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 ๑.๑ ข้อมูลท่ัวไป 

ชื่อโรงเรียน บ้านกรวดวิทยาคาร  ท่ีอยู่ ๑๔๔  หมู่ ๔  ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์   
สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒  โทรศัพท์  ๐๔๔ –๖๗๙๐๙๘   โทรสาร  ๐๔๔–๖๗๙๔๗๙ 
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี ๓ 
  
๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

 
๑) จํานวนบุคลากร 

 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าท่ีอ่ืนๆ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ๕ ๑๐๓ ๕ ๑๕ ๑๘ 

    

๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

      
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
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๓) สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน                                                                  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

สาขาวิชา จํานวน(คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของคร ู1 คน ในแต่ละ
สาขาวิชา (ซม./สัปดาห์)ไม่รวมกิจกรรม 

1. บริหารการศึกษา ๕ 

2. คณิตศาสตร์ ๑๕ ๑๙.๒๗ 

3. วิทยาศาสตร ์ ๒๒ ๑๓.๕๕ 

4. ภาษาไทย ๑๓ ๑๕.๓๑ 

5. ภาษาอังกฤษ ๑๔ ๑๖.๐๗ 

    - ภาษาจีน ๑ ๑๖ 

    - ภาษาเขมร ๑ ๒๒ 

6. สังคมศึกษา ๑๗ ๑๖.๕๙ 

7. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๒๐ ๑๖.๗๕ 

8. ศิลปะ ๙ ๑๔.๔๔ 

9. สุขศึกษา ๖ ๑๙.๖๗ 

10. แนะแนว ๓ ๒๒ 

11. บรรณารักษ์ ๑ ๑๒ 

รวม ๑๒๗ 



 

3 

 

 

๑.๓ ข้อมูลนักเรียน 

จํานวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๙  รวม ๒,๒๙๑ คน 
 

ระดับช้ัน
เรียน 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ ปวช.๑ ปวช.๒ ปวช.๓ 
รวม

ท้ังหมด 
จํานวน
ห้อง 

๑๑ ๑๐ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๒ ๑ ๑ ๑ ๖๙ 

เพศ 
ชาย ๑๗๙ ๑๙๐ ๑๔๔ ๑๔๔ ๑๖๐ ๑๓๒ ๖ ๙ ๘ ๙๗๒ 

หญิง ๒๒๒ ๑๙๕ ๑๗๗ ๒๒๘ ๒๓๐ ๒๑๑ ๒๗ ๑๗ ๑๒ ๑,๓๑๙ 

รวม ๔๐๑ ๓๘๕ ๓๒๑ ๓๗๒ ๓๙๐ ๓๔๓ ๓๓ ๒๖ ๒๐ ๒,๒๙๑ 
เฉลี่ยต่อ
ห้อง 

๓๖.๔๕ ๓๘.๕๐ ๓๒.๑๐ ๓๓.๘๒ ๓๒.๕๐ ๒๘.๕๘ ๓๓.๐๐ ๒๖.๐๐ ๒๐.๐๐   
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 ๑.๔ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

 

 

๑.๕ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 
                 ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปีการศกึษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

ปีการศึกษา๒๕๕๘ 

สาระวิชา จํานวนคน คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เฉลี่ยร้อยละ 
ภาษาไทย ๒๘๙ ๔๒.๖๓ ๘.๙๑ ๔๒.๖๓ 
คณิตศาสตร์ ๒๘๙ ๒๘.๙๐ ๑๐.๖๔ ๒๘.๙๐ 
วิทยาศาสตร์ ๒๘๙ ๓๕๘๖ ๑๐.๖๖ ๓๕.๘๖ 
สังคมศึกษาฯ ๒๘๙ ๔๖.๘ ๑๐.๐๓ ๔๖.๘ 
ภาษาต่างประเทศ ๒๘๙ ๒๗..๓๑ ๖.๘๒ ๒๗..๓๑ 

๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๓๐.๐๐

๔๐.๐๐

๕๐.๐๐

๖๐.๐๐

๗๐.๐๐

๘๐.๐๐

๙๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
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     ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
 

 
 
