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ค ำน ำ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โรงเรียนบรบือวิทยาคาร  ประจ าปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้
เป็นการน าเสนอผลการด าเนินงานในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา   
ซ่ึงเป็นผลมาจากการด าเนินงานทั้งหมดของสถานศึกษาท่ีครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา และน าเสนอรายงาน 
ต่อคณะกรรมการการสถานศึกษา  หน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
ซึ่งรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาจะเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาสถานศึกษาและรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกต่อไป รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา  มีเนื้อหาสาระ องค์ประกอบของรายงานและจุดมุ่งหมาย  
เพ่ือสะท้อนภาพความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา  ภายใต้บริบท 
ของสถานศึกษา  ท าให้สถานศึกษามีฐานข้อมูลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งในด้านจุดเด่น
และจุดที่ควรพัฒนา  ทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา  มีข้อมูลสารสนเทศเชิงประจักษ์  ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูและผู้เก่ียวข้องให้ความส าคัญและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  เพ่ือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร่วมกัน  
ส่งผลให้ผู้ปกครอง  ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ทั้งในส่วนที่เป็นจุดเด่นและส่วนที่ควรพัฒนา  โดยมีการประชาสัมพันธ์ในวงกว้างแก่บุคลากรครู  ผู้บริหาร  
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน  และให้การช่วยเหลือสนับสนุน 
อย่างเหมาะสม  รวมทั้งรายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัด  ได้แก่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม  และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือมีฐานข้อมูลในการก าหนดนโยบาย 
การพัฒนาการจัดการศึกษาทั้งระดับประเทศและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  และสถานศึกษาใช้รายงานประเมิน
ตนเองเพ่ือรับรองการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัดและรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

รายงานฉบับนี้ประกอบด้วย 4 ส่วนคือส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน  ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง 
ของสถานศึกษา  ส่วนที่ 3 สรุปผลแนวทางการพัฒนาและความต้องการการช่วยเหลือและ  ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร ขอขอบคุณคณะกรรมการด าเนินงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วม 
ในการจัดท ารายงานฉบับนี้  และหวังว่าเอกสารรายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้เป็นอย่างดี 

 
โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 

พฤษภาคม 2564 
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ค ำเสนอขอควำมเห็นชอบ  

รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ(Self Assessment Report : SAR) 

ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  โรงเรียนบรบือวิทยำคำร  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

........................................... 
       ดว้ยโรงเรียนบรบือวิทยาคาร  ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment 

Report : SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ประจ าการศึกษา 2563  เพ่ือเป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  ที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้อง 
กับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เพ่ือประกันคุณภาพภายใน 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน 
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

       เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 38  
ว่าด้วยอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการด้านต่างๆ  
ของสถานศึกษา  โรงเรียนบรบือวิทยาคาร  จึงเสนอรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self-Assessment 
Report : SAR) ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2563 เพ่ือขอความเห็นชอบในการด าเนินการต่อไป 
  
 

 ผ่ำนกำรเห็นชอบตำมเสนอ 
 

          ลงนำมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

  
 
           ลงชื่อ 

                        (นายกิตติ  ศรีสถิตย์) 
                                      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 
 

ลงชื่อ                    
(นายสมทรัพย์ ภูโสดา) 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนบรบือวิทยาคาร 
                 กรรมการและเลขานุการ 

   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

                โรงเรียนบรบือวิทยาคาร  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่เลขที่ 59  หมู่ที่ 3  ถนนแจ้งสนิท  ต าบลหนองสิม  อ าเภอบรบือ  
จังหวัดมหาสารคาม  44130  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  และระดับ 
ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1-3 (ปวช.)  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาการบัญชี  มีจ านวนบุคลากรในโรงเรียน
ทั้งหมด 134 คน ประกอบด้วย  ผู้บริหาร 5 คน  ครูประจ าการ 109 คน  พนักงานราชการ 2 คน  ครูอัตราจ้าง 4 คน  
ครูชาวต่างชาติ 1 คน ครูธุรการ 1 คน ลูกจ้างประจ า 2 คน  และลูกจ้างชั่วคราว 10 คน  มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 2,216 
คน (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2563)  โดยโรงเรียนได้ด าเนินการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561   ปรากฏผลการด าเนินการดังต่อไปนี้  
  

1. ผลกำรประเมินคุณภำพตนเองของสถำนศึกษำ  อยู่ในระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 
  จากการด าเนินงานตามโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ได้ประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของ 
โรงเรียนบรบือวิทยาคาร  ในภาพรวมอยู่ในระดับ 5 ยอดเยี่ยม และแยกตามมาตรฐานได้ดังนี้  
 

 
มำตรฐำน/ประเด็นกำรพิจำรณำ  

 

ผลกำรประเมิน 
ผลกำรประเมิน ระดับ 3 ขึ้นไป  

 

ร้อยละ ระดับ คุณภำพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน   94.03 5 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร    
                 สถานศึกษา 

94.76 5 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
                 เป็นส าคัญ 

93.39 5 ยอดเยี่ยม 

ระดับคุณภำพในภำพรวม 5 ยอดเยี่ยม 
   

2.  กระบวนกำรด ำเนินงำน   
โรงเรียนบรบือวิทยาคาร  มีกระบวนการด าเนินงานที่ท าให้ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ในภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม  ดังต่อไปนี้ 
 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน  ระดับคุณภำพ  ยอดเยี่ยม 
ในปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนจ าเป็นต้องปิดสถานศึกษาตามนโยบายส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เนื่องจากเหตุพิเศษการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ท าให้โรงเรียน
และครูจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนให้เหมาะสม  โดยน าสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
เน้นเนื้อหาที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและได้ฝึกทักษะตามทีศ่ักยภาพ  ครูต้องเลือกวิธีการสอนให้เหมาะสม 
กับแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียนและต้องค านึงถึงความพร้อมของนักเรียนเป็นหลัก  เช่น เรียนรู้จากแบบเรียนและ
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แบบฝึกหัด (On-hand) , ใบความรู้ , เรียนผ่าน DLTV สื่อการสอนทางไกลผ่านโทรทัศน์ หรือ ทาง On-Line  
หรือทาง On-demand (เรียนผ่านApplication)  เป็นต้น  ทั้งนี้โรงเรียนได้จัดอบรมทบทวนความรู้ด้านการใช้โปรแกรม
ต่างๆในการจัดการเรียนการสอน  เช่น  Google  Classroom , Google  Meet , Google  Doc , Zoom, Youtube , 
Facebook , Line , Tiktok เป็นต้น ฯลฯ เพ่ือพัฒนาศักยภาพให้แก่ครูและส่งผลในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
แบบออนไลน์ (On-Line) แก่นักเรียนได ้ มีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ดังนี้      
      1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
      โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน  
และเป็นไปตามมาตรฐาน และตัวชี้วัดของหลักสูตร  โดยจัดโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน  
เช่น  โครงการ Lovely care โรงเรียนได้ออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหาเชิงรุก และใช้โมเดล 
“BWK & I      LOVELY S. Model” มาใช้พัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกกลุ่ม  สามารถคัดกรองนักเรียนให้มีความสามารถ 
ในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  ผู้เรียนสามารถอ่านและเขียนสื่อความเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคน   
ครูจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนฝึกคิด วิเคราะห์ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา และมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิด  
การสืบค้น  และวัดผลจากคลังข้อสอบจนท าให้นักเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น จนอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  

1.2  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
โรงเรียนได้จัดโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีค่านิยมหลักที่ดี 

ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  ปลูกฝังให้นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ให้นักเรียนสามารถ 
อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  รวมทั้งมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง มีความสามารถทางด้านดนตรีและกีฬาหลายประเภท  จนได้ไปแข่งขันท้ังระดับภาคและระดับประเทศ  เช่น  
มวยไทยสมัครเล่น(นักกีฬาทีมชาติ) , ฟุตบอล (ชนะเลิศฟุตบอลไทยลีก สพม.26 ครั้งที่ 1) , วอลเลย์บอลชายหาด 
(แข่งขันระดับประเทศ) , ปั่นจกัรยาน(แข่งขันระดับประเทศ) , การแข่งขัน To be Number One (แข่งขันระดับภาค) , 
วงลูกทุ่ง  วงโปงลาง , วงดุริยางค์  วงดนตรีไทย และการะประกวดร้องเพลง The Voices  เป็นต้น นักเรียนส่วนใหญ่ 
มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  นอกจากนี้ยังเป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย 
เคารพกฎกติกา มารยาทของสังคมท าให้ผู้เรียนรู้จักตนเองรู้จักความถนัดและความสนใจของตนเอง 
 

