริญญำเอก สำขำกำรบริหำรกำรศึกษำ
โทรศัพท์ ๐๙-๕๗๓๒-๓๑๗๖ e-mail t632040@gmail.com
ดำรงตำแหน่งโรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๙ ธันวำคม ๒๕๕๘ ถึงปัจจุบันเป็นเวลำ ๔ ปี ๔ เดือน
๒) รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน ๒ คน
๒.๑ นำยกมลพรรณ จ้อยสูงเนิน
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด ปริญญำโท สำขำกำรบริหำรกำรศึกษำ
โทรศัพท์ ๐๘-๔๒๓๒-๘๙๕๖
e-mail Samr25101220@gmail.com
รับผิดชอบ ฝ่ำยส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน และ ฝ่ำยกิจกำรผู้เรียนและสัมพันธ์ชุมชน
๒.๒ นำงสำวอัมพวัน ด่วนเดิน
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด ปริญญำโท สำขำกำรบริหำรกำรศึกษำ
โทรศัพท์ ๐๘-๑๙๗๑-๓๙๓๓
e-mail ampawan37@hotmail.com
รับผิดชอบ ฝ่ำยบริหำรงบประมำณ และ ฝ่ำยอำนวยกำร

- ๑๐ ข้อมูลครูประจาการ (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

อายุ
ราชการ

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชาเอก

สอนวิชา/ชั้น

ภำษำไทย
ภำษำไทย
ภำษำไทย
กำรบริหำร
กำรศึกษำ
ภำษำไทย
ภำษำไทย
กำรแนะแนว
ภำษำไทย
ภำษำไทย
กำรบริหำร
กำรศึกษำ
คณิตศำสตร์
คณิตศำสตร์
หลักสูตรและกำร
สอน
คณิตศำสตร์
ศึกษำ

ภำษำไทย/ม.๔
ภำษำไทย/ม.๑,๒
ภำษำไทย/ม.๕
ภำษำไทย/ม.๓,๖

จานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับการ
พัฒนา/ปี
๔/๔๘
๓/๕๐
๒/๔๒
๗/๑๗๘

ภำษำไทย/ม.๑,๔
ภำษำไทย/ม.๓
ภำษำไทย/ม.๕,๖
ภำษำไทย/ม.๒
ภำษำไทย/ม.๒,๔
คณิตศำสตร์/ม.๒,๖

๒/๓๖
๒/๓๐
๔/๒๑๐
๔/๒๑๐
๓/๕๐
๒/๖๐

คณิตศำสตร์/ม.๒,๖
คณิตศำสตร์/ม.๓,๔
คณิตศำสตร์/ม.๓,๕

๔/๖๐
๑๐/๙๕
๖/๕๔

คณิตศำสตร์/
ม.๓,๔
คณิตศำสตร์/ม.๑,๕

๔/๔๘

คณิตศำสตร์/ม.๒,๕

๓/๔๖

คณิตศำสตร์/ม.๑,๔
คณิตศำสตร์/ม.๑,๖

๔/๖๔
๓/๔๒

๑
๒
๓
๔

นำงบังอร อ่วมแก้ว
น.ส.จำรุพร สวนปลิก
นำงกฤตยำ จ้อยสูงเนิน
นำยสมบัติ ประจุ

๕๒
๕๑
๕๑
๓๙

๒๘
๒๒
๒๘
๑๑

ครู/คศ. ๓
ครู/คศ. ๓
ครู/คศ. ๓
ครู/คศ. ๒

กศ.ม.
ศศ.ม.
ศศ.ม.
กศ.ม.

๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

นำงสุภัทรำ พุทธกรณ์
นำงกัณฐ์ลดำ แสงศิลป์
นำงมำรศรี ลิ้นจี่
นำยภูวิศ ครุฑหลวง
นำยพงศกร ยืนยง
นำงวิไลพร ฝั้นสกุล

๔๑
๕๔
๕๓
๒๔
๒๕
๕๗

๑๒
๑๐
๓๒
๑
๑
๓๕

ครู/คศ. ๒
ครู/คศ. ๒
ครู/คศ. ๓
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครู/คศ. ๓

ศษ.บ.
ค.บ.
ศศ.ม.
ค.บ.
กศ.บ.
ศษ.ม.

๑๑
๑๒
๑๓

น.ส.วิมลรัตน์ บุญคง
นำงชุติมำ สวนปลิก
น.ส.บุษรำภรณ์ โพธิ์ทอง

๔๗
๔๕
๓๕

๒๔
๒๒
๑๑

ครู/คศ. ๓
ครู/คศ. ๓
ครู/คศ. ๓

กศ.ม.
ศษ.บ.
กศ.ม.

๑๔

นำยไตรรงค์ กล่ำบุตร

๓๕

๑๐

ครู/คศ. ๓

กศ.ม.

๑๕

น.ส.นฤมล สุดเงิน

๓๙

๑๖

ครู/คศ. ๓

กศ.ม.

วิจัยและประเมินผล
กำรศึกษำ

๑๖

นำงฐิติพร เทียนศรี

๓๔

๑๐

ครู/คศ.๓

กศ.ม.

๑๗
๑๘

นำยมนตรี ขอบุญ

๒๘
๔๓

๓
๑๘

ครู/คศ.๑
ครู/คศ.๒

ศศ.บ.
กศ.ม.

กำรบริหำร
กำรศึกษำ
คณิตศำสตร์

๔๒

๑๖

ครู/คศ.๑

กศ.บ.

คณิตศำสตร์

คณิตศำสตร์/ม.๒,๖

๔/๙๔

๒๖

๒

ครูผู้ช่วย

กศ.บ.

คณิตศำสตร์

คณิตศำสตร์/ม.๑,๔

๔/๗๒

นำยวันโชค ขวัญเมือง

๒๘
๒๘
๕๑

๒
๑
๒๘

ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครู/คศ. ๓

กศ.บ.
กศ.บ.
ศษ.ม.

๔๙

๒๕

ครู/คศ. ๓

กศ.ม.

คณิตศำสตร์/ม.๒,๖
คณิตศำสตร์/ม.๑,๕
วิทย์/ม.๑
เคมี/ม.๕
ชีววิทยำ/ม.๔,๕

๕/๘๐
๖/๖๖
๓/๔๒

นำงสุรินทร์พร มีหินกอง

คณิตศำสตร์
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
ศึกษำ
บริหำรกำรศึกษำ

๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

นำงสำวเนำวรัตน์
โต๊ะเครื่อง
นำงสำวพรวนทอง
ลำดปะละ
นำงสำวสุธำทิพย์ พูล
เลิศ
นำงสำวฐิตินำฏ ปันโงน
นำงสำวชำรดำ บริสุทธิ์

เทคโนโลยีและ
สื่อสำรกำรศึกษำ

๕/๖๐

๕/๔๘

- ๑๑ ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

อายุ
ราชการ

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชาเอก

สอนวิชา/ชั้น
ชีววิทยำ/ม.๔

๒๕

นำงรัตนกำนต์ ศรีสุขศิริพันธ์

๖๐

๓๙

ครู/คศ. ๓

กศ.ม.

๒๖
๒๗
๒๘

นำงเดือนงำม ศุภพงศกร
นำงวรวรรณ พิมพ์แสง

๕๘
๔๖
๓๕

๓๓
๒๔
๑๑

ครู/คศ. ๓
ครู/คศ. ๓
ครู/คศ. ๓

กศ.บ.
กศ.ม.
วท.บ.

วิทยำศำสตร์
ศึกษำ
เคมี
เคมี
ชีววิทยำ

๒๙
๓๐
๓๑
๓๒

น.ส.เรวดี เพ็ญศรี
นำงรวีวรรณ สุขรอด
นำงรมณีย์ สร้อยสน
นำงรุจิรำ คลังคง

๔๓
๔๓
๔๑
๔๕

๒๑
๑๐
๑๗
๑๘

ครู/คศ. ๓
ครู/คศ. ๒
ครู/คศ. ๓
ครู/คศ. ๓

กศ.ม.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.

ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์

๓๓

นำงสำวจันท์ปภำ เพิ่มพูน

๒๙

๔

ครู/คศ. ๑

กศ.ม.

๓๔
๓๕
๓๖
๓๗

นำงสำวนภำศรี สงสัย
นำงสำวไพลิน นวลหงส์
น.ส.สโรชินทร์ ประสมศรี

๓๑
๓๓
๒๗
๕๐

๓
๗
๑
๒๖

ครู/คศ. ๑
ครู/คศ. ๑
ครูผู้ช่วย
ครู/คศ. ๓

ค.บ.
ค.บ.
วท.ม.
กศ.ม.

บริหำร
กำรศึกษำ
วิทยำศำสตร์
วิทย์-เคมี
เคมี

๓๘
๓๙
๔๐

นำยประจวบ ชูวิทย์
น.ส.สำยบัว มูลทำ

๖๐
๕๖

๓๙
๓๔

ครู/คศ. ๓
ครู/คศ. ๓

กศ.บ
กศ.บ.

น.ส.อรุญ ปวีร์ สิทธิปกรณ์

๔๐

๖

ครู/คศ. ๑

กศ.ม.

นำยเฉลิมพล ทองจุย้

๓๗

๑๐

ครู/คศ.๓

กศ.ม.

๔๒

นำยเชษฐำ กันนำ

๔๔

๖

ครู/คศ.๒

กศ.ม.

๔๓

นำยเชษฐำ เพชรคง

๓๙

๑๒

๔๔

นำยชัยรัตน์ สังข์สีแก้ว

๕๗

๓๗

ครู/คศ. ๓

กศ.บ.

ภูมิศำสตร์
สังคมศึกษำ
บริหำร
กำรศึกษำ
กำรบริหำร
กำรศึกษำ
กำรบริหำร
กำรศึกษำ
กำรบริหำร
กำรศึกษำ
สังคมศึกษำ

๔๕

นำงสำวสุพรรษำ แจ้งแก้ว

๓๒

๒

ครูผู้ช่วย

ค.บ.

สังคมศึกษำ

๔๖
๔๗
๔๘

นำยชัชวำล กันเพชร
นำยชวลิต รำขวัญ

๒๕
๕๙

๑
๓๔

ครูผู้ช่วย
ครู/คศ. ๒

ค.บ.
ค.บ.

นำยบุญฤทธิ์ อยู่คร

๓๕

๑๐

ครู/คศ. ๒

กศ.ม.

๒๔

๑

ครูผู้ช่วย

๓๒

๑

ครูผู้ช่วย

๔๑

๔๙
๕๐

นำงสุพิชฌำย์ นวรัตนำรมย์

นำงสำวกำนต์กนิษฐ์ ส้มเพ็ชร

นำยรณวรรธน์ ทรัพย์
ประเสริฐ
นำงสำวปรำริชำติ กุศล

ครู/คศ. ๒

วิทยำศำสตร์/ม.๑
วิทย์, เคมี/ม.๑,๖
วิทย์,ชีววิทยำ/ม.
๔,๕,๖
ฟิสิกส์/ม.๖
วิทย์ ฟิสิกส์/ม.๑,๔

วิทย์,ฟิสิกส์/ม.๓,๔,๕
ฟิสิกส์/ม.๕,๖

จานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับการ
พัฒนา/ปี
๒/๑๒
๓/๔๒
๕/๙๖
๓/๔๒
๑๐/๖๐
๓/๔๒
๔/๔๘
๓/๔๒

วิทย์/ม.๒
เคมี /ม.๔
วิทยำศำสตร์/ม.๑,๓
วิทยำศำสตร์/ม.๓
เคมี/ ม.๔,๖
สังคมศึกษำ/ม.๔

๘/๑๓๘
๗/๗๔
๕/๗๒
๓/๖๐

สังคมศึกษำ/ม.๕
ประวัติศำสตร์/ม.๕,๖

๒/๑๒
๓/๔๘

สังคมศึกษำ/ม.๒

๕/๕๔

สังคมศึกษำ/ม.๑

๓/๔๒

ประวัติศำสตร์/ม.๓,๕

๓/๓๐

ประวัติศำสตร์/ม.๔,๕

๖/๖๔
๔/๔๒

สังคมศึกษำ
พลศึกษำ
กำรบริหำร
กำรศึกษำ

สังคมศึกษำ/ม.๒
สังคม,ประวัติศำสตร์/
ม.๑,๓
สังคม/ม.๓
สุขศึกษำ/ม.๑,๔,๖
พลศึกษำ/ม.
๑,๒,๓,๔,๖

ศษ.บ.

สุขศึกษำ

สุขศึกษำ/ม.๒,๓,๕

๓/๘๐

ค.บ.

พลศึกษำ

พลศึกษำ/ม.๑,๒,๕

๑๒/๗๕๖

กศ.ม.

เทคโนโลยีและ
สื่อสำรกำรศึกษำ

๓/๔๘

๔/๔๘
๗/๖๐
๒/๓๖
๒/๓๕

- ๑๒ -

สอนวิชา/ชั้น

จานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับการ
พัฒนา/ปี

สุขศึกษำ/ม.๑,๒,๓,๖

๒/๓๖

ศิลปะ/ม.๑,๓,๕,๖

๔/๓๖

ศิลปะ/ม.๑,๒,๓,๔

๔/๔๒

ศิลปะ/ม.๑,๒,๓,๔,๕

๒/๔๒

กำรจัดกำรศิลปะ
และวัฒนธรรม

ศิลปะ/ม.๑,๒,๔

๕/๔๘

กศ.บ.

คหกรรมศำสตร์

คหกรรม/
ม.๑,๒,๔,๕

๒/๔๘

เทคโนโลยี
และสื่อสำร
กำรศึกษำ

คอมพิวเตอร์/ม.๔

๗/๘๒

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

อายุ
ราชการ

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ

วุฒิ

๕๑

นำยอำทิตย์ กำจัด

๓๘

๑๐

ครู/คศ. ๒

กศ.ม.

๕๒

นำงมัลลิกำ อรัญศรี`

๕๒

๒๗

ครู/คศ. ๓

ศษ.ม.

๕๓

นำยธรรมรัตน์ เขำเหิน

๓๘

๙

ครู/คศ. ๒

ศษ.ม.

๕๔

นำยอธิพันธ์ ชัยศรี

๓๖

๙

ครู/คศ.๒

กศ.ม.

๕๕

นำงสำวกฤษณ์พร อุตมะ

๒๙

๔

ครู/คศ. ๑

ศศ.ม.

๕๖

นำงจิดำภำ เข็มพล

๕๔

๓๐

ครู/คศ. ๓

วิชาเอก
กำรบริหำร
กำรศึกษำ
กำรบริหำร
กำรศึกษำ
กำรบริหำร
กำรศึกษำ
กำรบริหำร
กำรศึกษำ

๕๗

นำงนิตยำ มั่งมี

๔๓

๑๗

ครู/คศ. ๓

ศษ.ม.

๕๘

ว่ำที่ร้อยตรีสุชีพ ทองมำก

๕๖

๒๘

ครู/คศ. ๓

กศ.บ.

๕๙

นำงสำวจินตนำ อิ่มพิทักษ์

๓๘

๗

ครู/คศ. ๑

กศ.ม.

๖๐

นำงสำวสุภำพร ปัญญำ

๓๐

๓

ครู/คศ. ๑

ค.บ.

เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมกำรศึกษำ

๖๑

นำงสำวณัฐสุดำ ธรรมรำช

๒๗

๓

ครู/คศ. ๑

ค.บ.

คหกรรมศำสตร์

๖๒

นำงสำวกรรณิกำร์ หมูปิน

๓๓

๒

ครู/คศ. ๑

วท.บ.

ระบบสำรสนเทศ
คอมพิวเตอร์

๖๓

นำยมำนพ จันทร์หอม

๔๑

๑๕

ครู/คศ.๒

ค.บ.

๖๔

นำยวัชรกฤษณ์ อินมี

๒๖

๓

ครู/คศ.๑

ค.บ.

๖๕

นำงสำวกมลลักษณ์ ชิงชัย

๓๕

๒

ครูผู้ช่วย

ศศ.บ.

๖๖

นำงสำวกนต์รพี เพิ่มพูน

๒๕

๒

ครูผู้ช่วย

กศ.บ.

๖๗

น.ส.สมสมร ทีภูเวียง

๕๑

๒๗

ครู/คศ. ๓

๖๘
๖๙
๗๐
๗๑

น.ส.ประนอม ม่วงงำม

๕๑

น.ส.วัชรียำ จันทร์เกสร

๕๕
๓๓
๕๒

น.ส.สิริอมร หวลหอม
นำงลำจวน สุขทรัพย์ทวีผล

อุตสำหกรรม/
ม.๒,๓,๔,๕,๖
บริหำรกำรศึกษำ กำรงำนอำชีพ/ม.๓,๖
อุตสำหกรรม

คอมพิวเตอร์
ศึกษำ
เกษตร
คอมพิวเอตร์
ธุรกิจ

คอมพิวเตอร์/ม.๒
กำรงำนอำชีพ/
ม.๓,๔,๕,๖
IS/ ม.๒
คอมพิวเตอร์/ม.๖

๒/๓๖
๓/๔๘
๔/๕๔
๓/๓๐
๙/๑๐๙

คอมพิวเตอร์/ม.๓,๖

๙/๑๐๙

กำรเกษตร/ม.๒,๓,๕
กำรออกแบบและ
เทคโนโลยี/ม.๕

๓/๔๘

เทคโนโลยี
สื่อสำรกำรศึกษำ

กำรออกแบบ/ม.๑

๔/๗๒

ค.ม.

หลักสูตรและ
กำรสอน

ภำษำอังกฤษ/ม.๕

๓/๔๒

๒๘

ครู/คศ. ๒ ศศ.บ.

ภำษำอังกฤษ

ภำษำอังกฤษ/ม.๑,๔

๒/๓๖

๒๓
๑๐
๒๗

ครู/คศ. ๓
ครู/คศ. ๓
ครู/คศ. ๓

ภำษำอังกฤษ
ภำษำอังกฤษ
ภำษำอังกฤษ

ภำษำอังกฤษ/ม.๔
ภำษำอังกฤษ/ม.๕,๖
ภำษำอังกฤษ/ม.๕

๓/๔๒
๔/๔๑๔
๓/๔๒

กศ.ม.
ศศ.บ.
ค.บ.

๓/๔๘

- ๑๓ ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

อายุ
ราชการ

๗๒
๗๓
๗๔
๗๕

นำงสำวปภำณิน ธรรมลังกำ
นำงสำวปิญำณี บูรณะชำต
นำงสำวกนกวรรณ ทวิตชำติ

๒๘
๓๙
๒๗
๓๑

๓
๑๔
๓
๗

๗๖
๗๗

นำงสำวสุภำวิณี รอดฉ่ำ
นำงสำวรัตมณี อุ่มโอรำญ

๒๖
๒๖

๗๘

นำงสำววิจิตรำ ฉลวย

๗๙

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชาเอก

สอนวิชา/ชั้น

ครู/คศ. ๑
ครู/คศ. ๓
ครู/คศ. ๑
ครู/คศ.๒

ศศ.บ.
กศ.ม.
กศ.บ.

ภำษำจีน/ม.๒,๓,๔,๖
ภำษำอังกฤษ/ม.๖
ภำษำอังกฤษ/ม.๓
ภำษำอังกฤษ/ม.๑,๒

๒
๑

ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

กศ.บ.
ค.บ.

ภำษำจีน
ภำษำอังกฤษ
ภำษำอังกฤษ
กำรบริหำร
กำรศึกษำ
ภำษำอังกฤษ
ภำษำอังกฤษ

๒๘

๑

ครูผู้ช่วย

ค.บ.

ภำษำอังกฤษ

นำยฉลวย ลิ้นจี่

๕๔

๒๔

ครู/คศ. ๓

กศ.บ.

๘๐

นำงชุลี ครุธแก้ว

๕๙

๓๙

ครู/คศ. ๓

กศ.ม.

๘๑

น.ส.นิฐำพรรณ ช่ำงนำวำ

๓๖

๑๐

ครู/คศ. ๒

กศ.ม.

๘๒

นำงสำวชไมพร ศรศักดิ์

๓๙

๗

ครู/คศ.๒

กศ.ม.

แนะแนว
จิตวิทยำแนะ
แนว
กำรบริหำร
กำรศึกษำ
กำรบริหำร
กำรศึกษำ

นำงสำวพัทธนันท์ สวัสดี

กศ.ม.

จานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับการ
พัฒนา/ปี
๓/๔๒
๓/๔๒
๔/๙๖
๓/๔๘

ภำษำอังกฤษ/ม.๑
ภำษำอังกฤษ/ม.๑,๒
ภำษำอังกฤษ/ม.
๑,๓,๔
แนะแนว/ม.๔,๕,๖

๔/๖๕
๓/๔๘

๕/๒๐๔

แนะแนว/ม.๑

๔/๖๔

แนะแนว/ม.๒,๓

๗/๗๒

IS/ม.๒

๒/๓๖

๓/๔๐

จำนวนครูที่สอนวิชำตรงเอก ๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
จำนวนครูที่สอนตรงควำมถนัด ๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๐
๒) พนักงานราชการ

๑
๒

น.ส.วันเพ็ญ เพ็ชรมี
น.ส.ปนัดดำ ธรรมปรีชำ

๔๖
๓๔

ประสบ
การณ์การ
สอน (ปี)
๑๐
๙

๓

น.ส.สุพัตตรำ หลักคำ

๒๗

๓

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

วุฒิ

วิชา เอก

สอนวิชา/ชั้น

วท.บ.
ค.บ.

วิทยำศำสตร์/ม.๒
กำรงำนอำชีพ/ม.๑

ค.บ.

วิทยำศำสตร์ศึกษำ(เคมี)
เทคโนโลยี
และนวัตกรรมกำรศึกษำ
สังคมศึกษำ

จานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับการ
พัฒนา/ปี
๖/๙๑
๓/๓๖

สังคม/ม.๑

๔/๔๘

๓) ครูอัตราจ้าง
ที่
๑
๒

ชื่อ – ชื่อสกุล
นำยประจวบ ชูเชิด
นำงประภำศรี จันโททัย

อายุ
๖๘
๔๒

ประสบ
การณ์การ
สอน (ปี)
๔๓
๑๒

วุฒิ

วิชา เอก

สอนวิชา/ชั้น

จ้างด้วยเงิน

กศ.บ.
บธ.บ.

ประวัติศำสตร์
กำรตลำด

สังคมศึกษำ/ม.๖
กำรงำน/ม.๔

บริจำคมีวัตถุประสงค์
ครูวิกฤต

- ๑๔ 2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร
ระดับ

จานวน (คน)
๔๒
๔๗
๑

ปวช.
ปวส.
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน
สาขาวิชา
1. บริหารการศึกษา
๒. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์
๔. สังคมศึกษา
๕. สุขศึกษาและพลศึกษา
๖. ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๘. ภาษาต่างประเทศ
๙. แนะแนว/บรรณารักษ์
รวม

จานวน (คน)

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน
ในแต่ละสาขาวิชา(ชม./สัปดาห์)

๓
๙
๑๓
๑5
๑๒
5
4
๑๓
๑2
๔
90

18.56
๑9.46
๑7.93
18.92
19.00
22.25
18.38
18.50
18.25
19.20

- ๑๕ 1.3 ข้อมูลนักเรียน
๑) จานวนนักเรียนในปีการศึกษา 25๖๒ รวม ๑,482 คน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)
๒) จานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ๑,482 คน จาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

๘

ชาย
๑48

หญิง
๑33

281

เฉลี่ย
ต่อห้อง
๓5.13

ม.2

8

135

124

259

32.38

ม.3

8

165

151

316

39.50

รวม ม.ต้น

๒4

448

408

856

๓5.67

ม.4

7

94

114

208

29.71

ม.5

7

102

112

214

30.57

ม.๖

6

86

118

204

34.00

รวม ม.ปลาย

๒0

282

344

626

31.30

รวมทั้งหมด

๔4

730

752

1,482

ระดับชั้นเรียน

จานวนห้อง

ม.๑

เพศ

รวม

- ๑๖ 1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๒.๕ ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 25๖๒

กลุม่ สาระการเรียนรู้
ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
สังคมศึกษำ ศำสนำ
และวัฒนธรรม
สุขและพลศึกษำ
ศิลปะ
กำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลยี
ภำษำต่ำงประเทศ

จานวน
จำนวนนักเรียน
คิดเป็นร้อยละ
จำนวนนักเรียน

ระดับชั้น
ม.๑

ม.๒

ม.๓

ม.๔

ม.๕

ม.๖

282

365

387

427

386

396

504

297

461

422

446

464

45.41 40.91 57.70 50.18 55.06 61.87

จำนวนนักเรียน

1090

คิดเป็นร้อยละ

58.07 53.52 65.21 74.97 50.80 67.87

จำนวนนักเรียน

1251

คิดเป็นร้อยละ

77.65 57.21 68.37 68.71 81.10 95.16

จำนวนนักเรียน

1056

คิดเป็นร้อยละ

98.32 78.02 63.95 87.10 72.28 96.80

คิดเป็นร้อยละ
จำนวนนักเรียน
คิดเป็นร้อยละ
จำนวนนักเรียน
คิดเป็นร้อยละ

62.39

52.51 56.33 54.43 72.25 65.87 75.86

คิดเป็นร้อยละ

จำนวนนักเรียน

คิดเป็นร้อยละ
เฉลี่ย

391

532
853
774
401

521
1241
706
342

1132
852
621
468

730
1133
584
353

564
1140
726
475

51.51
61.35
73.93
82.10
79.41

72.81 80.68 61.84 85.56 87.38 91.00
401

415

637

313

313

796

78.10

74.67 68.03 74.85 77.86 81.51 88.74
452

329

255

42.09 50.77 35.86

391

498

590

48.52

45.47 50.15 65.77

เฉลี่ยรวม
หมำยเหตุ: จำนวนนักเรียน หมำยถึง จำนวนนักเรียนรวมภำคเรียนที่ ๑ และ ภำคเรียนที่ ๒

66.74

- ๑๗ 1.๕ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 25๖๒
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 25๖๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ระดับ/รายวิชา

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน

๕๕.๓๙

๒๓.๕๓

๒๘.๘๑

๓๐.๖๐

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

๕๔.๕๙

๒๕.๓๗

๒๙.๖๒

๓๐.๖๑

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด

๕๕.๙๑

๒๖.๙๘

๓๐.๒๒

๓๒.๙๘

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

๕๕.๑๔

๒๖.๗๓

๓๐.๐๗

๓๓.๒๕

- ๑๘ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 25๖๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ระดับ/รายวิชา
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน

ภาษาไทย
๔๑.๗๙

คณิตศาสตร์
๒๒.๔๗

วิทยาศาสตร์
๒๗.๘๖

สังคมฯ
๓๕.๖๗

ภาษาอังกฤษ
๒๔.๕๕

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

๔๐.๘๓

๒๒.๘๐

๒๘.๐๒

๓๔.๘๒

๒๕.๖๗

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด

๔๓.๐๒

๒๕.๖๒

๒๙.๔๐

๓๖.๑๐

๒๘.๙๗

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

๔๒.๒๑

๒๕.๔๑

๒๙.๒๐

๓๕.๗๐

๒๙.๒๐

- ๑๙ 2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา
25๖๐ – 2๕๖๒
๒.๑) ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา
๒๕๖๐ –๒๕๖๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ปีการศึกษา
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐

ภาษาไทย
๔๗.๕๗

คณิตศาสตร์
๒๖.๖๕

วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
๓๑.๔๔
๒๘.๐๐

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑

๕๓.๔๘

๒๘.๓๗

๓๕.๓๖

๒๗.๐๙

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒
เทียบ ๒ ปีย้อนหลัง +เพิ่ม/-ลด

๕๕.๓๙

๒๓.๕๓

๒๘.๘๑

๓๐.๖๐

+๑.๙๑

-๔.๘๔

-๖.๕๕

+๓.๕๑

ร้อยละที่เพิ่ม/ลด

+๓.๕๗

-๑๗.๐๖

-๑๘.๕๒

+๑๒.๙๖

- ๒๐ ๒.๒) ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ –๒๕๖๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

ปีการศึกษา

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

สังคมฯ

ภาษาอังกฤษ

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐

๕๐.๑๕

๒๔.๕๑

๒๘.๖๓

๓๒.๔๑

๒๔.๑๒

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑

๔๔.๗๓

๒๗.๕๐

๒๙.๐๑

๓๒.๘๐

๒๕.๔๗

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒
เทียบ ๒ ปีย้อนหลัง +เพิ่ม/-ลด

๔๑.๗๙

๒๒.๔๗

๒๗.๘๖

๓๕.๖๗

๒๔.๕๕

-๒.๙๔

-๕.๐๓

-๑.๑๕

+๒.๘๗

-๐.๙๒

ร้อยละที่เพิ่ม/ลด

-๖.๕๗

-๑๘.๒๙

-๓.๙๖

+๘.๗๕

-๓.๖๑

- ๒๑ 1.๖ ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ประจาปีการศึกษา 25๖๒
แผนภูมิแสดงจานวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 25๖๒ จาแนกตามระดับชั้น

ห้องสมุด

ม.๑

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด
๒๖๗

๒๖๗

๑๑๔

๒๖๗

ม.๒

๒๔๗

๒๔๗

๑๘๗

ม.๓

๒๗๔

๒๗๔

ม.๔

๑๙๐

ม.๕

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้
ห้อง
ห้อง
ห้อง
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ คอมพิวเตอร์

ศูนย์สังคม

ห้องแนะ
แนว

สนำมกีฬำ

๒๖๗

๒๖๗

๗๙

๒๖๗

๒๔๗

๒๔๗

๒๔๗

๑๑๓

๒๔๗

๘๔

๒๗๔

๒๗๔

๑๕๗

๒๗๔

๒๗๔

๑๙๐

๘๕

๑๙๐

๑๙๐

๑๙๐

๑๙๐

๑๙๐

๒๐๑

๒๐๑

๑๑๒

๒๐๑

๒๐๑

๒๐๑

๒๐๑

๒๐๑

ม.๖

๑๘๗

๑๘๗

๑๐๓

๑๘๗

๑๘๗

๑๑๒

๑๘๗

๑๘๗

รวมทั้งสิ้น

๑,๓๖๖

๑,๓๖๖

๖๘๕

๑,๓๖๖

๑,๓๖๖

๑,๑๗๔

๑๐๔๔

๑,๓๖๖

- ๒๒ แผนภูมิแสดงจานวนนักเรียนทีใ่ ช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 25๖๒ จาแนกตามระดับชั้น