 
  ๒) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ 
 
      ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖   
 

ปีการศึกษา๒๕๕๘ 

สาระวิชา จํานวนคน คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เฉลี่ยร้อยละ 
ภาษาไทย ๓๙๖ ๔๕.๒๑ ๑๓.๔๑ ๔๕.๒๑ 
คณิตศาสตร์ ๓๙๖ ๒๒.๔๗ ๘.๕๒ ๒๒.๔๗ 
วิทยาศาสตร์ ๓๙๖ ๓๑.๐๔ ๕.๗๖ ๓๑.๐๔ 
สังคมศึกษาฯ ๓๙๖ ๓๗.๖๕ ๗.๐๖ ๓๗.๖๕ 
ภาษาต่างประเทศ ๓๙๖ ๒๐.๑๓ ๕.๓๗ ๒๐.๑๓ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

สาระวิชา จํานวนคน คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เฉลี่ยร้อยละ 

ภาษาไทย ๒๘๒ ๔๔.๕๗ ๑๑.๒๗ ๔๔.๕๗ 

คณิตศาสตร์ ๒๘๒ ๒๕.๒๘ ๑๐.๖๓ ๒๕.๒๘ 
วิทยาศาสตร์ ๒๘๑ ๓๓.๗๙ ๘.๐๒ ๓๓.๗๙ 

สังคมศึกษา ๒๘๒ ๔๖.๐๔ ๑๐.๒๑ ๔๖.๐๔ 
ภาษาอังกฤษ ๒๘๒ ๒๗.๕๒ ๖.๔๕ ๒๗.๕๒ 
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ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
          
 
 
 

 ๓)    เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
         ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘  / ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙  

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓      
 

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สาระวิชา จํานวนคน คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เฉลี่ยร้อยละ 

ภาษาไทย ๓๓๘ ๔๗.๒๘ ๑๔.๐๙ ๔๗.๒๘ 

คณิตศาสตร์ ๓๓๘ ๑๙.๕๒ ๗.๐๗ ๑๙.๕๒ 
วิทยาศาสตร์ ๓๓๘ ๒๙.๔๓ ๖.๘๒ ๒๙.๔๓ 

สังคมศึกษา ๓๓๘ ๓๘.๒๐ ๙.๓๘ ๓๘.๒๐ 
ภาษาอังกฤษ ๓๓๘ ๒๓.๑๑ ๕.๕๓ ๒๓.๑๑ 

สาระวิชา 
เฉลี่ยร้อยละ 
ปี ๒๕๕๗ 

เฉลี่ยร้อยละ 
ปี ๒๕๕๘ 

เพิ่ม / ลด 

ภาษาไทย ๓๔.๓๕ ๔๒.๖๓ + ๘.๒๘ 

คณิตศาสตร์ ๒๘.๑๘ ๒๘.๙๐ + ๐.๗๒ 

วิทยาศาสตร์ ๓๗.๙๒ ๓๕.๘๖ - ๒.๐๖ 

สังคมศึกษา ๔๖.๗๘ ๔๖.๘ + ๐.๐๒ 

ภาษาอังกฤษ ๒๕.๖๖ ๒๗..๓๑ + ๑.๖๕  
สุขศึกษาฯ ๕๘.๖๘ -  

ศิลปะ ๔๑.๕๙ -  

การงานอาชีพฯ ๔๖.๗๒ -  
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ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 ๔) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
     ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘  / ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙   

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
 

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สาระวิชา 
เฉลี่ยร้อยละ 
ปี ๒๕๕๘ 

เฉลี่ยร้อยละ 
ปี ๒๕๕๙ 

เพิ่ม / ลด 

ภาษาไทย ๔๒.๖๓ ๔๔.๕๗ + ๑.๙๔ 
คณิตศาสตร์ ๒๘.๙๐ ๒๕.๒๘ - ๓.๖๒ 

วิทยาศาสตร์ ๓๕.๘๖ ๓๓.๗๙ - ๑.๘๙ 
สังคมศึกษา ๔๖.๘ ๔๖.๐๔ - ๐.๗๖ 

ภาษาอังกฤษ ๒๗..๓๑ ๒๗.๕๒ - ๐.๒๑ 

สาระวิชา 
เฉลี่ยร้อยละ 
ปี ๒๕๕๗ 

เฉลี่ยร้อยละ 
ปี ๒๕๕๘ 

เพิ่ม / ลด 

ภาษาไทย ๔๕.๑๗ ๔๕.๒๑ + ๐.๐๔ 

คณิตศาสตร์ ๑๖.๐๙ ๒๒.๔๗ + ๖.๓๘ 

วิทยาศาสตร์ ๒๘.๙๕ ๓๑.๐๔ + ๒.๐๙ 

สังคมศึกษา ๓๑.๙๑ ๓๗.๖๕ + ๕๗.๗๔ 

ภาษาอังกฤษ ๑๘.๑๔ ๒๐.๑๓ + ๑.๙๙ 

สุขศึกษาฯ ๔๘.๒๔ -  

ศิลปะ ๓๑.๔๔ 
- 

 