มำตรฐำนที่  2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ   ระดับคุณภำพ  ยอดเยี่ยม 
            โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายความต้องการและ 
สภาพปัญหาของสถานศึกษาและท้องถิ่น โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ที่มีการด าเนินงานตามแผนและโครงการที่จัดท าข้ึนอย่างต่อเนื่อง และมีการนิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การปฏิบัติตามโครงการ  โดยใช้ระบบการท างานแบบ PDCA และน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงต่อไป  โรงเรียนมุ่งเน้น
ให้นักเรียนทุกคนอ่านออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ จึงมีโครงการ  Lovely Care และ
ผู้บริหารได้ออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือแก้ปัญหาเชิงรุก โดยใช้ “BWK & I      LOVELY S. Model” ซ่ึงเป็น
นวัตกรรมที่ใช้ในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นหลักส าคัญ โดยใช้กระบวนการ Professional Learning Community 
(PLC) ในการร่วมกันปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันท างานของทุกฝ่าย เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการเรียนรู้
ของนักเรียนในทุกๆด้าน  มีการด าเนินโครงการและกิจกรรมที่หลากหลาย เน้นให้นักเรียนเกิดทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างเป็นระบบ จนตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 
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มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ   ระดับคุณภำพ  ยอดเยี่ยม  

            โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยการด าเนินงาน/โครงการ/ 
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาสู่
มาตรฐานสากล จัดการเรียนการสอนวิชา IS (Independent Study) วิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ตามหลักสูตรโรงเรียน
มาตรฐานสากล (Word Class Standard School) มีการบูรณาการภาระงานและชิ้นงานเพ่ือใช้ในการตัดสินผลการเรียน  
ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะ 
ทางความคิด ได้ปฏิบัติจริง ครูแนะน าวิธีการปฏิบัติและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ทั้งแนะน าให้นักเรียนประเมินตนเอง
จากคลังข้อสอบ ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง จนเกิดทักษะ  ครูเปิดโอกาสให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
และครูทุกคนจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้เต็มศักยภาพ ครูใช้วิธีการสอนแบบ
โครงงาน เช่น การสอนวิชาศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) เพ่ือให้นักเรียนฝึกทักษะในการแสวงหาความรู้ เพ่ือเกิดองค์ความรู้
ใหม่ ๆ หรือสามารถสร้างนวัตกรรมได้อย่างหลากหลาย  เช่น  นวัตกรรมของโครงงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  ที่คว้ารางวัลชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และรางวัลแข่งขัน
โครงงาน  ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จนได้โควตาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฯลฯ 
จากการด าเนินงานจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและจัดท าโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครู
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม 
 

3. ทิศทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำในอนำคต 
1. พัฒนาให้ต่อเนื่องในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน  

การสื่อสาร การคิดค านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้ 
ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์และค่านิยมหลัก 12 ประการตามที่สถานศึกษาก าหนด และมีสุขภาวะทางร่างกาย อารมณ์และสังคม 
ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  

2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ต่อเนื่อง โดยการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการในการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พัฒนาวิชาการเน้นผู้เรียน 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ให้ผู้เรียนเป็นพลโลกที่สมบูรณ์ ในศตวรรษท่ี 21 

3. ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูเป็นมืออาชีพสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร พัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพมากยิ่งขึ้น  สนับสนุนการอบรมเพ่ิมความรู้และ
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ทั้งนี้สถานศึกษาจะต้องจัดเตรียมสื่อ
โสตทัศนูปกรณแ์ละด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้ครบทุกห้องเรียน เพ่ือพัฒนาเป็นห้องเรียนอัจฉริยะ(Smart 
Classroom)  ต่อไป ทั้งนี้ครูทุกคนต้องพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยท างานวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อย 2 เรื่อง 
ต่อปีการศึกษาเช่นเดิมให้ต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 
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                                         ส่วนที่ 1 
 

ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อโรงเรียน บรบือวิทยาคาร   
ที่ตั้ง เลขที่ 59  หมู่ 3  ถนนแจ้งสนิท ต าบลหนองสิม  อ าเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม  รหัสไปรษณีย์ 44130  
กำรติดต่อสื่อสำร โทรศัพท์ 043-771026  โทรสาร 043-771026  เว็บไวต์  http://www.bwk.ac.th 
เปิดสอน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปีที่ 1-3 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ปวช.) สาขาการบัญชี 
เขตพื้นที่บริกำร  โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  ได้แก่ 

             1) ต าบลหนองสิม  : โรงเรียนบ้านหนองสิม  โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง  และโรงเรียนบ้านพงโพด     
             2) ต าบลวังไชย  : โรงเรียนบ้านโนนส าราญ  โรงเรียนบ้านโนนเกษตร  โรงเรียนบ้านดอนก่อ และโรงเรียน
บ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 
             3) ต าบลวังใหม่  : โรงเรียนบ้านวังปลาโด  โรงเรียนบ้านวังไฮ  และโรงเรียนบ้านโนนทอง 
 

ค ำขวัญของโรงเรียน  วิชาการดี  ดนตรีเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  ผู้น าด้านกีฬา 
 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน รักษ์ความเป็นไทย 
 

ปรัชญำกำรศึกษำ  นตถ ิ ปัญญา สมาอาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 
 

วิสัยทัศน์ (VISION) 
 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เป็นพลโลกที่สมบูรณ์   โดยการจัดการเรียนรู้ 
สู่มาตรฐานสากล  บนพื้นฐานของความเป็นไทย  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ (MISSION) 
1. มุ่งพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 
2. พัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนมาตรฐานสากลและเกิดทักษะ  

แห่งศตวรรษท่ี 21 
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 
4. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทยตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เป้ำประสงค์ (GOAL) 
1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรโรงเรียน

มาตรฐานสากล  
2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนมาตรฐานสากลและเกิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ 
4. มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

http://www.bwk.ac.th/
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1.2 ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎำคม 2563)  
      1) จ ำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ 2563  

 นักเรียนชาย 959 คน นักเรียนหญิง 1,257  คน  รวมทั้งสิ้น 2,216 คน 
ตำรำง1  สถิติจ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา 2563  

 (แหล่งข้อมูล : ระบบจดัเก็บข้อมลูรายบคุคล Data Management Center ปีการศึกษา 2563) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิ 1  สถิติจ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา 2563 

ชาย หญงิ รวม หอ้ง อัตราสว่นคน : หอ้ง
ม.1 178 214 392 11 36:1
ม.2 193 195 388 11 35:1
ม.3 205 215 420 10 42:1

ม.ตน้ 576 624 1,200 32 38:1
ม.4 156 185 341 9 38:1
ม.5 110 184 294 9 33:1
ม.6 82 179 261 8 33:1

ม.ปลาย 348 548 896 26 34:1
ปวช.1 13 22 35 1 35:1
ปวช.2 12 27 39 1 39:1
ปวช.3 10 36 46 1 46:1

ปวช.1-3 35 85 120 3 40:1
รวมทัง้หมด 959 1,257 2,216 61 36:1

ระดบัชั้น
ประจ าปกีารศึกษา 2563
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      2) ข้อมูลนักเรียน ย้อนหลัง 3 ปีกำรศึกษำ  

ตำรำง  2  เปรียบเทียบสถิติจ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา 2561 - 2563  
   (แหล่งข้อมูล : ระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล Data Management Center ปีการศึกษา 2563) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
แผนภูมิ 2  เปรียบเทียบสถิติจ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา 2561 - 2563  

ระดบัชั้นเรียน ปกีารศึกษา 2561 ปกีารศึกษา 2562 ปกีารศึกษา 2563
ม.1 421 397 818
ม.2 389 418 807
ม.3 390 384 774

รวมนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1,200 1,199 1,200
ม.4 288 304 592
ม.5 270 264 534
ม.6 289 245 534

รวมนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 847 813 1660
ปวช.1 40 37 77
ปวช.2 43 39 82
ปวช.3 65 42 107

รวมนักเรยีนประกาศนียบตัรวชิาชีพ 148 118 266
รวมทัง้หมด 2,195 2,130 2,216

0

200
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800

1000

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3
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288
270 289

40 43 65

397 418

384 304
264 245

37 39 42

818 807 774

592
534 534

77 82 107

เปรียบเทยีบจ ำนวนนักเรยีนระดับชั้น ม.1-ม.6 และ ปวช.1-ปวช.3

ปีกำรศึกษำ 2561-2563

ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563
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1.3 ข้อมูลครู และบุคลำกรของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 
      1) จ ำนวนบุคลำกร  (ครูประจ าการ 109 คน พนักงานราชการ 2 คน ครูอัตราจ้าง 6 คน)    

ตำรำง  3  ข้อมูลบุคลากร  ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
              (แหล่งข้อมูล : กลุ่มบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 31  มีนาคม 2564) 

ที ่ ชื่อ สกลุ 

 
 

อำย ุ

 
อำยุ

รำชกำร 

 
ต ำแหน่ง/
วิทยฐำนะ 

 
 

วุฒิ วิชำกำรเอก 
สอนวิชำ/

ชั้น 

จ ำนวน
ชั่วโมง 
ที่ได้รับ
กำร

พัฒนำ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

1 นางรุ่งรัตน ์ ชูเจริญตรากลู 50 23 ครู/คศ.3 
ค.บ. 
ศษ.ม. 