แหล่งเรียนรู้

ม.๑
๒๐

ม.๒
๒๔๗

ม.๓
๔๓

ม.๔
๗๕

ม.๕
๖๘

ม.๖
๑๑๒

๖๐

๔๘

๑๑๐

๑๙๐

๒๐๑

๑๘๗

๐

๐

๒๗๔

๐

๐

๐

๒๖๗

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๒๐๑

๐

ศูนย์กำรเรียนรู้บำ้ นนำต้นจั่น อ.ศรีสัชนำลัย

๑๐

๔

๑๒

๑๙๐

๑๐

๑๓

ศูนย์กำรเรียนรู้ฯ เทิดไทฟำร์ม

๓

๔

๒๗๔

๘

๑๒

๑๕

อุทยำนหุบป่ำตำด จ.อุทัยธำนี

๐

๐

๐

๐

๐

๑๘๗

วัดท่ำซุง จ.อุทัยธำนี

๐

๐

๐

๐

๐

๑๘๗

อุทยำนประวัติศำสตร์สุโขทัย
วัดศรีสังวร
อุทยำนประวัติศำสตร์กำแพงเพชร
ศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงค่ำย
บรมไตรโลกนำถ จ.พิษณุโลก
พิพิธภัณฑ์กองทัพภำคที่ ๓ จ.พิษณุโลก

- ๒๓ ๑.๗ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(มัธยมศึกษา)
มาตรฐานที่ ๑ มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนควำมใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำสถำนศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนำกำรของกำรประกันคุณภำพภำยในโดยสถำนศึกษำและ
ต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลกำรพัฒนำให้บรรลุตำมปรัชญำ ปณิธำน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของกำรจัดกำรศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลกำรดำเนินงำนโครงกำรพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบำท
ของสถำนศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลกำรส่งเสริมพัฒนำสถำนศึกษำเพื่อยกระดับมำตรฐำน
รักษำมำตรฐำนและพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศที่สอดคล้อง
กับแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ
คะแนนรวม
 ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ
 ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ กรณีขอปรับกำรประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ......
 ไม่ได้รับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ เนื่องจำก ...................................................

น้าหนัก
(คะแนน)

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐
๑๐.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐

๙.๔๗
๙.๑๐
๙.๑๓
๘.๒๑
๑๐.๖๗
๙.๐๐
๔.๓๐
๔.๘๔

ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดี
พอใช้
ดีมำก
ดี
ดีมำก

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมำก

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมำก

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมำก

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมำก

๑๐๐.๐๐
๘๔.๗๒
สรุประดับคุณภำพ
ดีมำก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ดี
จำนวนตัวบ่งชี้

๙
๒
๑
๐
๐

- ๒๔ -

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ผลกำรประเมิน
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา

ร้อยละ/ระดับคุณภาพ
ร่องรอย/หลักฐาน
ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน
- โครงกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ดี
- โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ดี

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
ร้อยละ ๗๕/ดี ร้อยละ ๙๕.๘๒ /
๑) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียน
ดี
กำรสื่อสำร และกำรคิดคำนวณ
ร้อยละ ๗๐/ดี ร้อยละ ๙๕.๗๔ /
๒) ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์
ยอดเยี่ยม
คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณอภิปรำยแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำ
๓) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม ร้อยละ ๗๐/ดี ร้อยละ ๗๙.๑๔ /
๔) ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำม
หลักสูตรสถำนศึกษำ
๖) มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติ
ที่ดีต่องำนอำชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดี
ตำมที่สถำนศึกษำกำหนด
๒) ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็น
ไทย
๓) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ควำมแตกต่ำงและควำมหลำกหลำย
๔) สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม
๕) นิสัยรักกำรอ่ำน
สรุปผลการประเมิน

ดี
ร้อยละ ๗๕/ดี ร้อยละ ๘๙.๓๑ /
ดีเลิศ
ร้อยละ ๗๐/ดี ร้อยละ ๖๖.๗๔ /
ปำนกลำง
ร้อยละ ๗๕/ดี ร้อยละ ๘๔.๖๓ /
ดีเลิศ

ดีเลิศ
ร้อยละ ๘๕ /
ดีเลิศ

ร้อยละ ๙๕.๔๗ /
ยอดเยี่ยม

ร้อยละ ๘๕ /
ดีเลิศ

ร้อยละ ๘๖.๙๗ /
ดีเลิศ

ร้อยละ ๘๕ /
ดีเลิศ

ร้อยละ ๘๗.๘๕ /
ดีเลิศ

ร้อยละ ๘๕ /
ดีเลิศ
ร้อยละ ๗๐ /
ดี

ร้อยละ ๙๖.๗๘ /
ยอดเยี่ยม
ร้อยละ ๗๘.๑๑ /
ดี

ดี

ยำเสพติดและโรคเอดส์
- โครงกำรป้องกันแก้ไขพฤติกรรม
- โครงกำรห้องเรียนสีขำว
- โครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงกำรส่งเสริมประชำธิปไตย
ภำยในโรงเรียน
- โครงกำรพัฒนำงำนกิจกรรมทั่วไป
ฝ่ำยกิจกำรนักเรียนและสัมพันธ์ชมุ ชน
- โครงกำร To Be Number One
- โครงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมกำรเรียน
- โครงกำรส่งเสริมสุขภำพพลำนำมัย
ของนักเรียนและบุคลำกรในโรงเรียน
- โครงกำรธนำคำรออมสิน
- โครงกำรสหกรณ์โรงเรียน
- โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำ
กระบวนกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร
- โครงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยี
และนวัตกรรมกำรเรียน
- โครงกำรพัฒนำตำมหลักสูตร
โรงเรียนมำตรฐำนสำกล
- โครงกำรยกระดับคุณภำพผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรศึกษำ
- โครงกำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้
- โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้
เรียนร่วม
- โครงกำรสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน
- โครงกำรงำนพัฒนำคุณภำพแหล่ง
เรียนรูห้ ้องสมุดโรงเรียน
- โครงกำรห้องเรียนอัจฉริยะ

- ๒๕ มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน

ร้อยละของนักเรียน ระดับ
ที่มีผลการประเมิน คุณภาพ
ระดับดีขึ้นไป

ร่องรอย/หลักฐาน
- โครงกำรสร้ำงโอกำสกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนพัฒนำ
เต็มตำมศักยภำพ
- โครงกำรพัฒนำระบบเครือข่ำยภำยใน
- โครงกำรพัฒนำกิจกรรมพัฒนำผูเ้ รียน
- โครงกำรค่ำยพัฒนำศักยภำพ
- โครงกำรค่ำยคณิตศำสตร์
- โครงกำรค่ำยรักกำรอ่ำน
- โครงกำรกำรศึกษำเรียนรู้วิถีชีวิตทำงประวัติศำสตร์
- โครงกำรค่ำยคนค้นดำวปีที่ 2
- โครงกำรพัฒนำศักยภำพทำงดนตรีสำกล
- โครงกำรค่ำยพัฒนำทักษะคอมพิวเตอร์ฯ
- โครงกำรค่ำยพัฒนำทักษะกำรงำนอำชีพ
- โครงกำรค่ำยภำษำอังกฤษ
- โครงกำรกลุม่ สำระกำรเรียนรู้ฯ
- โครงกำรทัศนศึกษำทุกระดับชั้น
- โครงกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยม
มำตรฐำนสังคมและชุมชนแก่นักเรียน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
ระดับคุณภาพ ดี
สถำนศึกษำมีกระบวนกำรพัฒนำผู้เรียนด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียนด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย
โดยครูมีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้เป็นไปตำมศักยภำพและเป็นไปตำมมำตรฐำน ตัวชี้วัดของ
หลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ สำมำรถอภิปรำยแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำและทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ โรงเรียนได้มีกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงหลำกหลำย โดยเริ่มจำก
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในห้องเรียน ที่เน้นย้ำครูผู้สอนให้ออกแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยยึดมำตรฐำนและ
ตัวชี้วัด โดยพัฒนำผู้เรียนทั้งด้ำนควำมรู้และคุณธรรมไปพร้อมๆ กัน ครูใช้วิธีกำรสอนที่หลำกหลำย ให้ผู้เรียนได้ฝึก
กระบวนกำรคิด แสดงควำมคิดเห็น แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น เกิดกำรพัฒนำชิ้นงำนและนำเสนอผลงำนของตนได้
อย่ำงสมเหตุสมผล ในส่วนของกำรพัฒนำสื่อและเทคโนโลยีนั้นทำงโรงเรียนได้สนับสนุนให้ผู้สอนใช้สื่อและ
เทคโนโลยีมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ห้องเรียน Smart Classroom ซึ่งทำงโรงเรียนได้ทำกำรติดตั้ง
โทรทัศน์ดิจิตอล พร้อมกับระบบเครื่องเสียงเพื่อช่วยสร้ำงควำมสนใจให้กับผู้เรียน ผู้เรียนได้เห็นรูปแบบกำรจัด
กำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย รวมทั้งในบำงหน่วยกำรเรียนรู้จะช่วยให้ผู้เรียนเข้ำใจบทเรียนได้ง่ำยขึ้น กำรจัดกำรเรียนรู้
วิชำ IS นอกจำกนี้ทำงโรงเรียนยังได้กำหนดให้ครูมีกำรเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน
ได้แก่ กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนสื่อ DLIT กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ภำษำอังกฤษ EIS กำรจัดกำรเรียนรู้โดย
สอดแทรกหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง กำรจัดกำรเรียนรู้โดยส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน รวมทั้งกำรรัก

- ๒๖ สิ่งแวดล้อมผ่ำนโครงกำรสวนพฤษศำสตร์โรงเรียน ซึ่งกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในห้องเรียนเหล่ำนี้มีส่วนหล่อหลวม
นักเรียนให้มีควำมรู้และทักษะที่จำเป็นต่อกำรดำเนินชีวิต นอกจำกกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในห้องเรียนแล้ว ทำง
โรงเรียนยังได้กำหนดให้นักเรียนทุกคนจัดทำโครงงำนซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน รวมทั้งพัฒนำกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนตำมแนวทำงของโรงเรียนมำตรฐำนสำกล โดยเพิ่มรำยวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ (IS) เพื่อฝึกให้ผู้เรียน
มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม รวมทั้งเป็นกำรฝึกให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรค้นคว้ำ กำรคิดวิเครำะห์
กำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น กำรใช้เทคโนโลยี และมีทักษะกำรนำเสนอ มีกำรจัดค่ำยพัฒนำศักยภำพของผู้เรียนอย่ำง
หลำกหลำยทั้งกำรจัดภำยในโรงเรียนและกำรรับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนภำยนอก เช่น กำรจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
นักเรียนและปรับสภำพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ ค่ำยคนค้นดำว กำรร่วมมือกับมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์จัด
ค่ำยคณิตศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฎอุตรดิตถ์ร่วมจัดกิจกรรมพัฒนำศักยภำพทำงด้ำน STEM มหำวิทยำลัย
นเรศวรจัดกิจกรรมสร้ำงควำมรู้เรื่องโดรน มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำมจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำกำรใช้
ห้องปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์ เป็นต้น นอกจำกนี้ทำงโรงเรียนยังมีกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ภำยในที่เอื้อต่อกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด E – libraly ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ห้องแนะแนว เพื่อให้บริกำรแก่
นักเรียนในกำรสืบค้นควำมรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้มีกำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำยนอกทั้งในท้องถิ่นและต่ำงท้องถิ่น
อย่ำงหลำกหลำยทัง้ ในส่วนของกำรเพิ่มควำมรู้และกำรสร้ำงประสบกำรณ์นอกห้องเรียนผ่ำนกิจกรรมทัศนศึกษำ ซึ่ง
ทำงโรงเรียนได้จดั ให้กับนักเรียนทุกคน ในส่วนของกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนนั้นทำงโรงเรียนได้ขอควำม
อนุเครำะห์จำกครูอำวุโส ศิษย์เก่ำและผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถจัดกิจกรรมสอนเสริมให้กับนักเรียนกลุ่มสนใจในช่วง
วันหยุดเสำร์ – อำทิตย์
ในส่วนของกำรพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนนั้น โรงเรียนได้จัดกิจกรรม โดยทำกำรพัฒนำ
ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมำะสมกับวัยของผู้เรียน เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้เติบโตอย่ำงสมบูรณ์ โดยกิจกรรมที่
ทำงโรงเรียนจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนำผู้เรียนทำงด้ำนคุณธรรมและจริยธรรมผ่ำนโครงกำรต่ำงๆ ได้แก่ กำรจัดกิจกรรม
สวดมนต์ทุกวัน วันละ ๑ ระดับชั้น มีกำรมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีควำมซื่อสัตย์โดยกำรเก็บของได้และ
ส่งคืนเจ้ำชอง กำรจัดกิจกรรมวันสำคัญต่ำงๆ ทั้งกำรจัดภำยในโรงเรียนและกำรให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ
เช่น กำรจัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษำ กำรร่วมขบวนแห่ของอำเภอศรีสำโรงในงำนประเพณีลอยกระทง เผำ
เทียนเล่นไฟ จ.สุโขทัย กำรร่วมกับเทศบำลศรีสำโรง แห่มังกรในงำนศำลเจ้ำ กำรจัดค่ำยคุณธรรมให้กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอศรีสำโรง จัดกิจกรรมเป็นต้น อีกทั้งจัดกิจกรรมแนะแนว
อย่ำงหลำกหลำย โดยประสำนควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำทั้งภำครัฐและเอกชน ทั้งสำยอุดมศึกษำและสำย
อำชีวศึกษำ เพื่อช่วยพัฒนำให้ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในควำมถนัดและควำมต้องกำรของตนเอง สำมำรถ
วำงแผนในกำรศึกษำต่อหรือกำรทำงำนในอนำคต นอกจำกนี้ทำงโรงเรียนยังได้ส่งเสริมให้มีกำรนำภูมิปัญญำท้องถิ่น
มำใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ โดยจัดรำยวิชำท้องถิ่นอำเภอศรีสำโรง เพื่อให้นักเรียนรู้จักชุมชนของตนเอง
รวมทั้งมีกำรออกไปใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ผู้เรียนได้วำงแผนกำรทำงำนพัฒนำทักษะกำรคิด ในด้ำนของสุขภำพ
งำนโภชนำกำรได้มีกำรคัดเลือกร้ำนค้ำที่จะมำทำกำรขำยสินค้ำในโรงอำหำรในโรงเรียนในรูปของคณะกรรมกำร
ประเมินทั้งในด้ำนคุณค่ำทำงโภชนำกำร ควำมสะอำดและปริมำณที่เพียงพอเหมำะสมกับรำคำ เพื่อสร้ำงควำม
มั่นใจว่ำนักเรียนจะได้รับประทำนอำหำรที่มีคุณค่ำ สะอำดและปริมำณเพียงพอ งำนอนำมัยโรงเรียนได้ทำกำรดูแล