การงานอาชีพฯ ๔๕.๑๒ 
- 
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ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
๑.๖ ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙  

 
๑.๖.๑  จํานวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙     

สาระวิชา 
เฉลี่ยร้อยละ 
ปี ๒๕๕๘ 

เฉลี่ยร้อยละ 
ปี ๒๕๕๙ 

เพิ่ม / ลด 

ภาษาไทย ๔๕.๒๑ ๔๗.๒๘ + ๒.๐๗ 
คณิตศาสตร์ ๒๒.๔๗ ๑๙.๕๒ - ๒.๙๕ 

วิทยาศาสตร์ ๓๑.๐๔ ๒๙.๔๓ - ๑.๖๑ 
สังคมศึกษา ๓๗.๖๕ ๓๘.๒๐ + ๐.๕๕ 

ภาษาอังกฤษ ๒๐.๑๓ ๒๓.๑๑ + ๒.๙๘ 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน/ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้(จํานวนคร้ัง / ปี) 

๑.  พิพิธภัณฑ์เครื่องเคลือบ ตลอดปีการศึกษา 

๒.  เครื่องเคลือบดินเผา ตลอดปีการศึกษา 

๓.  แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/สวนยางพารา ตลอดปีการศึกษา 

๔.  ธนาคารขยะรีไซเคิล ตลอดปีการศึกษา 

๕.  ห้องสมุด ตลอดปีการศึกษา 

๖.  สวนพฤกษศาสตร ์ ตลอดปีการศึกษา 

๗.  ห้องมัลติมีเดียกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตลอดปีการศึกษา 

๘.  ห้องมัลติมีเดียกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ตลอดปีการศึกษา 

๙.  ห้องมัลติมีเดียกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ตลอดปีการศึกษา 

๑๐.  ธนาคารโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา 

๑๑.  ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ตลอดปีการศึกษา 
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แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน/ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้(จํานวนคร้ัง / ปี) 

๑๒.  ห้องปฏิบัติการฟิสิกส ์ ตลอดปีการศึกษา 

๑๓.  ห้องปฏิบัติการเคม ี ตลอดปีการศึกษา 

๑๔.  ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ตลอดปีการศึกษา 

๑๕.  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์ ตลอดปีการศึกษา 

๑๖.  ห้องเรียนคหกรรม ตลอดปีการศึกษา 

๑๗.  ห้องดนตร ี ตลอดปีการศึกษา 

๑๘.  ห้องนาฏศิลป ์ ตลอดปีการศึกษา 

๑๙.  ห้องศิลปะ ตลอดปีการศึกษา 

๒๐.  สวนป่าธรรมชาต ิ ตลอดปีการศึกษา 

๒๑.  ห้องพยาบาล ตลอดปีการศึกษา 

๒๒.  ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย ตลอดปีการศึกษา 

๒๓.  นวดแผนไทย ตลอดปีการศึกษา 

๒๔.  บ่อไบโอเซล ตลอดปีการศึกษา 

๒๕.  ห้องทีโอที ตลอดปีการศึกษา 

๒๖.  ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตลอดปีการศึกษา 

๒๗.  มุมหนังสือกลุ่มสาระการเรียนรู ้ ตลอดปีการศึกษา 
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๑.๖.๒  จํานวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ 

จํานวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน/ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้(จํานวนคร้ัง / ป)ี 