ภาษาไทย 
การบริหารการศึกษา 

ภาษาไทย 
ม.4 

72
ช่ัวโมง 

2 นางจิตติมา  นวลจันทร ์ 59 36 ครู/คศ.3 
ศศ.บ. 
ศศ.ม. 

ภาษาไทย 
ไทยคดีศึกษา 

ภาษาไทย 
ม.6 

36 
ช่ัวโมง 

3 นางค าพวน  ประสงค์สันต ์ 54 30 ครู/คศ.3 
ศศ.บ. 
ค.ม. 

ภาษาไทย 
หลักสตูรและการสอน 

ภาษาไทย 
ม.3 

45 
ช่ัวโมง 

4 นางอภิชญา  ศรีเกิน 60 26 ครู/คศ.3 
ค.บ. 

ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

ม.3 
6  

ช่ัวโมง 

5 นางสาวราตร ี ยาย่อ 41 10 ครู/คศ.3 
ค.บ. 
ค.ม. 

ภาษาไทย 
หลักสตูรและการสอน 

ภาษาไทย 
ม.2 

85
ช่ัวโมง 

6 นางสาวกิตติยาพร  เที่ยงด ี 36 12 ครู/คศ.3 
ค.บ. 
ค.ม. 

ภาษาไทย 
หลักสตูรและการสอน 

ภาษาไทย 
ม.2,3 

30 
ช่ัวโมง 

7 นางสาวสิริพรรณ  คงมั่น 27 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

ม.1 
78

ช่ัวโมง 

8 นางบุบผา  เสนาค า 52 12 ครู/คศ.3 
ศศ.บ. 
ค.ม 

ภาษาไทย 
ภาษาและวรรณกรรมไทย 

ภาษาไทย 
ม.3,5 

30 
ช่ัวโมง 

9 
นางสาววิจิตรา   ผิวพรรณ 
(ย้ายมาวันท่ี 11 พ.ย. 2563) 37 11 ครู/คศ.2 ค.บ. ภาษาไทย 

ภาษาไทย 
ม.2 

34 
ช่ัวโมง 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

10 นายอนันท์  ส าเภาทอง 47 23 ครู/คศ.3 
ศษ.บ. 
ศษ.ม. 

คณิต-เคม ี
การบริหารการศึกษา 

คณิตฯ 
ม.1 

54
ช่ัวโมง 

11 นางรัตนา  เนื่องโนราช 50 26 ครู/คศ.3 
ศษ.บ. 
กศ.ม. 

คณิตศาสตร ์
การวัดผลการศึกษา 

คณิตฯ 
ม.1 

36 
ช่ัวโมง 

12 นางสุชาดา  สุขบรรเทิง 53 28 ครู/คศ.3 
กศ.บ. 
ค.ม. 

วิทย์-คณิต 
หลักสตูรและการสอน 

คณิตฯ 
ม.3,4 

40
ช่ัวโมง 

13 นายสุชาต ิ วิริยะ 58 36 ครู/คศ.3 
ศษ.บ. 
ศษ.ม. 

คณิตศาสตร ์
หลักสตูรและการสอน 

คณิตฯ 
ม.5 

36 
ช่ัวโมง 

14 นางเบญจวรรณ  ส าเภาทอง 49 26 ครู/คศ.3 
ค.บ. 
กศ.ม. 

คณิตศาสตร ์
การวัดผลการศึกษา 

คณิตฯ 
ม.3,4 

36 
ช่ัวโมง 
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ที ่ ชื่อ สกลุ 

 
 

อำย ุ

 
อำยุ

รำชกำร 

 
ต ำแหน่ง/
วิทยฐำนะ 

 
 

วุฒิ วิชำกำรเอก 
สอน

วิชำ/ชั้น 

จ ำนวน
ชั่วโมง 
ที่ได้รับ
กำร

พัฒนำ 

15 นางสาวเพชรัตน ์ วงษ์ผักเบี้ย 49 26 ครู/คศ.3 
ค.บ. 
กศ.ม. 

คณิตศาสตร ์
การวิจัยการศึกษา 

คณิตฯ 
ม.3 

36
ช่ัวโมง 

16 นางสาววนิดา  นนฤาชา 49 25 ครู/คศ.3 
ค.บ. 
กศ.ม. 

คณิตศาสตร ์
หลักสตูรและการสอน 

คณิตฯ 
ม.5 

42
ช่ัวโมง 

17 นางสุพัฒตรา  นาคยา 48 24 ครู/คศ.3 
วท.บ. 
ค.ม. 

สถิติประยุกต ์
หลักสูตรและการเรียนการสอน 

คณิตฯ 
ม.3 

38 
ช่ัวโมง 

18 นางสาววิลาวรรณ  นนท์ศรีราช 57 33 ครู/คศ.3 กศ.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตฯ 
ม.3,5 

36
ช่ัวโมง 

19 นางปราณ ี นาสิงห์ขันธ ์ 47 22 ครู/คศ.3 ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตฯ 
ม.4 

6  
ช่ัวโมง 

20 นายพร้อมพันธ ์ สุวรรณแสน 40 15 ครู/คศ.3 
ศษ.บ. 
วท.ม. 

คณิตศาสตร ์
สถิติประยุกต ์

คณิตฯ 
ม.1,6 

6  
ช่ัวโมง 

21 นางศิริพร  ลุนสมบัต ิ 40 17 ครู/คศ.3 กศ.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตฯ 
ม.1,4,6 

94 
ช่ัวโมง 

22 นางสาวชัญญภัทร  ลาโยธี 41 17 ครู/คศ.3 
ศษ.บ. 
กศ.ม. 

คณิตศาสตร ์
การบริหารการศึกษา 

คณิตฯ 
ม.1,5,6 

90 
ช่ัวโมง 

23 นางสาวล ายวน  ไวท า 31 5 ครู/คศ.1 
ศษ.บ. 
กศ.ม. 

คณิตศาสตรศึกษา      
การบริหารการศึกษาและ
พัฒนาการศึกษา 

คณิตฯ 
ม.4,5 

112 
ช่ัวโมง 

24 นายอุทิศ  แสนสุข 48 23 ครู/คศ.2 ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตฯ 
ม.4,6 

6  
ช่ัวโมง 

25 นายกมล  ชายศรี 38 12 ครู/คศ.3 
ค.บ. 
ค.ม. 

คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตรศึกษา 

คณิตฯ 
ม.2,3 

85
ช่ัวโมง 

26 นางสาวกิตติยา  สีดา 34 9 ครู/คศ.2 
กศ.บ. 
ศษ.ม. 

คณิตศาสตร ์
การบริหารการศึกษา 

คณิตฯ 
ม.2 

36 
ช่ัวโมง 

27 
นางเกษร  เทวาพิทักษกุล 
(ย้ายมาวันท่ี 13 พ.ย. 2563) 

36 6 ครู/คศ.1 วทบ. สถิต ิ
คณิตฯ 
ม.2 

26 
ช่ัวโมง 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

28 นางกุลวด ี ผ่านจังหาร 54 26 ครู/คศ.3 
วท.บ. 
กศ.ม. 

เกษตรศาสตร ์
วิทยาศาสตรศึกษา 

วิทย์ 
ม.1 

103 
ช่ัวโมง 

29 นางพัชรินทร์  เทียบพิมพ์ 58 38 ครู/คศ.3 
ศษ.บ. 
กศ.ม. 