- ๒๗ ทำงด้ำนสุขภำพอนำมัย รวมทั้งกำรดูแลควำมปลอดภัยทำงด้ำนร่ำงกำย รวมทั้งด้ำนเพศ โดยกำรจัดกิจกรรมให้
ควำมรู้ รณรงค์ จัดประกวดร้องเพลง แต่งกลอนในงำนวันสำคัญต่ำงๆ ได้แก่ วันต่อต้ำนยำเสพติดโลก วัดเอดส์
โลก วันงดสูบบุหรี่ เป็นกำรบูรณำกำรกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมศักยภำพของผู้เรียนตำมควำมถนัดของแต่
ละบุคคล ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกในกำรดูแลภำวะสุขอนำมัยของทำงนักเรียน เช่น กำรฉีดพ่น
ฆ่ำลูกน้ำยุงลำย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ของเทศบำลศรีสำโรง จัดอบรมขับขี่ปลอดภัยและวินัยจรำจรกับ
ตำรวจ สภ.ศรีสำโรง จัดอบรม อย.น้อย เป็นต้น นอกจำกนี้ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ทำงโรงเรียนได้ให้ควำมสำคัญ
กับกำรจัดกำรขยะและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน โดยใช้กำรดำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ ให้นักเรียนแต่ละห้องเรียนมี
กำรคัดแยกขยะ งำนสภำนักเรียนจัดตั้งธนำคำรขยะและทำกำรรับซื้อขยะที่สำมำรถนำไปรีไซเคิลได้จำกแต่ละ
ห้องเรียน และทำงโรงเรียนได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกเทศบำลศรีสำโรงในกำรจัดกิจกรรมเพื่อสร้ำงควำม
ตระหนักและเห็นควำมสำคัญของกำรกำรจัดกำรขยะและสิ่งแวดล้อมภำยในโรงเรียนอย่ำงยั่งยืนให้กับนักเรียนทุกคน
รวมทั้งมีกำรทอดผ้ำป่ำขยะของแต่ละระดับชั้น เพื่อให้นักเรียนให้ควำมสำคัญกับปัญหำขยะและสิ่งแวดล้อม
นอกจำกที่กล่ำวมำแล้วทำงโรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ให้ครอบคลุมรอบด้ำน เช่น โครงงำน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ กำรสวดมนต์นั่งสมำธิ กำรออกกำลังกำย และกำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำร
ทำอำหำร งำนศิลปะ งำนประดิดประดอย เป็นต้น เพื่อพัฒนำทักษะชีวิตของผู้เรียนอย่ำงหลำกหลำยทั้งด้ำน
ร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม รวมถึงกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย ซึ่งกิจกรรมที่ทำงโรงเรียนได้จัดนั้นเน้นให้
ผู้เรียนอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข และโรงเรียนผ่ำนกำรประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ
๒. ผลการดาเนินงาน
ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร คิดคำนวณและคิดวิเครำะห์ รวมทั้ง
ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีได้ดี รู้จักวำงแผน สำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ดีตำมหลักประชำธิปไตย
กล้ำแสดงออกและแสดงควำมคิดเห็นหรือวิพำกษ์วิจำรณ์ได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหำควำมรู้จำก
สื่อและเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสำมำรถวิเครำะห์ จำแนกแยกแยะได้ว่ำสิ่งไหนดี สำคัญ จำเป็นรวมทั้ง ผู้
เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่ำงๆ เลือกรับประทำนอำหำรที่สะอำดและมีประโยชน์ รักกำร
ออกกำลังกำย นักเรียนทุกคนสำมำรถเล่นกีฬำได้อย่ำงน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกำของกลุ่ม ของ
สถำนศึกษำ ของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออำชีพสุจริต สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำยทุกประเด็นกำรประเมิน มีเพียงประเด็น
เดียวคือในส่วนของผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน พบว่ำยังต่ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยซึ่งเป็นเรื่องที่
โรงเรียนต้องเร่งรัดและพัฒนำต่อไป ทั้งนี้ มีผลกำรดำเนินงำนเชิงประจักษ์จำกกำรประเมินในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้

- ๒๘ ประเด็น

ผลการประเมิน

๑.๑.๑ มีความสามารถในการ
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน ชั้นมัธยมศึกษา
อ่าน เขียน การสื่อสาร และการ ปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 25๖๒ จาแนกตามระดับคุณภาพ
คิดคานวณ (ซึ่งนาผลมาจากการ
ประเมินของครูผู้สอนทุกคน โดย
ใช้โปรแกรมงานทะเบียนวัดผล
SGS)

ระดับชั้น
ม.๑

ระดับ ๓
๗๒.๐๑

ระดับ ๒
๒๖.๓๑

ระดับ ๑
๐.๕๖

ม.๒

๖๐.๔๐

๓๗.๙๘

๐.๐๐

ม.๓

๕๙.๓๕

๒๗.๙๕

๓.๒๗

ม.๔

๘๕.๑๙

๑๐.๙๑

๐.๒๖

ม.๕

๖๙.๘๘

๒๗.๖๕

๐.๙๙

ม.๖

๙๗.๖๐

๑.๖๐

๐.๐๐

เฉลี่ยรวม

๗๒.๔๑

๒๓.๔๑

๐.๙๕

- ๒๙ ประเด็น
๑.๑.๒ ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา

ผลการประเมิน
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 25๖๒ จาแนกตามระดับคุณภาพ

ระดับชั้น

ระดับ ๓

ระดับ ๒

ระดับ ๑

ม.๑

๗๒.๐๑

๒๔.๖๓

๒.๒๔

ม.๒

๖๓.๘๔

๓๔.๕๕

๐.๐๐

ม.๓

๕๘.๘๐

๒๘.๘๖

๓.๐๙

ม.๔

๘๗.๐๑

๘.๓๑

๐.๒๖

ม.๕

๖๘.๖๔

๒๘.๖๔

๑.๒๓

ม.๖

๙๗.๐๗

๒.๑๓

๐.๐๐

เฉลี่ยรวม

๗๔.๕๖

๒๑.๑๘

๑.๑๔

- ๓๐ ประเด็น

ผลการประเมิน

๑.๑.๓ ความสามารถในการสร้าง ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
นวัตกรรม
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 25๖๒ จาแนกตามระดับคุณภาพ

ระดับชั้น

ระดับคุณภาพ

ม.๑

ระดับ ๓
๒๙.๙๖

ระดับ ๒
๕๐.๙๔

ระดับ ๑
๑๙.๑๐

ม.๒

๑๔.๕๗

๖๘.๘๓

๑๖.๖๐

ม.๓

๒๙.๕๖

๔๓.๔๓

๒๗.๐๑

ม.๔

๒๙.๔๗

๕๐.๕๓

๒๐.๐๐

ม.๕

๓๐.๘๕

๔๕.๗๗

๒๓.๓๘

ม.๖

๕๙.๘๙

๒๑.๙๓

๑๘.๑๘

เฉลี่ยรวม

๓๑.๒๖

๔๗.๘๘

๒๐.๘๖

- ๓๑ ประเด็น
๑.๑.๔ ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

ผลการประเมิน
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 25๖๒ จาแนกตามระดับคุณภาพ

ระดับชั้น

ระดับคุณภาพ

ม.๑

ระดับ ๓
๘๐.๕๒

ระดับ ๒
๑๓.๑๑

ระดับ ๑
๖.๓๗

ม.๒

๙๑.๕๐

๔.๐๕

๔.๔๕

ม.๓

๔๙.๖๔

๒๙.๕๖

๒๐.๘๐

ม.๔

๕๖.๓๒

๓๐.๕๓

๑๓.๑๕

ม.๕

๕๘.๒๑

๓๐.๘๕

๑๐.๙๔

ม.๖

๘๓.๙๖

๘.๕๖

๗.๔๘

เฉลี่ยรวม

๗๐.๑๓

๑๙.๑๘

๑๐.๖๙

- ๓๒ ประเด็น
๑.๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรของสถานศึกษา
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของสถานศึกษา

ผลการประเมิน
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษากับค่าเป้าหมาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ปีการศึกษา 25๖๒ จาแนกตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
สุขและพลศึกษำ
ศิลปะ
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
ภำษำต่ำงประเทศ
เฉลี่ยรวม

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียน ๒.๕
ขึ้นไป
เกณฑ์
ผลสัมฤทธิ์
๗๐
๖๒.๓๘
๗๐
๕๑.๕๑
๗๐
๖๑.๓๕
๗๐
๗๓.๙๓
๗๐
๘๒.๑๐
๗๐
๗๙.๕๑
๗๐
๗๘.๑๐
๗๐
๔๘.๕๒
๗๐
๖๖.๗๔

- ๓๓ ประเด็น
ผลการประเมิน
๑.๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรของ
สถานศึกษา
แผนภูมิแสดง ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ปีการศึกษา 25๖๒
- นักเรียนที่มีผลการ ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย ๒.๕๐ ขึ้นไป
เรียนเฉลี่ย ๒.๕๐ ขึ้นไป

ระดับชั้น

จานวนนักเรียน
ทั้งหมด

มีผลการเรียน ๒.๕๐
ขึ้นไป

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการ
เรียนเฉลีย่ ๒.๕ ขึ้นไป

มัธยมศึกษำปีที่ ๑

๒๖๗

๑๓๓

๔๙.๘๑

มัธยมศึกษำปีที่ ๒

๒๔๗

๑๒๖

๕๑.๐๑

มัธยมศึกษำปีที่ ๓

๒๗๔

๑๔๕

๕๒.๙๒

มัธยมศึกษำปีที่ ๔

๑๙๐

๑๒๘

๖๗.๓๗

มัธยมศึกษำปีที่ ๕

๒๐๑

๑๒๓

๖๑.๑๙

มัธยมศึกษำปีที่ ๖

๑๘๗

๑๓๖

๗๒.๗๓

รวม

๑๓๖๖

๗๙๑

๕๗.๙๑

รวมคิดเป็นร้อยละ

๕๗.๙๑

- ๓๔ ประเด็น
- ผลการทดสอบระดับชาติ

ผลการประเมิน
แผนภูมิแสดง การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ๖
ปีการศึกษา 25๖๐ – ๒๕๖๒

- ๓๕ ประเด็น
๑.๑.๖ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

ผลการประเมิน
ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 25๖๒ จาแนกตามระดับคุณภาพ

ระดับชั้น

ระดับคุณภาพ

ม.๑

ระดับ ๓
๒๕.๔๗

ระดับ ๒
๕๐.๑๘

ระดับ ๑
๒๔.๓๕

ม.๒

๓๓.๒๐

๕๓.๔๔

๑๓.๓๖

ม.๓

๓๓.๕๘

๔๗.๘๑

๑๘.๖๑

ม.๔

๓๙.๔๘

๕๐.๕๓

๑๐.๐๐

ม.๕

๓๙.๓๐

๔๗.๗๖

๑๒.๙๔

ม.๖

๖๖.๘๔

๒๔.๖๐

๘.๕๖

เฉลี่ยรวม

๓๘.๑๔

๔๖.๔๙

๑๕.๓๗

- ๓๖ ประเด็น
๑.๒.๑ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน

ผลการประเมิน
แผนภูมิแสดง ร้อยละของผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จาแนกตามระดับ
คุณภาพ

ระดับชั้น

ร้อยละของระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม

ดี

พอใช้

ม.๑

๖๘.๘๔

๒๖.๔๕

๔.๑๘

ม.๒

๖๖.๙๑

๓๐.๗๕

๑.๑๕

ม.๓

๖๗.๓๗

๒๕.๘๙

๕.๐๔

ม.๔

๗๒.๒๘

๒๑.๑๐

๓.๐๔

ม.๕

๗.๐๖

๒๒.๓๘

๓.๔๗

ม.๖

๘๕.๙๒

๑๒.๑๒

๑.๘๑

เฉลี่ยรวม

๗๒.๐๒

๒๓.๔๕

๓.๑๙

- ๓๗ ประเด็น

ผลการประเมิน

๑.๒.๒ ความภูมิใจในท้องถิน่
แผนภูมิแสดง ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านความภูมิใจใน
และความเป็นไทยของนักเรียน ท้องถิ่นและความเป็นไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จาแนกตามระดับคุณภาพ

ระดับชั้น

ร้อยละของระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม

ดี

พอใช้

ม.๑

๕๙.๑๘

๒๖.๕๙

๑๔.๒๓

ม.๒

๕๙.๑๑

๒๕.๙๑

๑๔.๙๘

ม.๓

๖๔.๒๓

๒๐.๔๔

๑๕.๓๓

ม.๔

๖๙.๔๗

๒๔.๒๑

๖.๓๒

ม.๕

๖๘.๖๖

๑๗.๔๑

๑๓.๙๓

ม.๖

๗๒.๗๓

๑๖.๐๔

๑๑.๒๓

เฉลี่ยรวม

๖๔.๘๖

๒๒.๑๑

๑๓.๐๓

- ๓๘ ประเด็น
๑.๒.๓ การยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่นสุขภาวะทาง
จิต ภูมิคุ้มกัน และความเป็น
ธรรมต่อสังคมของนักเรียน

ผลการประเมิน
แผนภูมิแสดง ร้อยละของผลการประเมินนักเรียนด้านการยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อื่นสุขภาวะทางจิต ภูมิคุ้มกัน และความเป็นธรรมต่อสังคมของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จาแนกตามระดับคุณภาพ

ระดับชั้น

ร้อยละของระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม

ดี

พอใช้

ม.๑

๔๘.๖๙

๓๒.๕๘

๑๘.๗๓

ม.๒

๕๗.๘๙

๒๕.๙๑

๑๖.๑๙

ม.๓

๕๙.๔๙

๒๘.๘๓

๑๑.๖๘

ม.๔

๗๗.๓๗

๑๖.๘๔

๕.๗๙

ม.๕

๗๑.๑๔

๑๙.๙๐

๘.๙๖

ม.๖

๖๘.๙๘

๒๒.๙๙

๘.๐๒

เฉลี่ยรวม

๖๒.๕๙

๒๕.๒๖

๑๒.๑๕

- ๓๙ ประเด็น
๑.๒.๔ สุขภาวะทางร่างกายและ
จิตสังคม
- การเข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ผลการประเมิน

แผนภูมิแสดงร้อยละของจานวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

ระดับชั้น

ร้อยละ

ม.๑

๙๖.๒๕

ม.๒

๙๗.๑๗

ม.๓

๙๗.๘๑

ม.๔

๙๕.๗๙

ม.๕

๙๖.๕๒

ม.๖

๙๖.๗๙

เฉลี่ยรวม

๙๖.๗๘

- ๔๐ ประเด็น
- การมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ธรรมชาติของนักเรียน

ผลการประเมิน
แผนภูมแิ สดงร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ธรรมชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จาแนกตามระดับคุณภาพ