๑.  สถานีตํารวจภูธรอําเภอบ้านกรวด ๙๐ 

๒.  สถานีอนามัยสายตะกู ๙๐ 

๓.  เทศบาลตําบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน ์ ๙๐ 

๔. เทศบาลตําบลบ้านกรวด ๙๐ 

๕.  เทศบาลตําบลสายตะกู ๙๐ 

๖.  ท่ีว่าการอําเภอบ้านกรวด ๙๐ 

๗.  เทศบาลตําบลบึงเจริญ ๙๐ 

๘.  ร้านสตาร์แอร ์ ๑๐ 

๙.  ร้านนนท์เจริญการช่าง ๑๐ 

๑๐.  บ้านสมคิด  ไพรินทร ์ ๑๐ 

๑๑.  ร้านบุญหลวงเสริมสวย ๑๐ 

๑๒.  นวดแผนไทยเพ่ือสุขภาพ ๑๐ 

๑๓.  ร้านชัยมอเตอร ์ ๑๐ 

๑๔.  ร้านป้อมบิวตี ้ ๑๐ 

๑๕.  โรงพิมพ์ศรีประภาพลบ้านกรวด ๑๐ 

๑๖.  ร้านเคโมบาย ๑๐ 

๑๗.  ร้านโฆษิตการพิมพ์ ๑๐ 

๑๘.  ร้านช่างธงค ์ ๑๐ 

๑๙.  ฟาร์มเลี้ยงจระเข้ ๑๐ 

๒๐. สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านกรวด ๑๐ 
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แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน/ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้(จํานวนคร้ัง / ป)ี 

๒๑.  วัดลานหินตัด ๑๐ 

๒๒.  ร้านอ้วนทําเบาะ ๑๐ 

๒๓.  ร้านซ่อมรถไถ ๑๐ 

๒๔.  ร้านโคกเบงเสาปูน ๑๐ 

๒๕.  ร้านหนุ่มเทเลอร ์ ๑๐ 

๒๖.  บ้านบึงน้อยเย็บผ้า ๑๐ 

๒๗.  ร้านฤกษ์เสริมสวย ๑๐ 

 

 

จํานวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน/ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้(จํานวนคร้ัง / ป)ี 

๑.  อ้อม  Beauty ๙๐ 

๒.  ยอร์ค  2  (ร้านเสริมสวย) ๙๐ 

๓.  ยิ่งเจริญ  โรงเลื่อย ๙๐ 

๔. ขนมเบเกอรีร่ร.บ้านกรวดวิทยาคาร ๙๐ 

๕.  สนง.เกษตรอําเภอบ้านกรวด ๙๐ 

๖.  ร้านเมมอเตอร ์ ๙๐ 
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ระดับคุณภาพ : ด ี

 ๑. กระบวนการพัฒนา 
    สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  โรงเรียนส่งเสริม สนบัสนุนให้สถานศึกษา
พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน เน้นให้นักเรียนเกิดทักษะชีวิต สามารถคิดวิเคราะห์ 
คิดสร้างสรรค์ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกและพัฒนาเต็มตามศักยภาพท้ังในและนอกห้องเรียน  ครูจัดการ
เรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร  มีการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน   ครูทุกคนมีความสามารถในการนําเทคนิควธิีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน 
เน้นการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งสืบค้นข้อมูล และแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก
โรงเรียน  รวมถึงมีสถานประกอบการต่างๆ สําหรับฝึกงานให้กับนักเรียนและนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตร    
มีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายและตามสภาพจริงของผู้เรียน   เน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของ
ผู้เรียน  นอกจากนี้ สถานศึกษายังมีการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน พัฒนาการประเมินประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน   รวมถึงพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้ตรงตามหลักสูตร โดยมีระเบียบ
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลาแกนกลาง พุทธศักราช 
๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๙) 
    

 ๒. ผลการดําเนินงาน 

    โรงเรียนมีการสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกภาคเรียน  รวมถึงนําเสนอและรายงานผลในวาระการ
ประชุมโรงเรียน  เพ่ือให้แต่ละกลุ่มสาระได้นําผลการพัฒนาไปวิเคราะห์และหาแนวทางพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ทุกภาคเรียนและทุกปีการศึกษารวมถึงมีการวิเคราะห์ผลการทดสอบ o – net ทุกปีการศึกษา เพ่ือวางแผนการ
ดําเนินงาน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในปีต่อไป 
 โรงเรียนมีแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) พร้อมท้ังมีโปรแกรม sgs สําหรับบันทึก
คะแนน โดยกําหนดให้มีการตรวจสอบ ความถูกต้องและเป็นปัจจุบันของการบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง โดยมีคณะกรรมการวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูวัดผลของโรงเรียน เป็นผู้ติดตาม 
ตรวจสอบ พร้อมสรุปรายงานผลการดําเนินงานต่อผู้บริหาร  
    ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียน
โดยกําหนดให้มีการตรวจสอบ ความถูกต้องและเป็นปัจจุบันของการบันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
พัฒนาการของผู้เรียน โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระดําเนินการ
ควบคู่กับฝ่ายวิชาการเป็นผู้ติดตาม ตรวจสอบ พร้อมสรุปรายงานผลการดําเนินงานต่อผู้บริหาร 
 