วิทยาศาสตร ์
หลักสตูรและการสอน 

วิทย์ 
ม.3 

6  
ช่ัวโมง 
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ที ่ ชื่อ สกลุ 

 
 

อำย ุ

 
อำยุ

รำชกำร 

 
ต ำแหน่ง/
วิทยฐำนะ 

 
 

วุฒิ วิชำกำรเอก สอนวิชำ/ชัน้ 

จ ำนวน
ชั่วโมง 
ที่ได้รับ
กำร

พัฒนำ 

30 นายพนมเทียน  ชมดง 57 34 ครู/คศ.3 กศ.บ. เคม ี วิทย์ ม.2
ปวช.2 

- 

31 นายพิษณ ุ นาชัยฤทธิ ์ 51 26 ครู/คศ.3 
ค.บ. 
ศษ.ม. 

วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
การบริหารการศึกษา 

วิทย์ 
ม.2 

6  
ช่ัวโมง 

32 นายบรรล ุ สุขุนา 49 29 ครู/คศ.3 
ค.บ. 
ศษ.ม. 

วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
การบริหารการศึกษา 

ฟิสิกส ์
ม.4 

12  
ช่ัวโมง 

33 นางวราภรณ ์ จิณาบญุ 49 25 
ครู/คศ.3 

 
ค.บ. 
ค.ม. 

เคม ี
หลักสตูรและการเรียน 
การสอน 

วิทย์ ม.2 
เคมี ม.4 

50
ช่ัวโมง 

34 นางสาววีรานุช  สายจันทร ์ 45 22 ครู/คศ.3 
ค.บ. 
วท.ม. 

ฟิสิกส ์
การสอนฟิสิกส ์

ฟิสิกส ์
ม.5 

74
ช่ัวโมง 

35 นางสาวอารีวรรณ  ขัตติยะวงศ ์
 

44 
 

20 ครู/คศ.3 
วท.บ. 
ค.ม. 

เคม ี
วิทยาศาสตรศึกษา 

วิทย์ ม.2 
เคมี ม.4 

 

32 
ช่ัวโมง 

36 นางชลิตา  ปัทมรีย ์
 

49 
 

23 ครู/คศ.3 
ค.บ. 

ศษ.ม. 
เคม ี
การบริหารการศึกษา 

วิทย์ ม.2 
เคมี ม.5 

 

32
ช่ัวโมง 

37 นายปิยะพงศ ์ ผลเจรญิ 
 

36 
 

12 ครู/คศ.3 
 

วท.บ. 
 

เคม ี
 

เคม ี
ม.4,6 

68
ช่ัวโมง 

 

38 นายอรรถพล  พันธุ์งาม 35 11 ครู/คศ.3 
ค.บ. 
ศษ.ม. 

ชีววิทยา 
การสอนวิทยาศาสตร ์

ชีววิทยา 
ม.4 

42 
ช่ัวโมง 

39 นางปุณณภา  นนท์ศรีราช 50 27 
ครู/คศ.3 

 
วท.บ. 
ศษ.บ. 

ชีววิทยา 
การวัดและประเมินผล
การศึกษา 

ชีววิทยา 
ม.4,5 

32 
ช่ัวโมง 

40 นางชนิศา  มาตย์วังแสง 48 23 
ครู/คศ.3 

 
ค.บ. 
ศษ.ม. 

  เคมี 
  นวัตกรรมหลักสูตรและ 
  การจัดการเรียนรู้ 

เคม ี
ม.6 

24 
ช่ัวโมง 

41 นางสุจิตตรา  บุญประสงค ์ 43 17 ครู/คศ.3 
ค.บ. 
ศษ.ม. 

วิทยาศาสตรศึกษา 
การบริหารการศึกษา 

วิทย์ 
ม.2 

50
ช่ัวโมง 

42 นางสุจิรา  รัตนพลแสง 52 26 ครู/คศ.3 ค.บ. วิทยาศาสตร์ศึกษา วิทย์ 
ม.1 

6  
ช่ัวโมง 

43 นายสุรชัย  นธีนาม 34 8 ครู/คศ.2 วท.บ. ฟิสิกส ์ ฟิสิกส์ 
ม.6 

30 
ช่ัวโมง 
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ที ่ ชื่อ สกลุ 

 
 

อำย ุ

 
อำยุ

รำชกำร 

 
ต ำแหน่ง/
วิทยฐำนะ 

 
 

วุฒิ วิชำกำรเอก สอนวิชำ/ชัน้ 

จ ำนวน
ชั่วโมง 
ที่ได้รับ
กำร

พัฒนำ 

44 นางสาวธิดารตัน ์ เทียบเพชร 32 8 ครู/คศ.1 ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทย์ 
ม.3 

6 
ช่ัวโมง 

45 นางทิพวด ี ชมกลิ่น 54 30 ครู/คศ.3 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทย์ 
ม.3 

32 
ช่ัวโมง 

46 นางสิริอร  จันทรงกุล 45 10 ครู/คศ.3 
กษ.บ. 
ศษ.ม. 

ชีววิทยา 
การบริหารการศึกษา 

ชีววิทยา 
ม.5,6 

76 
ช่ัวโมง 

47 นางสาวขนิจฐา  ไชยนิคม 39 9 ครู/คศ.2 
วท.บ. 
ศษ.ม. 

ชีววิทยา 
การบริหารการศึกษา 

ชีววิทยา 
ม.5,6 

36 
ช่ัวโมง 

48 นางสาวศศิธร  ปักกาโล 32 4 ครู/คศ.1 
วท.บ. 
ศศ.ม. 

ชีววิทยา 
การสอนวิทยาศาสตร ์

ชีววิทยา 
ม.4,5 

72 
ช่ัวโมง 

49 นางสาวอมร  พานิชศิริ 43 18 ครู/คศ.3 
ค.บ. 
วท.ม. 
ปร.ด. 

เคม ี
เคมีศึกษา 
เคม ี

วิทย์ ม.2 
เคมี ม.5 

6 
ช่ัวโมง 

50 นายสมจินต ์ นนท์ศรีราช 52 26 ครู/คศ.3 ค.บ. อุตสาหกรรมศลิป ์
เทคโนฯ ม.3 
สุขศึกษา ม.2 

IS ม.2 

60 
ช่ัวโมง 

51 นายนิมิต  นวลจันทร ์ 60 35 ครู/คศ.3 ค.บ. อุตสาหกรรมศลิป ์ เทคโนโลย ี
ม.1 

48 
ช่ัวโมง 

52 นางมะลินาถ  กองโส 44 18 ครู/คศ.3 ค.บ. คอมพิวเตอร ์
เทคโนโลย ี

ม.4 
18 

ช่ัวโมง 

53 นางบาหยัน  ละดาวลัย ์ 37 9 ครู/คศ.2 
บธ.บ. 
ค.ม. 

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
หลักสตูรและการสอน 

เเคโนโลย ี
ม.2 

112 
ช่ัวโมง 

54 นางสาวผกามาศ ศุภสระ 38 11 ครู/คศ.1 ศศ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลย ี

ม.1 
42 

ช่ัวโมง 

55 นายปองดี  ไชยจันดา 33 3 ครู/คศ.1 
วศ.บ. 
ศศ.ม. 
วศ.ม. 

วิศวกรรมเคม ี
การสอนวิทยาศาสตร ์
วิศวกรรมเคม ี

เคม ี
ม.6 

233 
ช่ัวโมง 

56 ส.อ.นันธศักดิ ์ อาจสมัย 27 3 ครู/คศ.1 ค.บ. ฟิสิกส ์
ฟิสิกส ์
ม.4-6 

32 
ช่ัวโมง 

57 นางสาวณัฐสุดา  แก้วก่ า 25 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. ฟิสิกส ์
ฟิสิกส ์
ม.5 

80 
ช่ัวโมง 

58 นายพีรดลย ์ อ่อนส ี 26 1 ครูผู้ช่วย 
วท.บ. 
ศษ.ม. 

ฟิสิกส ์
หลักสตูรและการสอน 

ฟิสิกส ์
ม.4 

66 
ช่ัวโมง 
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ที ่ ชื่อ สกลุ 

 
 

อำย ุ

 
อำยุ

รำชกำร 

 
ต ำแหน่ง/
วิทยฐำนะ 

 
 

วุฒิ วิชำกำรเอก สอนวิชำ/ชัน้ 

จ ำนวน
ชั่วโมง 
ที่ได้รับ
กำร

พัฒนำ 

59 
นางสาวณัฐวดี  ภคู า 
(ย้ายมาวันท่ี 26 พ.ย. 2563) 

43 7 ครู/คศ.1 
วท.บ. 
วท.ม. 