ระดับชั้น

ร้อยละของระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม

ดี

พอใช้

ม.๑

๗๒.๒๘

๒๕.๐๙

๒.๖๒

ม.๒

๘๑.๓๘

๑๗.๔๑

๑.๒๑

ม.๓

๗๙.๙๓

๑๖.๗๙

๓.๒๘

ม.๔

๘๕.๗๙

๑๑.๕๘

๒.๖๓

ม.๕

๙๓.๐๓

๕.๔๗

๑.๔๙

ม.๖

๘๖.๖๓

๑๑.๒๓

๒.๑๔

เฉลี่ยรวม

๘๒.๓๖

๑๕.๓๗

๒.๒๗

- ๔๑ ประเด็น
๑.๒.๕ การมีนิสัยรักการอ่าน

ผลการประเมิน
แผนภูมิแสดงร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินนิสัยรักการอ่าน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จาแนกตามระดับคุณภาพ

ระดับชั้น

ร้อยละของระดับคุณภาพ

ม.๑

ระดับ ๓
๑๖.๘๖

ระดับ ๒
๕๖.๕๕

ระดับ ๑
๒๖.๕๙

ม.๒

๒๕.๑๐

๕๓.๔๔

๒๑.๔๖

ม.๓

๒๖.๒๘

๔๖.๓๕

๒๗.๓๗

ม.๔

๓๕.๗๙

๕๑.๕๘

๑๒.๖๓

ม.๕

๓๓.๘๓

๓๗.๘๑

๒๘.๓๖

ม.๖

๖๘.๙๘

๒๐.๘๖

๑๐.๑๖

เฉลี่ยรวม

๓๒.๕๐

๔๕.๖๑

๒๑.๘๙

- ๔๒ 2. จุดเด่น
จากการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านคุณภาพผู้เรียนและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาอย่างรอบด้าน มีการเพิ่มประเด็นการประเมินรักการอ่านในมาตรฐานที่ ๑ รวมทั้งพัฒนาโรงเรียน
มาตรฐานสากล ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการวางแผน การคิดวิเคราะห์ การทางานร่วมกับผู้อื่น สามารถ
นาเสนอผลการศึกษาค้นคว้าของตนเองอย่างเป็นระบบ นักเรียนทุกคนมีผลงานการสร้างนวัตกรรม อันเนื่องมาจาก
การที่โรงเรียนกาหนดอัตลักษณ์ของโรงเรียนเป็น “หนึ่งปี หนึ่งโครงงาน” และผลจากการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน
ส่งผลให้นักเรียนจานวนมากได้รับรางวัลจากเวทีการแข่งขันต่างๆ ทั้งด้านวิชาการ ด้านทักษะและด้านความประพฤติ
เช่น นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับประเทศ การประกวดโครงงานสารานุกรมไทย ครั้งที่ ๒๔
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนั้นทางโรงเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ๑๒๒ รายการ เป็นตัวแทน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ (ภาคเหนือ) และได้รับรางวัล ๓๕ รายการ ซึ่งเป็น
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ๔ รายการ
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสวดมนต์ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร เป็นประจาทุกวัน โดยความร่วมมือ
ระหว่างวัดและโรงเรียน รวมทั้งการสอดแทรกลงไปในทุกกิจกรรม/โครงการ รวมทั้งในการจัดการเรียนการสอน
ส่งผลให้ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกที่ดีต่อสังคม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน นักเรียนมีเหตุ มีผล ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน
และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รู้จักการดูแลรักษาสุขภาพส่งผลให้ร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกาย น้าหนักและ
ส่วนสูงตามเกณฑ์ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ช่วยบิดามารดาและผู้ปกครอง
ทางานบ้าน รวมทั้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน ชุมชนและสังคม จากการหล่อหลอมทุกกิจกรรมดังกล่าว
ส่งผลให้โรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ นางสาวศุภกานต์ นวรัตนารมย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑
ได้รับรางวัลเยาวชนคนดีศรีสังคม และรางวัลเด็กดีเพื่อสังคมไทย ปีที่ ๔ และในด้านการพัฒนาด้านสุขภาพร่างกาย
ทางโรงเรียนมีผลการแข่งขันทางด้านกีฬาอย่างหลากหลายประเภท มีผลการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาใน
ระดับสูง ซึ่งทางโรงเรียนได้สร้างขวัญและกาลังใจให้กับนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติดีและ
สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนโดยการจัดหาทุนการศึกษา ทาเกียรติบัตรให้นักเรียนเรียนดี รวมทั้งการมอบรางวัลจาก
การแข่งขันหน้าเสาธงเป็นประจา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนในโรงเรียน
3. จุดควรพัฒนา
ถึงแม้ว่าโรงเรียนได้จัดกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมเพื่อปลูกฝังจิตสานึกที่ดีต่อตนเองและสังคม
แต่ยังพบว่ามีนักเรียนบางส่วนที่ยังคงต้องติดตามแก้ไขและพัฒนาปลูกฝังต่อไป ทั้งในเรื่องของคุณภาพผู้เรียนและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในด้านคุณภาพผู้เรียนนั้น พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ยังต่ากว่าค่าเป้าหมาย ซึ่งทางโรงเรียนต้องหาแนวทางในการพัฒนาต่อไป
ส่วนในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึง่ พบว่ามีผู้เรียนบางส่วนให้ความสาคัญกับเทคโนโลยีจนเกินไป ทาให้ขาด
ความสนใจในการเรียน อีกทั้งสภาพสังคมในปัจจุบันทาให้นักเรียนขาดปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและคนรอบข้าง รวมทั้ง
ผู้เรียนบางส่วนยังละเลยต่อระเบียบวินัยและขาดจิตสาธารณะ

- ๔๓ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
๒.๑ มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ที่สถำนศึกษำกำหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพ
ของสถำนศึกษำ
๒.๓ ดำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่
เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำน
ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและ
ทุกกลุ่มเป้ำหมำย
๒.๔ พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำม
เชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ
๒.๕ จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ
และสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำร
เรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร
และกำรจัดกำรเรียนรู้
สรุปผลการประเมิน

ค่า
เป้าหมาย
ดีเลิศ

ผลการ
ประเมิน
ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ร่องรอย/หลักฐาน
- โครงกำรพัฒนำงำนบุคคล
- โครงกำรพัฒนำงำนแผนงำน
- โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้
นวัตกรรม เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้
- โครงกำรงำนอำคำรสถำนที่
- โครงกำรจัดตกแต่งภูมิทัศน์
- โครงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยี
และนวัตกรรมกำรเรียน
- โครงกำรพัฒนำตำมหลักสูตร
โรงเรียนมำตรฐำนสำกล
- บันทึกกำรประชุมคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
- บันทึกกำรประชุมครูและบุคลำกร
- โครงกำรนิเทศภำยใน
- โครงกำรประกันคุณภำพภำยใน
- โครงกำรสวัสดิกำรครู
- โครงกำรระดมทรัพยำกรของ
สถำนศึกษำ

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนได้ดาเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการคณะครูทาการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตาม
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา เพื่อวางแผนร่วมกันกาหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กาหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจาปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยทางโรงเรียน
ได้กาหนดการจัดทาแผนปฏิบัติการเป็นปีการศึกษา โดยมีคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามความ
เหมาะสม รวมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ดาเนินการพัฒนา
ตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดังแผนภาพขั้นตอนกำรดำเนินงำนจัดทำกลยุทธ์ (แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ)

- ๔๔ P (Plan)
แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน
ออกแบบ/จัดทำแบบสำรวจ/กำรเก็บข้อมูล ควำมคิดเห็น

- รับทรำบบทบำทหน้ำที่ขอบข่ำยกำรปฏิบัติงำน
- รวบรวมรำยงำนกำรประเมินโครงกำร
- จัดทำข้อมูล AAR
- รวบรวมเอกสำรเพื่อเตรียมจัดทำแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ
- จัดทำประกำศมำตรฐำนกำรศึกษำ
ภำยในสถำนศึกษำ

D (DO)
สำรวจควำมคิดเห็นจำกครูทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนตัวแทนผูป้ กครอง/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนวิเครำะห์โรงเรียน
กำหนดร่ำงวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์

ไม่ผำ่ น

จัดเก็บแบบสำรวจข้อมูล/ควำมคิดเห็น
(แบบจัดทำ SWOT)

สรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลในรูปควำมสัมพันธ์
แบบเมตริกซ์ โดยใช้ตำรำง TOWS Matrix
รำยงำนผู้บริหำรสถำนศึกษำประกำศร่ำง วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์ ให้ครูทกุ คนทรำบ
ปรับปรุง/แก้ไข

ประชุมครูเสนอร่ำงวิสัยทัศน์
พันธกิจเป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์

C (Check)

ผ่ำน
จัดทำร่ำงแผนกลยุทธ์ (แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ) โดยคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน
ผ่ำน
ไม่ผำ่ น
ประชุมครูเสนอร่ำงวิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์

A (Action)
จัดทำรูปเล่มแผนกลยุทธ์(แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ)
ขอควำมเห็นชอบต่อประธำน คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
อนุมัติกำรใช้แผนกลยุทธ์/ประกำศใช้โดยผู้บริหำรสถำนศึกษำ
กำรนิเทศ กำกับ ติดตำม ตรวจสอบ โดยคณะกรรมกำรกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
1. กำรประเมิน ปรับปรุงกำรดำเนินงำน 2. กำรเขียนโครงกำรในแผนปฏิบัติกำร 3. กำรดำเนินงำนตำมโครงกำร
4. กำรรำยงำนประเมินโครงกำร 5. กำรเขียนรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำน(SAR) 6. รำยงำนต้นสังกัด

ภำพที่ 1 ขั้นตอนกำรดำเนินงำนจัดทำกลยุทธ์ (แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ)

- ๔๕ ในด้านการบริหารจัดการนั้น โรงเรียนได้จัดโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนออกเป็น ๖ ฝ่าย ได้แก่
ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายอานวยการ ฝ่ายบริหารงบประมาณ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนและ
ฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์ ซึ่งมีการมอบหมายรองผู้อานวยการโรงเรียน กากับดูแล หัวหน้าฝ่ายงาน
ทั้ง ๖ ฝ่ายและหัวหน้างานในแต่ละฝ่าย โดยทางโรงเรียนเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
กำรจัดกำรศึกษำ ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและสังคม โดยจัดให้มีกำรประชุมผู้ปกครองนักเรียนอย่ำงน้อย
ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อให้ผู้ปกครองสะท้อนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของทำงโรงเรียน รวมทั้งนำเสนอแนวทำงจัด
กำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้เรียน ส่วนนักเรียนให้มีกำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูผู้สอนและสำมำรถ
นำเสนอแนวทำงพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนสภำนักเรียนมำยังคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน จัดประชุมระดม
ความคิดเห็นทั้งจากคณะครูและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจั ดให้มีการประชุมคณะครูอย่างน้อย
เดือนละ ๑ ครั้ง ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง ประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง เพื่อ
กาหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องมีการดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผล
การดาเนินงาน และสรุปผลการดาเนินงานเพื่อช่วยกันกาหนดวิสัยทัศน์ของทางโรงเรียน
ด้ำนกำรพัฒนำงำนวิชำกำร ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำให้
เป็นไปตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และมีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงน้อยปีละ ๑
ครั้ง เพื่อให้คณะครูทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้มีกำรพูดคุยปัญหำที่เกิดจำกกำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ ทำกำรประเมิน
หลักสูตรสถำนศึกษำและร่วมกันพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำเพื่อให้มีควำมเหมำะสมในกำรใช้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
ในปีกำรศึกษำต่อไป นอกจำกนี้ทำงโรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำรสถำนศึกษำ
ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และหัวหน้ำงำนสำคัญในงำนบริหำรวิชำกำร ซึ่งคณะกรรมกำรชุด
ดังกล่ำวจะมีกำรประชุมสัปดำห์ละ ๑ ครั้ง เพื่อร่วมปรึกษำ รับฟังปัญหำ รวมถึงกำรหำแนวทำงแก้ปัญหำและ
พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้เป็นไปตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและครอบคลุมควำมต้องกำรทุกกลุ่มเป้ำหมำย
มีกำรจัดแผนกำรเรียนอย่ำงหลำกหลำยที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของทุกกลุ่มเป้ำหมำย
กลุ่มเช่น นักเรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ทำงโรงเรียนได้ทำกำรทดลองเปิดห้องเรียนพิเศษ
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ มีรำยวิชำเพิ่มเติมภำษำจีน
สำหรับนักเรียนที่มีควำมต้องกำรภำษำที่สำม เปิดรำยวิชำเพิ่มเติมงำนเกษตร งำนอุตสำหกรรม คหกรรม
นอกจำกนี้โรงเรียนให้กำรสนับสนุนกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร กีฬำทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ เพื่อให้
นักเรียนได้พัฒนำตนเองอย่ำงเต็มศักยภำพ ตลอดทั้งให้กำรแนะแนวกำรศึกษำต่อ กำรประกอบอำชีพโดยครูแนะแนว
และวิทยำกำรภำยนอก เป็นต้น
การพัฒนาบุคลากรทางโรงเรียนมีการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้ง
จากการอบรม สัมมนา ศึกษาต่อ ทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้จัด
ให้มีการศึกษาดูงานปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง โดยจะศึกษาดูงานในหัวข้อที่จะพัฒนาโรงเรียนในปีการศึกษานั้นๆ จัดให้
มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง โดยคณะกรรมการนิเทศภายใน เมื่อทาการ
นิเทศการสอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นคณะกรรมการนิเทศจะมีการสะท้อนผลการนิเทศให้ผู้เข้ารับการนิเทศรับทราบ
ทันที ซึ่งจะช่วยให้ครูเกิดการพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาผู้เรียนได้อย่าง
แท้จริง ส่งเสริมให้ครูศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งการขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากมี

- ๔๖ คณะครูที่ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทจานวน ๕ คน และครูที่ขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้นในปีที่ผ่านมา
จานวน ๗ ท่าน และกาหนดให้คณะครูทารายงานการประเมินตนเองภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนนั้นทางโรงเรียนได้ทาการปรับปรุงอาคาร
สถานที่ ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด จัดตกแต่งต้นไม้ปรับภูมิทัศน์ รวมทั้งพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทาการ
ติดตั้งเครื่องเสียงในแต่ละห้องเรียน ให้มีความพร้อมและเอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพและปลอดภัย
ในส่วนของการดูแลนักเรียนทางโรงเรียนยังได้มีการนาระบบ PS School มาใช้ในการบริหารจัดการระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งจะเป็นระบบการเช็คชื่อนักเรียนมาโรงเรียน การเข้าแถวเคารพธงชาติ การตัดคะแนน
ความประพฤติ รวมทั้งการเช็คชื่อรายคาบ ซึ่งระบบดังกล่าวจะเป็นช่องทางติดต่อระหว่างโรงเรียน ครูที่ปรึกษา
นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน โดยผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดแอฟพลิเคชั่น แล้วเข้าไปดูรายละเอียดการมา
เรียนของนักเรียนได้ตลอดเวลา สร้างช่องทางการติดต่อภายในโรงเรียนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์เพื่อให้คณะครูสามารถ
แจ้งและรับข่าวสารผ่านช่องทางนี้ ซึ่งรวดเร็วและประหยัดทรัพยากร รวมทั้งมีการใช้โปรแกรม SGS ในการจัดทา
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและแจ้งผลการเรียนให้ผู้ปกครองรับทราบอย่างรวดเร็ว
ผลการพัฒนา
๒.๑ สถานศึกษามีการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความ
ต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น และสอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ
๒.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานตาแหน่ง
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นาไปประยุกต์ใช้ได้ ดาเนินการอย่างเป็นระบบและมีการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้
๒.๓ สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและรับผิดชอบ
๒.๔ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
๒.๕ สถานศึกษามีการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๒.๖ สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
๒.๗ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาการศึกษาจากสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกรองนักเรียน
และเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้สถานศึกษามีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน รวมทั้งมีความพร้อมในด้านสื่อ
และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการศึกษา
๒.๘ สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษา โดยการ
ส่งเสริมให้เข้าร่วมการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งในสถานศึกษายังมีการจัดอบรม ประชุมเพื่อพัฒนา
บุคลากรเป็นประจารวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ ขยายผลการอบรม ประชุม
สัมมนาให้บุคลากรอื่นๆ ในสถานศึกษารับทราบ