 

 

 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

ส่วนที่ ๒.  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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๓. จุดเด่น 

ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน รวมถึงพัฒนา
ผู้เรียนให้มีลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 100  และผลการประเมินระดับดีเยี่ยมมากกว่า ร้อยละ 80 

ผู้เรียนมีความสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีได้ด้วยวิธกีารท่ีหลากหลาย
และมีประสิทธิภาพ 

โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและสถานประกอบการ และหรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและแนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียน 
 
๔. จุดควรพัฒนา 
 
 พัฒนา วิเคราะห์และหาแนวทางพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกภาคเรียนและทุกปีการศึกษารวมถึงมีการ
วิเคราะห์ผลการทดสอบ o – net ทุกปีการศึกษา ซึ่งคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O-NET) ของโรงเรียนต่ํากว่าร้อยละ 50  ทุกกลุ่มสาระ ซึ่งต้องมีการงแผนการดําเนนิงาน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
ในปีต่อไป   
 
 
 
 
 
 
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 

 ๑. กระบวนการพัฒนา 
           โรงเรียนได้ดําเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล 
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุม
ระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันกําหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน ์กําหนดพันธกิจ 
กลยุทธ ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจําปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
 พร้อมท้ังจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ดําเนินการพัฒนาตามแผนงาน 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีกําหนดไว ้มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และสรุปผล 
การดําเนินงาน 

 ๒. ผลการพัฒนา 
          ๒.๑ สถานศึกษามีการกําหนดเป้าหมาย   วิสัยทัศน์และพันธกิจ   สอดคล้องกับสภาพปัญหา    
ความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถ่ิน และสอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 



 

        ๒.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้
         ๒.๓ สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา 
ร่วมรับผิดชอบ 
          ๒.๔ ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
คุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
          ๒.๕ สถานศึกษามีการนิเทศ
เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
         ๒.๖ สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ
และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     ๒.๗ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์
สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ
 
วิธีการพัฒนา 

การพัฒนาครู
บุคลากรทาง
การศึกษาโดย
ยึดถือภารกิจของ
พื้นท่ีการปฏิบัติ
เป็นฐาน (TEPE 
Online) 

                                                                  

                                                                  
                                                                  
                                           
                                                                

การมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายในการ
วางแผนการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนละ 
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานฯ
ภาคเรียนละ 
การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนละ 
คิดเป็นร้อยละได้ 

การจัดหา
ทรัพยากร 

ผู้บริหารได้ระทุนทรัพยากรสําหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาท้ังในรูป
ของงบประมาณ
การสอน 

การนิเทศ กํากับ
ติดตามและ
ประเมินผล 

มีการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล

 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน
มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 

ครบถ้วน ทันสมัย นําไปประยุกต์ใช้ได้ ดําเนินการอย่างเป็นระบบ
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู ้

สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปี
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ

และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนา
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

สถานศึกษามีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมยึดหลักธรรมาภิบา
และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา

สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์
และแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ 

ผลการพัฒนา 
                                                                  - มีการพัฒนาครบ 

- การพัฒนาต่อเนื่องกําหนดให้
เดือนละ ๑ 

                                                                  ปีการศึกษา 
                                                                  จํานวน ๑๐ 
                                                                  คิดเป็นร้อยละได้ 
                                                                 
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ร้อยละ ๑๐๐ 
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานฯ  
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ร้อยละ ๗๐ %  
การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนละ ๔ ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละได้ ๙๔.๐๒ %   
ผู้บริหารได้ระทุนทรัพยากรสําหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาท้ังในรูป
ของงบประมาณ และบุคคลท่ีเป็นภูมิปัญญาจากท้องถ่ินมาช่วยในการสนับสนุนการเรียน

มีการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล ๒ ครั้งต่อภาคเรียน ร้อยละ 
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สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน 
 ตามมาตรฐานตําแหน่ง 

ดําเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรม 

แผนปฏิบัติการประจําปี ให้สอดคล้องกับ
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ

มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนา

และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  ท่ีเหมาะสม 

โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมยึดหลักธรรมาภิบาล 
โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ ์ส่งผลให้

มีการพัฒนาครบ ๑๐๐ %                                                                                 
การพัฒนาต่อเนื่องกําหนดให้

๑ ครั้ง  
ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

๑๐ ครั้ง  
คิดเป็นร้อยละได้ ๘๘.๖๔ % 

 % 

ผู้บริหารได้ระทุนทรัพยากรสําหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาท้ังในรูป
และบุคคลท่ีเป็นภูมิปัญญาจากท้องถ่ินมาช่วยในการสนับสนุนการเรียน

ครั้งต่อภาคเรียน ร้อยละ ๑๐๐ % 
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๓. จุดเด่น                                                                                                    
   โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธ ี 
เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกําหนด
วิสัยทัศน ์พันธกิจ เป้าหมาย ท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปี  
ท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ท่ีมุ่งเน้น
การพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ 
ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล การดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการจัด
การศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล      เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

 ๔. จุดควรพัฒนา 
      ๑. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
         ๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง  
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 

ระดับคุณภาพ : ดี 
 

๑. กระบวนการพัฒนา 
         โรงเรียนดําเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยการดําเนินงาน/กิจกรรม
อย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  
พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน โดย ทุกระดับชั้นจัดทําหน่วย
บูรณาการอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง  ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู ้ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู ้สัดส่วน
คะแนนแต่ละหน่วยกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียน
การสอนท่ีสร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าท่ีให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ  
และบรรยากาศตามสถานท่ี   ต่าง ๆ ท้ังภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรม
และเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนท่ีใช้ ครูทุกคนทํางาน
วิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง และได้รับการตรวจให้คําแนะนําโดยคณะกรรมการวิจัยของเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

๒. ผลการดําเนินงาน 
    จากการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูการจัดการเรียนการสอน 

ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๓ อยู่ในระดับดี 
 
 

มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
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๓. จุดเด่น 
    ครูมีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด  

ได้ปฏิบัตจิริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และผลงานวิจัยในชั้นเรียน
ของครูทุกคน ได้รับการตรวจประเมินพร้อมท้ังให้คําแนะนําจากคณะกรรมการวิจัยของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๔. จุดควรพัฒนา 
    ควรนําภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้ครบทุกรายวิชาเพ่ือให้นักเรียนได้ 

เรียนรู้และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนนําไปใช้พัฒนาตนเอง 
 

 
 
 
ระดับคุณภาพ : ดี 

๑. กระบวนการพัฒนา 
    โรงเรียนดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๘ ประการ ได้แก่  

๑) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  ๒) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน  

๓) จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล  
วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสารสนเทศท่ีเป็นปะโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
  ๔) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

๕) ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
๖) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา  

  ๗) จัดทํารายงานประจําปีท่ีเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน  
๘) โรงเรียนดําเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยจัดประชุมคณะครู  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการ 

สถานศึกษา 
นําเสนอผลการดําเนินงานรายงานประจําปีของสถานศึกษาในปีการศึกษาท่ีผ่านมา วิเคราะห์ผล 

การประเมินคุณภาพภายในจากรายงานประจําปีของปีการศึกษาท่ีผ่านมา วิเคราะห์จุดเด่นจุดท่ีควรพัฒนา และ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีตามจุดท่ีควรพัฒนา ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมท่ีจะพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานของสถานศึกษา โดยเน้นท่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดทําโครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
มีกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในให้ครูทุกคนในโรงเรียน เพ่ือให้คณะครู 
บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องมีความเข้าใจการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ให้ปฏิบตัิหน้าท่ีติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 
ของสถานศึกษา ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง จัดทําเครื่องมือให้นักเรียนประเมินตนเองในการเรียนรู ้ครูประเมินตนเอง
รายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเองท่ีวางไว ้คณะกรรมการประกันคุณภาพของโรงเรียนประเมินการดําเนินงานตาม
มาตรฐานและสรุปผลการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาปรับปรุงตลอดปีการศึกษา ติดตามการประเมินโครงการและ
กิจกรรมสรุปผลการดําเนินงาน ปรับปรุงการทํางานอย่างมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โรงเรียนจัดทําแบบ สํารวจ 