ชีววิทยา 
วิทยาศาสตร์ทางทะเล 

ชีววิทยา 
ม.5,6 

8  
ช่ัวโมง 

60 
นางสาวภัควรัญญู  วิจิตวงศ์วาน 
(บรรจุวันท่ี 29 ตุลาคม 2563) 25 

6 
เดือน 

ครูผู้ช่วย 
ค.บ. 
วท.ม. 

ฟิสิกส ์
วิทยาศาสตรศึกษา 

วิทย์กายภาพ 
ม.5 

28 
ช่ัวโมง 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

61 นายชัยณรงค ์ ค าโฮงค ์ 52 28 ครู/คศ.3 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมฯ 
ม.3 

6  
ช่ัวโมง 

62 นายทองสุก  มาตย์วังแสง 56 34 ครู/คศ.3 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร ์ สังคมฯ ม.6 
ประวัตฯิ ม.1 

12 
ช่ัวโมง 

63 นายทรงศักดิ ์ สุขบรรเทิง 53 28 ครู/คศ.3 
ค.บ. 
กศ.ม. 

เกษตรกรรมทั่วไป 
การบริหารการศึกษา 

สังคมฯ ม.6 
ประวัตฯิ ม.1 

18 
ช่ัวโมง 

64 นายประมวล  พงไธสงค ์ 59 38 ครู/คศ.3 กศ.บ. ชีววิทยา สังคมฯ 
ม.2 

6  
ช่ัวโมง 

65 นางเกษร  เหล็กค้าน 53 27 ครู/คศ.3 ศ.บ. วัฒนธรรม สังคมฯ ม.5 
ประวัตฯิ ม.5 

30 
ช่ัวโมง 

66 นางประครอง  ดวงนามล 50 26 ครู/คศ.3 
ศศ.บ. 
ศษ.ม 

การจัดการทั่วไป 
หลักสตูรและการสอน 

สังคมฯ ม.2 
ประวัตฯิ ม.2 

12 
ช่ัวโมง 

67 นางกนกวิภา  ศรีวิชัย 44 15 ครู/คศ.3 
ค.บ. 
กศ.ม. 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เทคโนโลยีการศึกษา 

สังคมฯ 
ม.1 

12 
ช่ัวโมง 

68 นางสุภีย ์ ไชยลอย 58 25 ครู/คศ.3 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมฯ 
ม.5 

- 

69 นางจิตตนุช  โสภา 54 11 ครู/คศ.3 
ศศ.บ. 
ค.ม. 

ประวัติศาสตร ์
หลักสตูรและการเรียน
การสอน 

สังคมฯ ม.4 
ประวัตฯิ ม.2 

12 
ช่ัวโมง 

70 นางสาวปนัดดา  ปินะกาโพธิ ์ 31 7 ครู/คศ.1 ศษ.บ. สังคมศึกษา สังคมฯ ม.2,3 
ประวัตฯิ ม.3 

90 
ช่ัวโมง 

71 นายอนุมัต ิ สุดชา 27 3 ครู/คศ.1 ศษ.บ. สังคมศึกษา สังคมฯ 
ม.4 

90 
ช่ัวโมง 

72 
นายอภิชิต  อุประ 
(บรรจุวันท่ี 1 ตุลาคม 2563) 

24 
6 

เดือน 
ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา สังคมฯ 

ม.1,2 
39

ช่ัวโมง 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 

73 นางนันทพร  จันทร์สด 55 25 ครู/คศ.3 
ค.บ. 
ศษ.ม. 

พลศึกษา 
การบริหารการศึกษา 

สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

ม.3,4 
- 
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ที ่ ชื่อ สกลุ 

 
 

อำย ุ

 
อำยุ

รำชกำร 

 
ต ำแหน่ง/
วิทยฐำนะ 

 
 

วุฒิ วิชำกำรเอก สอนวิชำ/ชัน้ 

จ ำนวน
ชั่วโมง 
ที่ได้รับ
กำร

พัฒนำ 

74 นายวิทยา  บุญประสงค ์ 54 26 ครู/คศ.3 
ค.บ. 
ศษ.ม. 

พลศึกษา 
การบริหารการศึกษา 

สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

ม.2 

50 
ช่ัวโมง 

75 นายประเกียรต ิ หล้าก่ า 57 22 ครู/คศ.3 ค.บ. พลศึกษา 
สุขศึกษาและ

พลศึกษา 
ม.5 

24 
ช่ัวโมง 

76 นายบุญเทียม  ทองเจริญ 60 36 ครู/คศ.3 ค.บ. พลศึกษา 
สุขศึกษาและ

พลศึกษา 
ม.4 

- 

77 นางร าไพ  โลมโคกสูง 54 23 ครู/คศ.3 
กศ.บ. 
ศษ.ม. 

พลศึกษา 
การบริหารการศึกษา 

สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

ม.3 

12 
ช่ัวโมง 

78 นายพลอนันต ์ จันทร์แก้ว 33 5 ครู/คศ.1 ศษ.บ. พลศึกษา 
สุขศึกษาและ

พลศึกษา 
ม.1 

6  
ช่ัวโมง 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

79 นางพวงพยงค์  หงษานาวา 60 40 ครู/คศ.3 ค.บ. ศิลปศึกษา ทัศนศิลป ์
ม.6 

6 
 ช่ัวโมง 

80 นายเสกสิทธ์ิ  สังฆะมณ ี 51 25 ครู/คศ.3 ค.บ. ดนตรีศึกษา ดนตร ี
ม.4 

40 
ช่ัวโมง 

81 นางวันเพ็ญ  มูลด ี 49 20 ครู/คศ.3 ค.บ. นาฏศิลป ์ นาฏศิลป ์
ม.5 

12 
 ช่ัวโมง 

82 นายเหมกร  กิจด ี 59 29 ครู/คศ.3 กศ.บ. ศิลปศึกษา ศิลปะ 
ม.3 - 

83 นายเสกสรร  สังฆะมณ ี 53 29 ครู/คศ.2 ค.บ. ดนตรีศึกษา ดนตร ี
ม.2 

6  
ช่ัวโมง 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 

84 นายสุทธินันท์  จิณาบญุ 52 26 ครู/คศ.3 
ค.บ. 
ศษ.ม. 

ธุรกิจศึกษา 
การบริหารการศึกษา 

การงานฯ 
ม.3 

18 
ช่ัวโมง 

85 นางสาวนิสากรณ ์ ภวภูตานนท ์ 49 25 ครู/คศ.3 
ศศ.บ. 
กศ.ม. 

การจัดการทั่วไป 
หลักสตูรและการสอน 

การงานฯ 
ม.1,2 

32 
ช่ัวโมง 

86 นางสาวชนัดดา  รวดเจรญิ 38 11 ครู/คศ.3 
ศศ.บ. 
กศ.ม. 

สารสนเทศศาสตร ์
การวิจัยการศึกษา 

การงานฯ 
ม.1,3 

24 
ช่ัวโมง 

87 นางสาวดวงธิดา  จันเต 27 3 ครู/คศ.1 ค.บ. อุตสาหกรรมศลิป ์
การงานฯ 

ม.1,3 
54 

ช่ัวโมง 

88 
นายยศกร  ชัยอินทร ์
(ย้ายมาวันท่ี 13 พ.ย. 2563) 

40 9 ครู/คศ.2 ค.บ. อุตสาหกรรมศลิป ์
การงานฯ 

ม.1 
18 

ช่ัวโมง 
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ที ่ ชื่อ สกลุ 

 
 

อำย ุ

 
อำยุ

รำชกำร 

 
ต ำแหน่ง/
วิทยฐำนะ 

 
 

วุฒิ วิชำกำรเอก 
สอนวิชำ/

ชั้น 

จ ำนวน
ชั่วโมง 
ที่ได้รับ
กำร

พัฒนำ 
สำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

89 นายวิชัย  ช่ืนนิรันดร ์ 57 30 ครู/คศ.3 
ศศ.บ. 
กศ.ม. 

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

อังกฤษ ม.6 
IS ม.5 

42 
ช่ัวโมง 

90 นางสาวสุวรรณ ี นิวัตยะกุล 60 38 ครู/คศ.3 ค.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษ 
ม.5 

36 
ช่ัวโมง 

91 
นางจันทนา  ศากยโรจน ์ 56 29 

ครู/คศ.3 กศ.บ. 
ภาษาอังกฤษ 

อังกฤษ 
ม.4 

152
ช่ัวโมง 

92 นายสาคร  ค าส ี 57 30 ครู/คศ.3 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
อังกฤษ 
ม.4, 5 

12 
ช่ัวโมง 

93 นางศุจิกา  ฉายจิตต ์ 55 28 ครู/คศ.3 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษ 
ม.1 

60 
ช่ัวโมง 

94 นางสาวสุปรยีา  วงศ์ดวงจันทร ์ 50 27 ครู/คศ.3 
ค.บ. 
กศ.ม. 