- ๔๗ วิธีการพัฒนา

ผลการพัฒนา

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

แผนภูมิแสดง ร้อยละของจานวนที่ชั่วโมงทีค่ รูได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ

การจัดหาทรัพยากร

ผลการจัดหาทรัพยากร/วิธีการ
ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนได้ระดมทรัพยากรสาหรับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาโดยการจัดงานครบรอบ ๖๐ ปี
ศรีสาโรงชนูปถัมภ์ เพื่อระดมทรัพยากรในการพัฒนาโรงเรียน รวมทั้งมี
ประสานความร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่า ในการจัดหาทุนการศึกษาเพื่อ
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้ง
ของรัฐและเอกชนในการพัฒนาโรงเรียน มีการระดมบุคคลที่เป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาช่วยในการสนับสนุนการเรียนการสอน

การนิเทศ กากับ ติดตามและ
ประเมินผล

ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลจากผู้บริหาร

- ๔๘ วิธีการพัฒนา
การประเมินความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องต่อการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน

ผลการพัฒนา
แผนภูมิแสดง ร้อยละของความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียน จาแนกตามรายการประเมิน

ความพึงพอใจด้าน

ปี ๒๕๖๐

ปี ๒๕๖๑

ปี ๒๕๖๒

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน

๗๕.๓๔

๘๓.๒๔

๘๔.๒๕

กำรพัฒนำหลักสูตร

๘๔.๕๐

๘๗.๖๐

๘๘.๑๒

กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน

๗๕.๒๐

๘๓.๙๐

๘๔.๐๕

กำรบริกำรทำงกำรศึกษำอื่นๆ

๘๑.๕๐

๘๕.๒๗

๘๔.๙๗

๗๙.๒๘

๘๔.๕๔

๘๕.๓๕

ภาพรวมเฉลี่ย

- ๔๙ 3. จุดเด่น
โรงเรียนมีการบริหารและจัดการอย่างเป็นระบบ แบบมีส่วนร่วม มีการจัดทาโครงสร้างการบริหารงาน
ที่ชัดเจน เป็นรูปธรรมครอบคลุมทุกภาระงาน มีการจัดปฏิทินปฏิบัติงานและดาเนินงานตามที่กาหนด โดยทาง
โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมองและ
การประชุมกลุ่ม การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ เช่น การใช้กลุ่มไลน์ของบุคลากรในการแจ้ง
ข่าวสารราชการ และแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี ที่สอดคล้อง
กับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนา
ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนา
ตนเองเพื่อให้พร้อมกับการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจะเห็นได้จากมีคณะครูที่ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และมีครูที่มีวิทยฐานะ
สูงขึ้นในรอบปีที่ผ่านมาจานวน ๗ คน และครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดาเนินการนิเทศ
กากับ ติดตาม ประเมินผล โดยใช้ระบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบ LS ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก
มหาวิทยาลัยนเรศวรมาให้ความรู้และช่วยพัฒนาครูให้สามารถดาเนินการนิเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการ
ดาเนินงานและจัดทารายงานผลการจัดการศึกษา สถานศึกษามีครูครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และสอนตรงตาม
วิชาเอกและความถนัด มีจานวนเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งสถานศึกษายังมีการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิค วิธีการสอน รวมทั้งการ
พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองจากหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จากผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัล
SCQA โรงเรียนมาตรฐานสากล
4. จุดควรพัฒนา
๑. เครือข่ายผู้ปกครองยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาค่อนข้างน้อย ดังนั้นควรมี
การสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายผู้ปกครองในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและเปิดโอกาส
ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา
๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา
๓. ควรมีการนาเทคโนโลยีมาช่วยในการประเมินผลการจัดการศึกษาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างเป็นรูปธรรม และแจ้งผลการประเมินให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ

- ๕๐ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
๓.๑ จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิด
และปฏิบัติจริง และสำมำรถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้
๓.๓ มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำง
เป็นระบบและนำผลมำพัฒนำผู้เรียน
๓.๕ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
ย้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุง
กำรจัดกำรเรียนรู้
สรุปผลการประเมิน
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เป้าหมาย
ดีเลิศ
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ร่องรอย/หลักฐาน
-โครงกำรนิเทศภำยใน
-โครงกำรพัฒนำงำนวัดผล
และประเมินผลกำรเรียน
-โครงกำรพัฒนำงำนทะเบียน
-โครงกำรพัฒนำข้อมูลระบบ
สำรสนเทศ
-โครงกำรห้องเรียนอัจฉริยะ
-โครงกำรค่ำยวิชำกำร
-โครงกำรกลุ่มสำระ ๘ กลุ่ม
สำระ

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยการดาเนินงานโครงการ/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย โดยเริ่มจำกกำรกำหนดให้ครูมีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้เป็นไปตำม
ศักยภำพและเป็นไปตำมมำตรฐำน ตัวชี้วัดของหลักสูตร กาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วย
การเรียนรู้ มีกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ให้เหมำะสมกับผู้เรียนและธรรมชำติวิชำ ทั้งกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
แบบเดี่ยว แบบกลุ่ม นำรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยมำใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ส่งเสริม
กำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้
กระบวนกำรคิด กระบวนกำรใช้ปัญหำเป็นหลัก รวมทั้งกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบโครงงำน กาหนดให้มี
การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนแบบ STEM การจัดการเรียน
การสอนแบบ EIS การจัดการเรียนการสอน IS การนาสื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ
DLIT ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน ซึ่งอยู่ในแผนการจัดการเรียนรู้
มีการสร้างข้อตกลงร่วมกันในชั้นเรียนระหว่างครูและนักเรียนในเรื่องของการบริหารจัดการชั้นเรียน เพื่อสร้าง
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่ดี และในทุกสิ้นปีการศึกษา งานหลักสูตรได้จัดประชุมคณะครูเพื่อให้ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ได้มีการประเมินการใช้หลักสูตร ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ให้เป็นหลักสูตรเพื่อการ
พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรตามนโยบายการศึกษาชาติ โดยการ
ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
สนับสนุนให้ครูได้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียน

- ๕๑ ทุกคนมีส่วนร่วม โดยลงมือปฏิบัติจริงจนสามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด
เช่น การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูได้มอบหมายภาระงาน ชิ้นงานให้นักเรียนได้พัฒนาองค์ความรู้ด้วยตนเอง
นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาและใช้สื่อ
การจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้ครูมีการใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี มีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูทุกคนทางานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ ๑ เรื่องและ
ได้รับการตรวจให้คาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญ คณะครูได้ตั้งกลุ่ม PLC เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยกัน
นาเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนร่วมกัน
ด้านการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ทางโรงเรียนได้กาหนดให้มีการวัดและประเมินผล
อย่างหลากหลาย ทั้งการประเมินจากแบบทดสอบ การสังเกต การจัดทาชิ้นงานสาคัญ ให้ครอบคลุมทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สาคัญ โดยในส่วนของแบบทดสอบวัดผลกลางภาคเรียน
และปลายภาคเรียนนั้น ทางโรงเรียนได้กาหนดให้ครูผู้สอนสร้างแบบทดสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัดหรือ
ผลการเรียนรู้ โดยอิงแบบทดสอบ O-Net, PISA และผ่านการตรวจสอบจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล และผู้อานวยการโรงเรียน รวมทั้งมีการจัดสอบวัดและประเมินผลตามที่
หน่วยงานต้นสังกัดกาหนด โดยกาหนดให้คณะครูต้องส่งรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน (ปพ.๕) อย่างน้อยภาคเรียน
ละ ๒ ครั้ง โดยครั้งที่ ๑ ส่งหลังการทดสอกลางภาคเรียนประมาณ ๑ และหลังการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ เพื่อที่
งานวัดผลจะได้แจ้งผลคะแนนให้ผู้เรียนทราบผ่านระบบ SGS และระบบ PS School เพื่อให้ผู้เรียนและผู้ปกครอง
นักเรียนทราบคะแนนเก็บเป็นระยะ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนรู้ผลคะแนนของตนเองเพื่อปรับปรุงและพัฒนาตนเอง
2. ผลการดาเนินงาน
จากการดาเนินงาน / โครงการ / กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครูมีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และนักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถตามหลักสูตร มีความสามารถในการนาเทคโนโลยีมาช่วยในการเรียนรู้ มีความสุขในการเรียนซึ่งจาก
กิจกรรมส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ อยู่ในระดับดีเลิศ
3. จุดเด่น
โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐานและมีความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ครูมีความสามารถในการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ เช่น
การพัฒนาห้องเรียน Smart classroom การปรับปรุงห้องปฏิบัติการต่างๆ และครูมีการใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้ ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนอย่างเต็มกาลังความสามารถ มีความรักในองค์กร มี
ความเสียสละ และมีการจัดกิจกรรมกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ผ่านกิจกรรมให้
นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด การปฏิบัติจริง มีการใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหา
ความรู้จากสื่อและเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษามีครูครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และสอนตรง
ตามวิชาเอกและความถนัด มีจานวนเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งสถานศึกษายังมีการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิค วิธีการสอน มีการพัฒนาสื่อ
และเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองจากหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง มีกระบวนการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้อย่าง
เป็นรูปแบบ ทาให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน เพื่อช่วยพัฒนาผู้เรียน และมีการวัด
และประเมินผลอย่างเป็นระบบ การแจ้งผลการเรียนใช้เทคโนโลยีมาช่วยทาให้ผู้เรียนได้รับทราบ
ผลการเรียนอย่างรวดเร็ว

- ๕๒ 4. จุดควรพัฒนา
ถึงแม้จะมีการแจ้งผลการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระยะ แต่พบว่ามีนักเรียนบางส่วนที่ยังขาด
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และไม่ติดต่อขอแก้ไขผลการเรียน
ส่งผลให้มีนักเรียนบางส่วนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ และส่งผลให้เมื่อถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ นักเรียนกลุ่มดังกล่าวไม่จบการศึกษาตามหลักสูตรพร้อมรุ่น มีจานวนพอสมควร ซึ่งควร
มีการพัฒนาและแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ นอกจากนี้เนื่องจากโรงเรียนรับเป็นหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ส่งผล
ให้มีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเข้ามาทาการฝึกในโรงเรียนจานวนมาก และส่วนใหญ่เป็นวิชาหลัก ทาให้มี
นักเรียนหลายห้องที่เรียนกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพซึ่งยังมีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ค่อนข้างน้อยและการควบคุมชั้นเรียนยังทาได้ไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งครูพี่เลี้ยงอาจจะต้องช่วยในลักษณะของ TEAM
Teaching ประกอบกับโรงเรียนอยู่ในช่วงที่มีครูเกษียณเป็นจานวนมาก ส่งผลให้โรงเรียนมีจานวนครูผู้ช่วยหลาย
ท่านซึ่งบางท่านยังขาดประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ดังนั้น จึงควรมีพี่เลี้ยงที่มี
ประสบการณ์ทาหน้าที่ดูแลและให้คาแนะนาครูผู้ช่วยในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

สรุปผลการประเมินในภาพรวม

ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำอยู่ในระดับ ๔ ดีเลิศ
จำกผลกำรดำเนินงำน โครงกำร และกิจกรรมต่ำงๆ ส่งผลให้สถำนศึกษำจัดกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ประสบผลสำเร็จตำมที่ตั้งเป้ำหมำยไว้ในแต่ละมำตรฐำน จำกผลกำรประเมินสรุปว่ำได้ระดับดีเลิศ ทัง้ นี้เพรำะ
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน อยู่ในระดับดี มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ อยู่ใน
ระดับดีเลิศ และมำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับดีเลิศ
ทั้งนี้ ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ดำเนินงำนโดยกำรนำผลกำรประเมินคุณภำพ
ภำยในของสถำนศึกษำ ประจำปี ๒๕๖๑ มำวิเครำะห์เพื่อจัดทำโครงกำร แผนงำน โดยดำเนินกำรให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน ผ่ำนวงจรคุณภำพ PDCA เพื่อหำแนวทำงในกำรพัฒนำ
สถำนศึกษำทั้งด้ำนคุณภำพของผู้เรียน ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ และด้ำนกระบวนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ แบบมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู กรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้ปกครอง องค์กร
ชุมชน มีกำรกำหนดมำตรกำรส่งเสริมตำมนโยบำยและควำมต้องกำรแก้ปัญหำของสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ
จัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี ๒๕๖๒ และแผนยกระดับคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ และแนวทำงกำรพัฒนำ
ระบบประกันคุณภำพภำยใน จำกนั้นโรงเรียนดำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน (๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
แผนปฏิบัติกำรประจำปี และแผนยกระดับคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ ที่กำหนดขึ้น รวมทั้งสถำนศึกษำได้มีกำร
จัดกิจกรรมกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงหลำกหลำยที่เป็นไปตำมปัญหำและควำมต้องกำรพัฒนำตำมสภำพของผู้เรียน
สอดคล้องกับจุดเน้นของสถำนศึกษำและสภำพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนอยู่ในระดับ
ดีเลิศ ผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัล SCQA โรงเรียนมาตรฐานสากล ผู้เรียนยังได้รับรำงวัลในกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
ด้ำนวิชำกำร วิชำชีพ กีฬำและกรีฑำ ในทุกระดับ ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและเขียน กำรสื่อสำรทั้ง
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ควำมสำมำรถในกำรคิดคำนวณ กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรได้ดี
และมีควำมประพฤติด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมและคุณลักษณะตำมที่สถำนศึกษำกำหนดปรำกฏอย่ำงชัดเจน
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ส่วนที่ 3 สรุปผลแนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ถือเป็นข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญของสถานศึกษา
จะต้องนาไปวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปนาไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสาเร็จกับแผนการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา (3 - 5 ปี) และนาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ดังนั้น จากผลการดาเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมจุดเด่น จุดควรพัฒนา
ของแต่ละมาตรฐานพร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือ ได้ดังนี้
๓.๑ สรุปผล
จุดเด่น
ด้านคุณภาพของผู้เรียน
จากการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านคุณภาพผู้เรียนและด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีการเพิม่
ประเด็นการประเมินรักการอ่านในมาตรฐานที่ ๑ รวมทั้งพัฒนาโรงเรียน
มาตรฐานสากล ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการวางแผน การคิด
วิเคราะห์ การทางานร่วมกับผูอ้ ื่น สามารถนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
ของตนเองอย่างเป็นระบบ นักเรียนทุกคนมีผลงานการสร้างนวัตกรรม
อันเนื่องมาจากการที่โรงเรียนกาหนดอัตลักษณ์ของโรงเรียนเป็น “หนึ่งปี
หนึ่งโครงงาน” และผลจากการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ส่งผลให้
นักเรียนจานวนมากได้รับรางวัลจากเวทีการแข่งขันต่างๆ ทั้งด้านวิชาการ
ด้านทักษะและด้านความประพฤติ เช่น นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๑ ระดับประเทศ การประกวดโครงงานสารานุกรมไทย ครั้งที่ ๒๔
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนั้นทางโรงเรียนได้รับรางวัลจาก
การแข่งขัน ๑๒๒ รายการ เป็นตัวแทนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้า
ร่วมการแข่งขันในระดับชาติ (ภาคเหนือ) และได้รับรางวัล ๓๕ รายการ
ซึ่งเป็นรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ๔ รายการ
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสวดมนต์ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร เป็น
ประจาทุกวัน โดยความร่วมมือระหว่างวัดและโรงเรียน รวมทั้งการ
สอดแทรกลงไปในทุกกิจกรรม งาน โครงการ รวมทั้งในการจัดการเรียน
การสอน ส่งผลให้ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
จิตสานึกที่ดีต่อสังคม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน นักเรียนมีเหตุ มีผล ยอมรับความ
คิดเห็นของเพื่อนและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รู้จักการดูแลรักษาสุขภาพส่งผล
ให้ร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกาย น้าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์
มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ช่วยบิดา
มารดาและผู้ปกครองทางานบ้าน รวมทั้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน
ชุมชนและสังคม จากการหล่อหลอมทุกกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียน
ผ่านการประเมินโรงเรียนวิถีพทุ ธ นางสาวศุกานต์ นวรัตนารมย์ นักเรียน
ชั้น ม.๕/๑ ได้รับรางวัลเยาวชนคนดีศรีสังคม และรางวัลเด็กดีเพื่อ
สังคมไทย ปีที่ ๔ และในด้านการพัฒนาด้านสุขภาพร่างกาย ทางโรงเรียน