มาตรฐานท่ี ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
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ความพึงพอใจและประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนจากนักเรียน   ผู้ปกครอง   คณะกรรมการของสถานศึกษา
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

๒. ผลการดําเนินงาน 
      โรงเรียนมีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา อย่างเป็นระบบ 
มีผลการประเมินคุณภาพภายในท่ีระดับคุณภาพดี และคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจ
ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 
๓. จุดเด่น 
    โรงเรียนให้ความสําคัญกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเน้น 
การสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง  
ท่ีชัดเจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน 
เน้นการมีส่วนร่วม ดําเนินการในรูปของคณะกรรมการสร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ให้กับบุคคลท่ีเก่ียวข้องทุกระดับ 

๔. จุดควรพัฒนา 
        โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาดการให้ข้อมูลย้อนกลับ 
แก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพของนักเรียน นักเรียนมีการประเมิน
ตนเองในการเรียนรู้ แต่ก็ยังขาดการติดตาม ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายคน 
 
                

 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ๔ ดีเย่ียม 
      จากผลการดําเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสบผลสําเร็จตามท่ีตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดีเยี่ยม  
ท้ังนี้ เพราะมาตรฐานท่ี ๑ ผลการจัดการศึกษา  อยู่ในระดับดี   มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัด
การศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม    มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ    
อยู่ในระดับดี มาตรฐานท่ี ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล อยู่ในระดับด ี
         ท้ังนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายท่ีเป็นไปตามปัญหาและความ
ต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถ่ิน  
จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยมพัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงข้ึน 
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน   การสื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   ความสามารถในการ 
คิดคํานวณ    การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ด ี  และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษากําหนดปรากฏอย่างชัดเจน    ดังท่ีปรากฏผลประเมินในมาตรฐานท่ี ๒   
ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
สถานศึกษา    มีการวางแผนออกแบบกิจกรรมและดําเนินงานตามแผนท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมใช้ผลการประเมิน

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
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การดําเนินงานท่ีผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการดําเนินงาน 
และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง   ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ   
มีผลประเมินอยู่ในระดับ   ดีเยี่ยม วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีเป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร 
และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู ้ติดตาม  ตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียน 
เพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกข้ันตอน สถานศึกษาดําเนินงาน 
ตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นข้ันตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผล
ประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยมโดยสถานศึกษาให้ความสําคัญกับผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายเพ่ือเกิดความร่วมมือในการวางระบบ
และดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีความม่ันใจต่อระบบการ
บริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
 

                                                                                                                                 

 

               ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา   ถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสําคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องนําไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือสรุปนําไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสําเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (๓-๕ ป)ี  และนําไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้น  จากผลการ
ดําเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน 
พร้อมท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 
    

จดุเดน่จดุเดน่จดุเดน่จดุเดน่    จดุควรพัฒนาจดุควรพัฒนาจดุควรพัฒนาจดุควรพัฒนา    
● ด้านคุณภาพผู้เรียน 
๑) ผู้เรยีนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี  นักเรียนกล้าแสดงออก 
ร่าเริง  แจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรง และเป็นผู้มีคุณธรรม  
จริยธรรมตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
๒) ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่องรวมท้ังสามารถเขียน
เพ่ือการสื่อสารได้  สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้
ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียนอยู่ใน
ระดับดี   
๓) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสมรรถภาพทางกายและ
น้ําหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  
● ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
๑) ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งม่ันมีหลักการบริหาร และมี
วิสัยทัศน์ท่ีดีในการบริหารงาน สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีใน  
การทํางาน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ  
และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 
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จดุเดน่จดุเดน่จดุเดน่จดุเดน่    จดุควรพัฒนาจดุควรพัฒนาจดุควรพัฒนาจดุควรพัฒนา    
๒) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ 
โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธ ีเช่น          
การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง             
การประชุมกลุ่มเพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจเป้าหมายท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาแผนปฏิบัติการประจําปีท่ีสอดคล้องกับผลการจัด
การศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบาย   
การปฏิรูปการศึกษา ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ  
ตามมาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถ  
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ 
ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผล 
การจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวม
ข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 
● ด้านกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
๑) ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจมุ่งม่ัน ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีอย่างเต็มเวลาและความสามารถ 
๒) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยี
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๓) ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม
ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๔) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วย
วิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
 