ภาษาอังกฤษ 
การสอนภาษาอังกฤษ 

อังกฤษ 
ม.3 

30 
ช่ัวโมง 

95 นางวัชรี  สิงห์สู่ถ้ า 50 25 ครู/คศ.3 ค.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษ 
ม.1 

42 
ช่ัวโมง 

96 นางจีละพา  ภารสถิตย ์ 41 16 ครู/คศ.3 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษ 
ม.2 

36 
ช่ัวโมง 

97 นางกันยารัตน ์ สืบศร ี 36 11 ครู/คศ.3 
กศ.บ. 
กศ.ม. 

ภาษาอังกฤษ 
การสอนภาษาอังกฤษ 

อังกฤษ ม.6 
IS ม.5 

60 
ช่ัวโมง 

98 นางพรรณิพา  สิงห์สีโว 50 23 ครู/คศ.3 
ค.บ. 
กศ.ม. 

ภาษาอังกฤษ 
หลักสตูรและการสอน 

อังกฤษ 
ม.3 

72 
ช่ัวโมง 

99 นางสาวปทิตตา  ทัพสุริย ์ 50 23 ครู/คศ.3 
ค.บ. 
ค.ม. 

ภาษาอังกฤษ 
หลักสตูรและการสอน 

อังกฤษ 
ม.2 

72 
ช่ัวโมง 

100 นางสาวไพจิต  สอนบุตรสา 49 18 ครู/คศ.3 
ค.บ. 
ค.ม. 

ภาษาอังกฤษ 
การบริหารการศึกษา 

อังกฤษ 
ม.5,6 

18 
ช่ัวโมง 

101 
นางสาวอมราพร  พรมโชต ิ
(บรรจุวันท่ี 17 สิงหาคม 2563) 

27 8 เดือน 
ครูผู้ช่วย ศศ.บ. 

ภาษาจีน 
จีน 
ม.1 

50 
ช่ัวโมง 

102 
นางชนิดา  เอกสะพัง 
(ย้ายมาวันท่ี 13 พ.ย. 2563) 

38 16 
ครู/คศ.3 ศศ.บ. 

กศ.ม. 
ภาษาอังกฤษ 
การสอนภาษาอังกฤษ 

อังกฤษ 
ม.3,4 

40 
ช่ัวโมง 

กลุ่มพำณิชยกรรม 

103 นางกาญจนา  พลสิทธ์ิ 52 26 ครู/คศ.3 ค.บ. ธุรกิจศึกษา ปวช.1-3 
18 

ช่ัวโมง 

104 นายก าจร  วัฒโน 59 35 ครู/คศ.3 ศศ.บ. การจัดการทั่วไป ปวช.1-3 
6  

ช่ัวโมง 
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ที ่ ชื่อ สกลุ 

 
 

อำย ุ

 
อำยุ
รำชก
ำร 

 
ต ำแหน่ง/
วิทยฐำนะ 

 
 

วุฒิ วิชำกำรเอก 
สอนวิชำ/

ชั้น 

จ ำนวน
ชั่วโมง 
ที่ได้รับ
กำร

พัฒนำ 

105 นางสุเมตตา  ใหม่คามิ 51 26 ครู/คศ.3 ค.บ. ธุรกิจศึกษา ปวช.1-3 
107 

ช่ัวโมง 

106 นางเกศกนก  ธนไพศาลกิจ 52 25 ครู/คศ.3 
ค.บ. 
บธ.บ. 

คอมพิวเตอร ์
บัญช ี

ปวช.1-3 45 
ช่ัวโมง 

107 นางกุลจิรา  ส่งเสรมิ 50 25 ครู/คศ.3 บธ.บ. การบัญชี ปวช.1-3 - 
กลุ่มงำนแนะแนว 

108 นางวราพร  หล้าก่ า 56 31 ครู/คศ.3 ค.บ. แนะแนว 
แนะแนว 

ม.3 
36 

ช่ัวโมง 

109 นางสาวระพีพร  พยอม 33 6 ครู/คศ.1 วท.บ. จิตวิทยา แนะแนว  
ม.6 

36
ช่ัวโมง 
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  ที่  ชื่อ - ชื่อสกุล  อำยุ  ประสบกำรณ์  
กำรสอน(ปี)  

วุฒิ  วิชำเอก  สอนวิชำ/ชั้น  จ้ำงด้วยเงิน  

พนักงำนรำชกำร 

110 นายพงษ์ศักดิ์  ทศดร 44 14 ค.บ. การศึกษาพิเศษ ภาษาไทย 
ม.1 

เงินงบประมาณ 
สพฐ 

111 นายอรรคเดช  สาลาด 56 12 ศษ.บ. การแนะแนว แนะแนว 
ม.1 

เงินงบประมาณ 
สพฐ 

ครูพิเศษ (ประจ ำส ำนกังำน) 

112 สิบเอกนพรัตน ์ ทดทะศร ี 33 4 ปกส. 
เทคนิคไฟฟ้า
สื่อสาร 

งานธุรการ 
เงินงบประมาณ 

สพฐ 

113 นางสาววิภาวรรณ  ศรีละคร 31 5 ค.บ. วิทยาศาสตร ์

เจ้าหน้าท่ี
ประจ าห้อง 
ปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์ 

เงินงบประมาณ 
สพฐ 

ครูพิเศษ (สำยกำรสอน) 

114 นางสาวสุนสิา  คลคิด 27 3 ค.บ. ดนตรีศึกษา 
ดนตร ี
ม.1,2 

รายได ้
สถานศึกษา 

115 นางสาวปวีณา  ปักกาโล 25 1 ศศ.บ. ภาษาจีน 
ภาษาจีน 
ม.3,6 

รายได ้
สถานศึกษา 

116 
Miss Ga -abam Mirabel 
Tarh 

37 10 B.Ed. 
Health 
Education 
and Nursing 

ภาษาอังกฤษ 
ม.1 

รายได ้
สถานศึกษา 

117 
นายวรายุทธ  สิงห์เสนา 
(เริ่มงาน 17 สิงหาคม 2563) 

34 4 
ศศ.บ 
ศศ.ม. 

ดนตรสีากล 
ดุริยางคศลิป ์

ภาษาไทย 
Lovely Care 

ม.1 - 3 

รายได ้
สถานศึกษา 
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  ตำรำง 4  สรุปการเข้ารับการพัฒนาตนเองของบุคลากร (ครูประจ าการ) ปีการศึกษา 2563 
       (แหล่งข้อมูล : กลุ่มบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 31  มีนาคม 2564) 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
แผนภูมิ  3   แสดงการพัฒนาตนเองของบุคลากร (ครูประจ าการ) เฉลี่ยชั่วโมงอบรม  ปีการศึกษา 2563 
                จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้   

 
 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ จ านวนชัว่โมงอบรม จ านวนครปูระจ าการ เฉลี่ยชัว่โมงอบรม/ปี

1.กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 416 9 46

2.กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 815 18 45

3.กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 1522 33 46

4.กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา 327 12 27

5.กลุม่สาระการเรียนรู้สขุศกึษาและพลศกึษา 142 6 24

6.กลุม่สาระการเรียนรู้ศลิปะ 64 5 13

7.กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชพี 146 5 29

8.กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 722 14 52

9.กลุม่งานแนะแนว 72 2 36

10.กลุม่งานพาณิชยกรรม 176 5 35

เฉลี่ยชัว่โมงอบรม/ปกีารศึกษา 4402 109 40
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2) จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร  
ตำรำง  5  แสดงจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกตามเพศ และวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2563  
               (แหล่งข้อมูล : กลุ่มบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันท่ี 31  มีนาคม 2564) 
 
     
                ประเภท  

  
จ ำนวน  

  
แยกเพศ  

วุฒิกำรศึกษำ   

ต่ ำกว่ำ  
ป.ตรี  

ป.ตรี  ป.โท  ป.เอก  

ชำย  หญิง  ชำย  หญิง  ชำย  หญิง  ชำย  หญิง  ชำย  หญิง  
ผู้บริหาร  5 3 2 -  -  - -  2 2 1 -  