จุดควรพัฒนา
ถึงแม้ว่าโรงเรียนได้จัด
กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมเพื่อ
ปลูกฝังจิตสานึกที่ดีต่อตนเองและ
สังคม แต่ยังพบว่ามีนักเรียน
บางส่วนที่ยังคงต้องติดตามแก้ไข
และพัฒนาปลูกฝังต่อไป ทั้งในเรื่อง
ของคุณภาพผู้เรียนและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
ในด้านคุณภาพผู้เรียนนั้น พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ยังต่ากว่า
ค่าเป้าหมาย ซึ่งทางโรงเรียน
ต้องหาแนวทางในการพัฒนาต่อไป
ส่วนในด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ พบว่ามีผู้เรียนบางส่วนให้
ความสาคัญกับเทคโนโลยีจนเกินไป
ทาให้ขาดความสนใจในการเรียน
อีกทั้งสภาพสังคมในปัจจุบันทาให้
นักเรียนขาดปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน
และคนรอบข้าง รวมทั้งผู้เรียน
บางส่วนยังละเลยต่อระเบียบวินัย
และขาดจิตสาธารณะ
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จุดเด่น
มีผลการแข่งขันทางด้านกีฬาอย่างหลากหลายประเภท รวมทั้งมีผล
การสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในระดับสูง

จุดควรพัฒนา

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ

โรงเรียนมีการบริหารและจัดการอย่างเป็นระบบ แบบมีส่วน
ร่วม มีการจัดทาโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม
ครอบคลุมทุกภาระงาน มีการจัดปฏิทินปฏิบัติงานและดาเนินงาน
ตามที่กาหนด โดยทางโรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุ มที่
หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดม
สมองและการประชุมกลุ่ม การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร
จัดการ เช่น การใช้กลุ่มไลน์ของบุคลากรในการแจ้งข่าวสาร
ราชการ และแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ทุกฝ่าย
มีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน
มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจาปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความ
ต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเองเพื่อให้
พร้อมกับการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจะเห็นได้จากมีคณะครูที่ศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น และมีครูที่มีวิทยฐานะสูงขึ้นในรอบปีที่ผ่านมาจานวน
๗ คน และครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการ
ดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผล โดยใช้ระบบการ
นิเทศการจัดการเรียนรู้แบบ LS ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก
มหาวิทยาลัยนเรศวรมาให้ความรู้และช่วยพัฒนาครูให้สามารถ
ดาเนินการนิเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการดาเนินงานและจัดทา
รายงานผลการจัดการศึกษา สถานศึกษามีครูครบทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และสอนตรงตามวิชาเอกและความถนัด มีจานวนเพียงพอต่อ
การจัดการเรียนการสอน อีกทั้งสถานศึกษายังมีการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดอบรม ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเทคนิค วิธีการสอน รวมทั้งการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการส่งเสริม
และสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
ตนเองจากหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จากผลการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์การ
ประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัล
SCQA โรงเรียนมาตรฐานสากล

๑.เครือข่ายผู้ปกครองยังมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาค่อนข้าง
น้อย ดังนั้นควรมีการสร้างความร่วมมือ
กับเครือข่ายผู้ปกครองในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาและเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง
มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น
ในการจัดการศึกษา
๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพ
การจัดการศึกษา
๓. ควรมีการนาเทคโนโลยีมาช่วย
ในการประเมินผลการจัดการศึกษา
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นรูปธรรม
และแจ้งผลการประเมินให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทราบ

- ๕๕ จุดเด่น
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
มีความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
เช่น การพัฒนาห้องเรียน Smart classroom การปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการต่างๆ และครูมีการใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรู้ ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนอย่างเต็ม
กาลังความสามารถ มีความรักในองค์กร มีความเสียสละ และมี
การจัดกิจกรรมกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ ผ่านกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด การ
ปฏิบัติจริง มีการใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้
นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อและเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง สถานศึกษามีครูครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และสอน
ตรงตามวิชาเอกและความถนัด มีจานวนเพียงพอต่อการจัดการ
เรียนการสอน อีกทั้งสถานศึกษายังมีการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดอบรม ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเทคนิค วิธีการสอน มีการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาตนเองจากหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง มี
กระบวนการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้อย่างเป็นรูปแบบ ทาให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน เพื่อ
ช่วยพัฒนาผู้เรียน และมีการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบ
การแจ้งผลการเรียนใช้เทคโนโลยีมาช่วยทาให้ผู้เรียนได้รับทราบ
ผลการเรียนอย่างรวดเร็ว

จุดควรพัฒนา
ถึงแม้จะมีการแจ้งผลการวัดและ
ประเมินผลอย่างเป็นระยะ แต่พบว่ามี
นักเรียนบางส่วนที่ยังขาดความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ของตนเอง มีผลการเรียนไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน และไม่ติดต่อขอแก้ไข
ผลการเรียน ส่งผลให้มีนักเรียนบางส่วนที่มี
ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ และส่งผลให้เมื่อ
ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ นักเรียนกลุ่มดังกล่าว
ไม่จบการศึกษาตามหลักสูตรพร้อมรุ่น
จานวนพอสมควร ซึ่งควรมีการพัฒนาและ
แก้ปัญหาดังกล่าวนี้ นอกจากนี้เนื่องจาก
โรงเรียนรับเป็นหน่วยฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ส่งผลให้มีนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูเข้ามาทาการฝึกใน
โรงเรียนจานวนมาก และส่วนใหญ่เป็นวิชา
หลัก ทาให้มีนักเรียนหลายห้องที่เรียนกับ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพซึ่งยังมี
ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ค่อนข้างน้อยและการควบคุมชั้นเรียนยังทา
ได้ไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งครูพี่เลี้ยงอาจจะต้อง
ช่วยในลักษณะของ TEAM Teaching
ประกอบกับโรงเรียนอยู่ในช่วงที่มีครูเกษียณ
เป็นจานวนมาก ส่งผลให้โรงเรียนมีจานวน
ครูผู้ช่วยหลายท่านซึ่งบางท่านยังขาด
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ดังนั้น จึงควรมี
พี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์ทาหน้าที่ดูแลและ
ให้คาแนะนาครูผู้ช่วยในการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

- ๕๖ ๓.๒ แนวทางการพัฒนาในอนาคต
จำกผลกำรปฏิบัติงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ โรงเรียนได้วำงแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ เพื่อให้บรรลุตำม วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ดำเนินกำรตำมกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์
ตำมที่กำหนดไว้ คือ ปรับสภำพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่งชำติ และหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำและสร้ำงควำม
ตระหนักในชุมชน เน้นควำมสำคัญในกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรศึกษำ เน้นกำรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่ำงมี
ควำมสุขภำยใต้สภำพสิ่งแวดล้อมที่ดี ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมเกณฑ์
มำตรฐำนกำรศึกษำ ผู้เรียนมีควำมสำมำรถใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันได้ ชุมชน มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำผู้เรียน
ให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญำ มีควำมสุข และมีควำมเป็นไทย มีศักยภำพในกำรศึกษำต่อ และประกอบอำชีพ
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สรุปกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในอนำคต ดังนี้
๓. กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและผลกำรทดสอบระดับชำติโดยจัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่ำง
ผู้สอนกับโรงเรียนและกำกับติดตำมผลกำรพัฒนำ
๔. จัดกิจกรรมบูรณำกำรเพื่อพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิด กำรแก้ปัญหำและพัฒนำทักษะชีวิตให้กับ
ผู้เรียน
๓. จัดกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนรู้เท่ำทันเทคโนโลยี และหันมำให้ควำมสำคัญของกำรมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน
และคนรอบข้ำง
๔. กำรพัฒนำควำมร่วมมือของเครือข่ายผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเปิด
โอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา
๕. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา
๘. การแก้ปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ควรมีการหาแนวทางแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
๙. โรงเรียนอยู่ในช่วงที่มีครูเกษียณเป็นจานวนมาก ส่งผลให้โรงเรียนมีจานวนครูผู้ช่วยหลายท่านซึ่งบาง
ท่านยังขาดประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ดังนั้น จึงควรมีพี่เลี้ยงทาหน้าที่ดูแลครู
ผู้ช่วยในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ อีกทั้ง คุณครูที่มีความรู้ความสามารถของโรงเรียนหลายๆ
ท่านถูกดึงไปช่วยงานโดยหน่วยงานภายนอก ส่งผลให้นักเรียนขาดโอกาสในการศึกษา
๓.๓ ความต้องการและการช่วยเหลือ
๑. กำรระดมทรัพยำกรเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีควำมขำดแคลนทุนทรัพย์ เนื่องจำกเศรษฐกิจของ
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกร มีรำยได้ไม่แน่นอนประกอบกับรำคำพืชผลทำงกำรเกษตรในปีนี้
ค่อนข้ำงต่ำ ส่งผลให้ผู้ปกครองหลำยท่ำนได้รับควำมเดือดร้อน
๒. งบประมำณเพื่อซ่อมแซมอำคำรสถำนที่ เช่น อำคำร ๑ และอำคำร ๒ ซึ่งเป็นอำคำรห้องปฏิบัติกำรทำง
ภำษำ ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์
๓. วัสดุ อุปกรณ์ ในห้องปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์
๔. กำรจัดอบรม เทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้เป็นภำษำอังกฤษ
๕. งบประมาณในการวางแผนระบบการจัดการน้า

- ๕๗ -

ส่วนที่ 4
ภาคผนวก

- ๕๘ -

ผลงานดีเด่น

- ๕๙ ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา
ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

สถานศึกษา

หน่วยงานที่มอบ
รางวัล
- สพม.๓๘

โรงเรียนได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัล SCQA โรงเรียนมาตรฐานสากล
โรงเรียนวิถีพุทธ

- สพม.๓๘

สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา จาแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้

จานวนรายการที่ได้รับเหรียญ
เหรียญทอง

เหรียญเงิน เหรียญทองแดง

เข้าร่วม

ภำษำไทย

๑๑

๑

๐

๑

คณิตศำสตร์

๗

๒

๒

๒

วิทยำศำสตร์

๑๐

๒

๐

๐

สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม

๖

๐

๐

๐

สุขศึกษำและพลศึกษำ

๘

๐

๐

๐

ศิลปะ

๒๙

๐

๐

๐

กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี

๒๕

๑

๐

๐

ภำษำต่ำงประเทศ

๗

๒

๐

๐

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน

๓

๒

๐

๑

๑๐๖

๑๐

๒

๔

รวม

แผนภูมิแสดงผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
จาแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

- ๖๐ สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา จาแนกตามเหรียญที่ได้รับ
เหรียญ

จานวน (รายการ)

ทอง

๑๐๖

เงิน

๑๐

ทองแดง

๒

เข้ำร่วม

๔

รวมทั้งสิ้น

๑๒๒

แผนภูมิแสดงผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
จาแนกตามเหรียญที่ได้รับ

- ๖๑ สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ (ภาคเหนือ) จาแนกตามเหรียญที่ได้รับ
เหรียญ

จานวน

ทอง

๒๒

เงิน

๑๑

ทองแดง

๒

เข้ำร่วม

๐

รวมทั้งสิ้น

๓๕

แผนภูมิแสดงผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ (ภาคเหนือ)
จาแนกตามเหรียญที่ได้รับ

สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ (ภาคเหนือ) จาแนกตามเหรียญที่ได้รับ
เปรียบเทียบปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒
ปีการศึกษา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒

เหรียญทอง
๑๘

ระดับภาค
เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
๗
๑
ไม่จัดกำรแข่งขัน
ไม่จัดกำรแข่งขัน

เหรียญทอง
๖
๒๓
๒๒

ระดับชาติ
เหรียญเงิน
๑
๒
๑๑

เหรียญทองแดง
๖
๒

จำกตำรำงแสดงว่ำนักเรียนโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ ส่งผลให้นักเรียนได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับภำคและ
ระดับชำติอย่ำงต่อเนื่อง

- ๖๒ -

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนศรีสาโรงชนูปถัมภ์

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ๖๓ -

บันทึกข้อความ
ส่วนรำชกำร
ที่
เรื่อง

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

-

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๘
วันที่ ๒๖ พฤษภำคม ๒๕๖๒

ประกำศมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
กำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒ วันที่ ๑๐ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เวลำ ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องแนะแนว โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ได้พิจำรณำมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ซึ่งประกอบด้วย มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน มำตรฐำนที่ ๒
กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร และมำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
รวมทั้งหมด ๓ มำตรฐำน
เพื่อให้ประกำศมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ได้เป็นแนวทำง
ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ซึ่งส่งผลสู่กำรพัฒนำปรับปรุงคุณภำพ
กำรศึกษำ และรำยงำนต่อหน่วยงำนต้นสังกัด รวมถึงกำรเผยแพร่สู่สำธำรณชนต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อขอลงนำมให้ควำมเห็นชอบประกำศมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โรงเรียน
ศรีสำโรงชนูปถัมภ์
ลงชื่อ
(นำยมนตรี คงเจริญ)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
ควำมเห็นประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
....................................................................
...................................................................
.........................................................
(นำยสมชำย ธรรมปรีชำ)
ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