๕) ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคนได้รับการตรวจประเมิน
และคําแนะนําจากคณะกรรมการวิจยั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้น 
ผู้เรียนเป็นสําคัญ 
๑) ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มีความ 
สามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่าง
หลากหลาย และใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนา
ตนเอง 
๒) ครูควรจดักิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ
นําเสนอ อภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
สมเหตุสมผล และมีทักษะในการแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
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จดุเดน่จดุเดน่จดุเดน่จดุเดน่    จดุควรพัฒนาจดุควรพัฒนาจดุควรพัฒนาจดุควรพัฒนา    
● ด้านการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
    โรงเรียนให้ความสําคัญกับการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาเน้นการสร้างความเข้าใจและให้ความรู ้
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวข้องอย่างชัดเจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรยีน
เน้นการมีส่วนร่วมโดยดําเนินการในรูปของคณะกรรมการ 
สร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับ
บุคคลท่ีเก่ียวข้องทุกระดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
             ๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนข้ึน 
             ๒. การส่งเสริมให้ครูเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญการจัดทําการวิจัยใน
ชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
             ๓. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานท่ีได้รับมอบหมาย ติดตามผลการ
นําไปใช้และผลท่ีเกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
             ๔. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
 ความต้องการและการช่วยเหลือ 
              ๑. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
              ๒. การสร้างข้อสอบท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET และ PISA 

 
 
 

 



                               

คาํนาํ 
 

 รายงานประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๙  (SAR) ของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร เป็นการรายงาน 
ผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองของโรงเรียนในรอบปีที่ผ่านมา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูล 
ในการพัฒนาปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไปในส่วนท่ีโรงเรียนยังไม่สามารถดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติ  และมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและเพื่อเป็นการรายงานความก้าวหน้าต่อผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง  
รวมท้ังผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย  (Stakeholders)  ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ได้แก่  คณะกรรมการสถานศึกษา  
ผู้ปกครอง  นักเรียน  ชุมชน  และหน่วยงานต้นสังกัด 
 ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน  ผู้ปกครอง  นักเรียน  สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒  หน่วยงานราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอําเภอบ้านกรวด ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  และทุกคนท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนบ้านกรวด
วิทยาคาร  ให้มีความเจริญก้าวหน้า  เป็นท่ียอมรับของบุคคลทั่วไป  จนสามารถผ่านการประเมินภายนอก 
และได้รับการรับรองจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ว่าเป็นสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา 
ได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 

   (นายสมเกียรติ  วัฒนากรประสิทธ์ิ) 
                    ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

 
 
 

                      (นายเฉลิมพล  นิรันดร์ปกรณ)์ 
                       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สารบญั 
                       หน้า 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  ๑.๑  ข้อมูลท่ัวไป     ๑ 
  ๑.๒  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา     ๑  
  ๑.๓  ข้อมูลนักเรียน     ๓ 
  ๑.๔  ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษา     ๔ 
  ๑.๕  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน(O-NET)     ๔ 
  ๑.๖  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน      ๘ 
    
ส่วนที่ ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน     ๑๒ 
  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา     ๑๓ 
  มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ     ๑๕ 
  มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล     ๑๖ 
  ผลการประเมินในภาพรวม     ๑๗ 
 
ส่วนที่ ๓  สรุปผล  แนวทางการพัฒนา  และความต้องการการช่วยเหลือ      
  จุดเด่น     ๑๘ 
  จุดควรพัฒนา     ๑๘ 
  แนวทางการพัฒนาในอนาคต     ๒๐ 
  ความต้องการการช่วยเหลือ     ๒๐ 
 
ส่วนที่ ๔  ภาคผนวก    



 