รวมผู้บริหำร 5 3 2 -  -  -  -  2 2 1 -  
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  9 -  9 -  -  -  3 - 6 -  -  
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  18 5 13 -  -  1 4 4 9 -  -  
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  33 11 22 -  -  6 6 5 15 -  1 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   12 6 6 -  -  5 3 1 3 -  - 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  6 4 2 -  -  3 - 1 2 -  -  
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ  5 3 2 -  -  3 2 -  - -  -  
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  5 2 3 -  -  1 1 1 2 -  -  
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาต่างประเทศ  

14 2 12 -  -  1 6 1 6 -  -  

ครูแนะแนว 2 -  2 -  -  -  2 -  - -  -  
กลุ่มพาณิชยกรรม 5 1 4 - - 1 4 - - - - 
รวมครูประจ ำกำร 109 34 75 0 0 21 31 13 43 0 1 
พนักงานราชการ  2 2 - -  -  2 -  -  -  -  -  
ลูกจ้างประจ า 2 1 1 1 -  - 1 -  -  -  -  
ครูธุรการ 1 1 - 1 - - - - - - - 
ลูกจ้างช่ัวคราว (ไทย)  4 1 3 -  -  - 3 1 -  -  -  
ลูกจ้างช่ัวคราว (ต่างประเทศ)  1 - 1 -  -  - 1 -  -  -  -  
ลูกจ้างช่ัวคราว (คนงาน)  10 8 2 8 2 -  -  -  -  -  -  
รวม  20 13 7 10 2 2 5 1 0 0 0 
รวมบุคลำกรทั้งหมด  134 50 84 10 4 23 36 17 45 1 1 

 

 นอกจากบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองตามความสามารถแล้ว โรงเรียนยังได้สนับสนุนและเปิดโอกาสให้ 
บุคลากรบุคลากรได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตามความประสงค์ พบว่า  การศึกษาต่อของบุคลากรสูงขึ้นเช่นกัน  
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แผนภูมิ  4  แสดงวุฒิการศึกษาของบุคลากร ปีการศึกษา 2563 
 

ตำรำง 6  แสดงจ านวนครูจ าแนกตามวิทยฐานะของครู ปีการศึกษา 2563 
   (แหล่งข้อมูล : กลุ่มบรหิารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันท่ี 31  มีนาคม 2564) 

 

 

 
 

แผนภูมิ  6  แสดงวิทยฐานะของครู ปีการศึกษา 2563 
   

วิทยฐำนะ ครูผู้ช่วย ครู คศ.1 ครู คศ.2 ครู คศ.3 รวม 
จ านวน 5 13 8 83 109 
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3) จ ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และภำระงำนสอน  
     ตำรำง 7  แสดงจ านวนชั่วโมงสอนรายสัปดาห์  จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
           (แหล่งข้อมูล : กลุ่มบริหารวิชาการ งานตารางสอนครู ข้อมูล ณ วันที่ 31  มีนาคม 2564) 
  

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
จ ำนวน 
ชั่วโมง  

รวม /ภำค  
จ ำนวน  เฉลี่ยชั่วโมง /

สัปดำห์ 

พนักงำน
รำชกำร /
อัตรำจ้ำง 

 
คำบสอนเฉลี่ย / 

สัปดำห ์

 ผู้บริหำร   - 5  -  -  -  

 ครู            

1. ภาษาไทย  164 9 18.22 1 16.40 
2. คณิตศาสตร์  313 18 17.39 - 17.39 

3. วิทยาศาสตร์  583 33 17.67 1 17.15 

4. สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  214 12 17.83 - 17.83 

5. ศิลปะ  94 6 15.67 - 15.67 

6. สุขศึกษาและพลศึกษา  108 5 21.60 1 18.00 

7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี  80 5 16.00 - 16.00 

8. ภาษาต่างประเทศ  321 14 22.93 2 20.06 

9. กลุ่มงานแนะแนว 64 2 32.00 1 21.33 
10.กลุ่มพาณิชยกรรม 63 5 12.60 - 12.60 

รวม  1,768 109 16.22 6 15.37 
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1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ  
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น (ม.1-ม.6) ปีการศึกษา 2563 
ตำรำง 8  แสดงจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1-2 ที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 
            (แหล่งข้อมูล : กลุ่มบริหารวิชาการ งานทะเบียนวัดผล จากระบบ SGS ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564) 
 

กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้  

จำนวน 
ที ่

เข้ำ 
สอบ  

 ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 1  ภำคเรียนที่ 1   
จำนวน 
นักเรียน 

ที่ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 

ที่ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

 จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้   

0  1  1.5  2  2.5  3  3.5  4  

1. ภาษาไทย  423 5 42 51 65 65 53 34 72 159 37.59 
2. คณิตศาสตร์  785 7 24 36 185 165 185 72 107 364 46.37 
3. วิทยาศาสตร์  1,207 41 176 84 144 131 125 110 395 630 52.20 
4. สังคมศึกษาฯ  1,178 19 70 101 91 106 93 167 515 775 65.79 
5. สุขศึกษาฯ  786 0 1 0 0 0 2 35 743 780 99.24 
6. ศิลปะ  392 15 43 25 19 41 43 59 147 249 63.52 
7. การงานอาชีพฯ  393 8 7 3 28 43 93 57 154 304 77.35 
8. ภาษาต่างประเทศ  1,148 30 97 123 182 179 183 114 220 517 45.03 

กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้  

จ ำนวน 
ที่เข้ำ 
สอบ  

 ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 1  ภำคเรียนที่ 2   จำนวน 
นักเรียน 

ที่ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 

ที่ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

 จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้   

0  1  1.5  2  2.5  3  3.5  4  

1. ภาษาไทย  390 4 33 23 51 58 73 43 79 195 50.00 
2. คณิตศาสตร์  780 9 21 20 135 164 166 114 139 419 53.72 
3. วิทยาศาสตร์  1,204 9 93 70 135 169 187 229 302 718 59.63 
4. สังคมศึกษาฯ  1,172 20 102 76 93 94 125 93 564 782 66.72 
5. สุขศึกษาฯ  781 5 1 0 13 39 202 324 197 723 92.57 
6. ศิลปะ  392 30 3 4 4 2 56 54 239 349 89.03 
7. การงานอาชีพฯ  784 4 55 82 126 84 72 53 296 421 53.70 
8.ภาษาต่างประเทศ  1,142 19 185 199 221 148 119 100 138 357 31.26 
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 แผนภูมิ 7  แสดงร้อยละของนักเรียนท่ีไดผ้ลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 

                                  

ตำรำง 9  แสดงจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1-2 ที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 
      (แหล่งข้อมูล : กลุ่มบรหิารวิชาการ งานทะเบียนวัดผล จากระบบ SGS ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564) 
 

กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้  

จำนวน 
ที่เข้ำ 
สอบ 

 ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 2  ภำคเรียนที ่1  จำนวน 
นักเรียน 

ที่ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละนักเรียน 
ที่ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

 จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้  

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย  371 11 36 23 62 53 74 48 54 176 47.44 
2. คณิตศาสตร์  739 4 48 67 117 101 113 145 131 389 52.64 
3. วิทยาศาสตร์  1,168 16 88 54 98 95 238 203 323 764 65.41 
4. สังคมศึกษาฯ  1,119 24 76 44 87 75 113 103 595 811 72.48 
5. สุขศึกษาฯ  744 8 1 2 14 23 60 88 538 686 92.20 
6. ศิลปะ  371 15 1  0 3 0  81 112 159 352 94.88 
7. การงานอาชีพฯ  371 3 42  0 66 16 34 37 160 231 62.26 
8. ภาษาต่างประเทศ  746 26 56 61 100 115 113 104 160 377 50.54 
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ร้อยละของนักเรียนที่มผีลกำรเรียนระดับ ดี ขึ้นไป

ชั้นมัธยมศกึษำปีท่ี  1

ร้อยละนักเรียนที่ไดร้ะดบั 3 ขึ้นไป 
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กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้  

จำนวน 
ที่เข้ำ 
สอบ 

 ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 2  ภำคเรียนที่ 2  จำนวน 
นักเรียน 