- ๖๔ -

ประกำศโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
เรื่อง กำรใช้มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
---------------------------------------------------------------โดยทีม่ ีกำรประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพ
ภำยในของสถำนศึกษำ ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหำคม ๒๕๖๑ เพื่อใช้เป็นหลักในกำรเทียบเคียงสำหรับสถำนศึกษำ
หน่วยงำนต้นสังกัด และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ในกำรพัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลและติดตำม
ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ ซึ่งสถำนศึกษำอำจกำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำเพิ่มเติมนอกเหนือ
จำกที่กระทรวงศึกษำธิกำรประกำศใช้ โดยสะท้อนถึงอัตลักษณ์ จุดเน้นของสถำนศึกษำและนโยบำยของหน่วยงำน
ต้นสังกัด
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์จึงกำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อ
กำรประกันคุณภำพของสถำนศึกษำโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนและกำรมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลำกรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชำชนในชุมชน ให้เหมำะสมและสอดคล้องกัน
เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ กำรประเมินคุณภำพภำยในและเพื่อรองรับกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอก
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จึงประกำศใช้มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้
ประกำศ ณ วันที่ ๓ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นำยมนตรี คงเจริญ)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

- ๖๕ มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนบท้ายประกาศโรงเรียนศรีสาโรงชนูปถัมภ์
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ฉบับลงวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจำนวน ๓ มำตรฐำน ได้แก่
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
แต่ละมำตรฐำนมีรำยละเอียดดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
๑) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดคำนวณ
๒) ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ
๓) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม
๔) ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
๖) มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำกำหนด
๒) ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย
๓) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและควำมหลำกหลำย
๔) สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม
๕) นิสัยรักกำรอ่ำน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำกำหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ
๒.๓ ดำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและ
ทุกกลุ่มเป้ำหมำย
๒.๔ พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ

- ๖๖ ๒.๕ จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓.๑ จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้
๓.๓ มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และนำผลมำพัฒนำผู้เรียน
๓.๕ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้

- ๖๗ -

ประกำศโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
เรื่อง กำรกำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
---------------------------------------------------------------โดยทีม่ ีประกำศใช้กฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.
๒๕๕๓ นโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้ำหมำยและยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำคุณภำพ
คนไทยและกำรศึกษำไทยในอนำคต นโยบำยปฏิรูประบบกำรประเมินและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประกำศ
คณะกรรมกำรกำรประกันคุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
กำรประกันคุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประกอบกับประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรเรื่อง ให้ใช้
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหำคม ๒๕๖๑
และโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประกำศใช้มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อกำร
ประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ จำกกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลำกรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง
และประชำชนในชุมชนให้เหมำะสมและสอดคล้องกัน เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ กำร
ประเมินคุณภำพภำยในและเพื่อรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
เพื่อให้กำรพัฒนำ ตรวจสอบและประเมินคุณภำพของสถำนศึกษำมีคุณภำพและได้มำตรฐำน โรงเรียน
ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จึงกำหนดค่ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้
ประกำศ ณ วันที่ ๓ มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๒

(นำยมนตรี คงเจริญ)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

- ๖๘ การกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
แนบท้ายประกาศโรงเรียนศรีสาโรงชนูปถัมภ์
เรื่อง กาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
..............................................................................
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน /
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ดี
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
ดี
๑) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียน กำรสื่อสำร และ
ดี/ ร้อยละ ๗๕
กำรคิดคำนวณ
๒) ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ
ดี / ร้อยละ ๗๐
อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำ
๓) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม
ดี / ร้อยละ ๗๐
๔) ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ดี / ร้อยละ ๘๕
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
ดี / ร้อยละ ๗๐
๖) มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ
ดี / ร้อยละ ๗๕
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ดีเลิศ
๑) กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำกำหนด
ดีเลิศ / ร้อยละ ๘๕
๒) ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย
ดีเลิศ / ร้อยละ ๘๕
๓) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและ
ดีเลิศ / ร้อยละ ๘๕
ควำมหลำกหลำย
๔) สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม
ดีเลิศ / ร้อยละ ๘๕
๕) นิสัยรักกำรอ่ำน
ดี / ร้อยละ ๗๐
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ดีเลิศ
๒.๑ มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำกำหนดชัดเจน
ดีเลิศ
๒.๒ มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ
ดีเลิศ
๒.๓ ดำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำน
ดีเลิศ
ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย
๒.๔ พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ
ดีเลิศ

- ๖๙ มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
๒.๕ จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อ
กำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำร
จัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
๓.๑ จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง
และสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อกำรจัดกำรเรียนรู้
๓.๓ มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และนำผล
มำพัฒนำผู้เรียน
๓.๕ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนำ
และปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน /
ประเด็นการพิจารณา
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

- ๗๐ -

คาสั่ง โรงเรียนศรีสาโรงชนูปถัมภ์
ที่ ๓๑๓ /๒๕๖๒
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
……………………………………………………
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช ๒๕๔๒ สำระสำคัญในหมวดที่ ๖ มำตรฐำนและกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ มำตรำ ๔๗ เพื่อพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับ ให้เป็นไปตำมที่กำหนดใน
กฎกระทรวง โดยให้สถำนศึกษำจัดให้มีระบบประกันคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง มำตรำ ๔๘ ให้สถำนศึกษำจัดทำ
รำยงำนคุณภำพกำรศึกษำประจำปีเสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัดและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยต่อสำธำรณชน
เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำต่อไป
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จึงแต่งตั้งคณะบุคลำกรเพื่อประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ และจัดทำ
รำยงำนประจำปีของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ขึ้น เพื่อสนองพระรำชบัญญัติดังกล่ำว และเป็นข้อมูล
สำหรับกำรพัฒนำกำรศึกษำในปีกำรศึกษำต่อไป ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
คณะทำงำน ประกอบด้วย
นำยมนตรี คงเจริญ
ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
ประธำนกรรมกำร
นำยกมลพรรณ จ้อยสูงเนิน
รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
กรรมกำร
นำงสำวอัมพวัน ด่วนเดิน
รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
กรรมกำร
นำงลำจวน สุขทรัพย์ทวีผล
ผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำร
นำงสำวพรทิพย์ ไกรกิจลำศ ผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนกงไกรลำศวิทยำ
กรรมกำร
นำงสำวสโรชินทร์ ประสมศรี ครูโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
กรรมกำร
นำงสำวนฤมล สุดเงิน
ครูโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ให้คำปรึกษำ แนะนำ ติดตำม ตรวจสอบระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำให้เป็นไปตำม
กระทรวงฯ
๒. คณะกรรมการฝ่ายประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
นายกมลพรรณ จ้อยสูงเนิน
หน้าที่ กำกับ ติดตำม ช่วยเหลือ ดูแล แก้ปัญหำและประเมิน
คณะทำงำน ประกอบด้วย

- ๗๑ ๒.๑ มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
นำงวรวรรณ พิมพ์แสง
หัวหน้ำคณะทำงำน
นำงนิตยำ มั่งมี
คณะทำงำน
นำงสำววันเพ็ญ เพชรมี
คณะทำงำน
นำงสำวกมลลักษณ์ ชิงชัย
คณะทำงำน
นำงสำวบุษรำภรณ์ โพธิท์ อง
คณะทำงำน
นำงสำวสุธำทิพย์ พูลเลิศ
คณะทำงำน
นำงสำวสุภำวิณี รอดฉ่ำ
คณะทำงำน
นำงสำวเรวดี เพ็ญศรี
เลขำนุกำรคณะทำงำน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
นำยฉลวย ลิ้นจี่
หัวหน้ำคณะทำงำน
นำงชุลี ครุธแก้ว
คณะทำงำน
นำงวิไลพร ฝั้นสกุล
คณะทำงำน
นำงสำวกนต์รพี เพิ่มพูน
คณะทำงำน
นำยเฉลิมพล ทองจุ้ย
คณะทำงำน
นำยบุญฤทธิ์ อยู่คร
คณะทำงำน
นำงรุจิรำ คลังคง
คณะทำงำน
นำงสุภัทรำ พุทธกรณ์
คณะทำงำน
นำยวันโชค ขวัญเมือง
คณะทำงำน
นำยรณวรรธน์ ทรัพย์ประเสริฐ
คณะทำงำน
นำยมำนพ จันทร์หอม
เลขำนุกำรคณะทำงำน
นางสาวอัมพวัน ด่วนเดิน
หน้าที่ กำกับ ติดตำม ช่วยเหลือ ดูแล แก้ปัญหำและประเมิน
คณะทำงำน ประกอบด้วย
๒.๒ มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
นำงสำวสมสมร ทีภูเวียง
หัวหน้ำคณะทำงำน
นำงอรุญ ปวีร์ สิทธิกร
คณะทำงำน
นำยไตรรงค์ กล่ำบุตร
คณะทำงำน
นำงสำวจันท์ปภำ เพิ่มพูน
คณะทำงำน
นำงสำวกรรณิกำร์ หมูปิน
คณะทำงำน
นำงสำวปรำริชำติ กุศล
คณะทำงำน
นำงสำววิจิตรำ ฉลวย
คณะทำงำน

- ๗๒ นำงรวีวรรณ สุขรอด
เลำนุกำรคณะทำงำน
นางวรวรรณ พิมพ์แสง
หน้าที่ กำกับ ติดตำม ช่วยเหลือ ดูแล แก้ปัญหำและประเมิน
คณะทำงำน ประกอบด้วย
๒.๓ มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
นำงชุติมำ สวนปลิก
หัวหน้ำคณะทำงำน
นำงสุรินทร์พร มีหินกอง
คณะทำงำน
นำยไตรรงค์ กล่ำบุตร
คณะทำงำน
นำยสมบัติ ประจุ
คณะทำงำน
นำยเชษฐำ เพชรคง
คณะทำงำน
นำยชวลิต รำขวัญ
คณะทำงำน
นำยธรรมรัตน์ เขำเหิน
คณะทำงำน
นำงสำวปิยำณี บูรณะชำติ
คณะทำงำน
นำงสำวจินตนำ อิ่มพิทักษ์
คณะทำงำน
นำงนิตยำ มั่งมี
เลขำนุกำรคณะทำงำน
๓. คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลการประเมิน
คณะทำงำน ประกอบด้วย
นำงสำวสโรชินทร์ ประสมศรี
หัวหน้ำคณะทำงำน
นำงสำวสมสมร ทีภูเวียง
คณะทำงำน
นำงวรวรรณ พิมพ์แสง
คณะทำงำน
นำยฉลวย ลิ้นจี่
คณะทำงำน
นำงสำวสำยบัว มูลทำ
คณะทำงำน
นำงสำวเรวดี เพ็ญศรี
คณะทำงำน
นำงสำวนฤมล สุดเงิน
เลขำนุกำรคณะทำงำน
๔. คณะกรรมการฝ่ายจัดทารายงาน
คณะทำงำน ประกอบด้วย
นำงสำวสโรชินทร์ ประสมศรี
หัวหน้ำคณะทำงำน
นำงสำวเนำวรัตน์ โต๊ะเครื่อง
คณะทำงำน
นำงสำวนฤมล สุดเงิน
เลขำนุกำรคณะทำงำน
หน้าที่ ดำเนินกำรรวบรวมและติดตำมผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ และจัดทำรำยงำนต้น
สังกัด ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และมีประสิทธิภำพ

- ๗๓ ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้ำที่โดยเคร่งครัด เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย หำกมีปัญหำ
หรือขัดข้องประกำรใด ให้แจ้ง คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำทรำบ
เพื่อพิจำรณำดำเนินกำรแก้ไข ให้กำรจัดกำรสำเร็จลุล่วง และบังเกิดผลดีต่อทำงโรงเรียนสืบไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นำยมนตรี คงเจริญ)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

- ๗๔ -

รูปโครงการ / งาน / กิจกรรม
ปีการศึกษา ๒๕๖๒

- ๗๕ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน ทั้งด้ำนร่ำงกำย ควำมรู้และด้ำน
จิตใจ เช่น กำรจัดกิจกรรมทำงด้ำนศำสนำ กิจกรรมพัฒนำศักยภำพด้ำนวิชำกำรและด้ำนกีฬำ กิจกรรม
พัฒนำทักษะชีวิต กิจกรรมเพื่อสุขอนำมัยและกำรดูแลสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ผลที่เกิดจากการพัฒนา
จำกกำรจัดกิจกรรมพัฒนำอย่ำงหลำกหลำย ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลกำรแข่งขันทำงด้ำนวิชำกำร ด้ำนกีฬำ
และด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่ำงหลำกหลำย ทำให้ผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ ๑ อยู่ในระดับ ดี

- ๗๖ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำนเพื่อเปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้
วำงแผน คิดวิเครำะห์ คิดสังเครำะห์และแสดงออกในทำงที่เหมำะสม

ผลที่เกิดจากการพัฒนา
จำกกำรจัดกิจกรรมพัฒนำอย่ำงหลำกหลำย ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลกำรแข่งขันทำงด้ำนวิชำกำร ด้ำนกีฬำ
และด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่ำงหลำกหลำย ทำให้ผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ ๑ อยู่ในระดับ ดี

- ๗๗ การบริหารจัดการ
โรงเรียนมีระบบการบริหารที่เป็นไปตามวงจร PDCA มีการกระจายอานาจการบริหารแบบมีส่วนร่วมผ่าน
หัวหน้างาน หัวหน้าระดับ หัวหน้าเวรประจาวัน มีการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการอบรม สัมมนา ศึกษาต่อ ทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก จัดให้มี
การนิเทศการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียนทั้งในส่วนของอาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการ รวมทั้งพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และมี
การนาระบบ PS School มาใช้ในการบริหารจัดการ

ผลที่เกิดจากการพัฒนา
จำกกำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรอย่ำงรอบด้ำน ส่งผลให้ครูมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทำให้ผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ ๒ อยู่ในระดับ ดีเลิศ

- ๗๘ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โรงเรียนดาเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยการดาเนินงาน/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ การทบทวนการใช้หลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา การบูรณา
การการจัดการเรียนการสอนในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนแบบ STEM การจัดการเรียนการ
สอนแบบ EIS การจัดการเรียนการสอน IS การนาสื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
สื่อ DLIT ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน

ผลที่เกิดจากการพัฒนา
จำกกำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรอย่ำงรอบด้ำน ส่งผลให้ครูมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีผลงำนเป็นที่ประจักษ์ ส่งผลให้
ผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ ๓ อยู่ในระดับ ดีเลิศ

- ๗๙ -