ที่ได้ ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 

ที่ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

 จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้  

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย  369 1 7 11 31 48 72 50 138 260 70.46 
2. คณิตศาสตร์  738 3 78 115 104 84 115 85 137 337 45.66 
3. วิทยาศาสตร์  1,162 1 87 129 184 115 101 145 388 634 54.56 
4. สังคมศึกษาฯ  1,107 0 121 50 71 69 112 105 564 781 70.55 
5. สุขศึกษาฯ  738 0 0 1 21 17 55 134 501 690 93.50 
6. ศิลปะ  369 12 21 13 6 13 13 20 271 304 82.38 
7. การงานอาชีพฯ  369  0 58 17 32 24 27 32 132 191 51.76 
8.ภาษาต่างประเทศ  738 28 81 52 112 92 108 74 190 372 50.41 

 

 
แผนภูมิ  8  แสดงร้อยละของนักเรียนท่ีไดผ้ลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 
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ร้อยละของนักเรียนที่มผีลกำรเรียนระดับ ดี ขึ้นไป

ชั้นมัธยมศกึษำปีท่ี  2

ร้อยละนักเรียนที่ไดร้ะดบั 3 ขึ้นไป 
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ตำรำง 10  แสดงจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1-2 ที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 
             (แหล่งข้อมูล : กลุ่มบริหารวิชาการ งานทะเบียนวัดผล จากระบบ SGS ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564) 
 

 
 
 
 

กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้ 

จำนวน 
ที่เข้ำ 
สอบ 

ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3  ภำคเรียนที่ 1 
จำนวน 
นักเรียน 

ที่ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละนักเรียน 
ที่ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

จำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย  375 4 49 12 48 69 68 67 58 193 51.47 

2. คณิตศาสตร์  753 4 34 58 92 112 143 110 177 430 57.10 

3. วิทยาศาสตร์  1,157 16 73 34 110 158 238 166 361 765 66.12 

4. สังคมศึกษาฯ  1,126 10 74 62 66 89 117 100 608 825 73.27 

5. สุขศึกษาฯ  751 2 3 6 28 13 84 108 505 697 92.81 

6. ศิลปะ  376 2 22 20 21 29 35 27 219 281 74.73 

7. การงานอาชีพฯ  723 13 62 23 46 83 88 105 297 490 67.77 

8. ภาษาต่างประเทศ  1,129 9 43 55 90 213 208 137 369 714 63.24 

กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้ 

จำนวน 
ที่เข้ำ 
สอบ 

ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3  ภำคเรียนที่ 2 จำนวน 
นักเรียน 

ที่ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละนักเรียน 
ที่ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

จำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู ้

0 1 1.5 0 1 1.5 0 1 

1. ภาษาไทย  372 1 38 7 21 45 94 46 119 259 69.62 

2. คณิตศาสตร์  748 2 67 43 114 86 90 92 215 397 53.07 

3. วิทยาศาสตร์  1,145 3 126 123 136 118 135 107 391 633 55.28 

4. สังคมศึกษาฯ  1,119 2 19 48 114 113 105 108 593 806 72.03 

5. สุขศึกษาฯ  747 1 3 1 4 19 60 80 559 699 93.57 

6. ศิลปะ  372 2 55 20 32 17 44 38 164 246 66.13 

7. การงานอาชีพฯ  720 2 25 23 54 70 100 81 349 530 73.61 

8. ภาษาต่างประเทศ  1,094 5 36 65 93 147 175 160 396 731 66.82 
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แผนภูมิ  9 แสดงร้อยละของนักเรยีนที่ไดผ้ลการเรยีนระดับ 3 ขึ้นไป ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 

 

ตำรำง  11  แสดงจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1-2 ที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 
           (แหล่งข้อมูล : กลุ่มบริหารวิชาการ งานทะเบียนวัดผล จากระบบ SGS ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564) 

 

กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้  

จ ำนวน 
ที่เข้ำ 
สอบ 

 ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 4  ภำคเรียนที่ 1  จำนวน 
นักเรียน 

ที่ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 

ที่ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

 จ านวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้  

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย  266 6 9 12 25 34 46 33 98 177 66.54 
2. คณิตศาสตร์  529 22 98 59 84 90 63 36 75 174 32.89 
3. วิทยาศาสตร์  1,350 21 48 48 101 131 179 210 545 934 69.19 
4. สังคมศึกษาฯ  757 17 19 21 37 53 85 125 397 607 80.18 
5. สุขศึกษาฯ  262 0  0  1 0  3 19 59 170 248 94.66 
6. ศิลปะ  266 4 0  0   0 5 15 43 199 257 96.62 
7. การงานอาชีพ 265 4 0  0   0 9 11 65 176 252 95.09 
8.ภาษาต่างประเทศ  527 11 15 78 92 103 101 64 63 228 43.26 
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ร้อยละของนักเรียนที่มผีลกำรเรียนระดับ ดี ขึ้นไป

ชั้นมัธยมศกึษำปีท่ี  3

ร้อยละนักเรียนที่ไดร้ะดบั 3 ขึ้นไป 
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กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้  

จำนวน 
ที่เข้ำ 
สอบ 

 ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 4  ภำคเรียนที่ 2  จำนวน 
นักเรียนที่ได้ 

ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละนักเรียน 
ที่ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 
 จำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู ้  

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย  258 5 8 20 16 27 39 36 107 182 70.54 
2. คณิตศาสตร์  513 14 58 49 85 67 73 53 107 233 45.42 
3. วิทยาศาสตร์  1,060 11 56 36 55 90 204 155 425 784 73.96 
4. สังคมศึกษาฯ  768 22 7 12 11 21 58 108 519 685 89.19 
5. สุขศึกษาฯ  486 3 0 0 0 2 12 81 380 473 97.33 
6. ศิลปะ  256  0 29 6 8 7 10 13 181 204 79.69 
7. การงานอาชีพฯ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
8.ภาษาต่างประเทศ  516 16 31 19 26 45 88 83 208 379 73.45 

 

 
แผนภูมิ 10  แสดงร้อยละของนักเรียนท่ีได้ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563 
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ร้อยละของนักเรียนที่มผีลกำรเรียนระดับ ดี ขึ้นไป

ชั้นมัธยมศกึษำปีท่ี 4

ร้อยละนักเรียนที่ไดร้ะดบั 3 ขึ้นไป 
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ตำรำง12  แสดงจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 1-2 ที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 
         (แหล่งข้อมูล : กลุ่มบริหารวชิาการ งานทะเบียนวัดผล จากระบบ SGS ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564) 

 

 
 

 

กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้ 

จำนวน 
ที่เข้ำ 
สอบ 

ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 5  ภำคเรียนที่ 1 
จำนวน 
นักเรียน 

ที่ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 

ที่ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

จำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย  271 7 17 4 16 16 57 41 113 211 77.86 

2. คณิตศาสตร์  542 6 12 27 56 88 135 94 121 350 64.58 

3. วิทยาศาสตร์  1,084 3 91 73 143 166 140 77 377 594 54.80 

4. สังคมศึกษาฯ  813 0 13 18 25 58 85 110 504 699 85.98 

5. สุขศึกษาฯ  271  0 0  0 1 0  4 29 237 270 99.63 

6. ศิลปะ  271 5 5 7 14 9 2 25 204 231 85.24 

7. การงานอาชีพฯ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
8. ภาษาต่างประเทศ  542 10 16 29 61 77 154 97 92 343 63.28 

กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้ 

จำนวน 
ที่เข้ำ 
สอบ 

ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 5  ภำคเรียนที่ 2 จำนวน 
นักเรียน 

ที่ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 

ที่ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

จำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู ้

0 1 1.5 0 1 1.5 0 1 

1. ภาษาไทย  270 4 9 6 9 12 44 68 115 227 84.07 

2. คณิตศาสตร์  540 4 22 16 40 74 115 97 152 364 67.41 

3. วิทยาศาสตร์  1,105 12 49 60 117 142 174 158 371 703 63.62 

4. สังคมศึกษาฯ  808 12 24 17 14 21 50 55 614 719 88.99 

5. สุขศึกษาฯ  535 4 0 1 1 4 5 42 478 525 98.13 

6. ศิลปะ  270 5 0  3 1 0 2 27 232 261 96.67 

7. การงานอาชีพฯ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
8. ภาษาต่างประเทศ  537 15 7 12 29 62 89 110 203 402 74.86 
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แผนภูมิ  11  แสดงร้อยละของนักเรียนท่ีได้ผลการเรียนระดบั 3 ขึ้นไป ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ปีการศกึษา 2563 

 
ตำรำง 13  แสดงจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 1-2 ที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 

         (แหล่งข้อมูล : กลุ่มบริหารวชิาการ งานทะเบียนวัดผล จากระบบ SGS ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564) 
 

กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้  

จ ำนวน 
ที่เข้ำ 
สอบ 

 ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 6  ภำคเรียนที่ 1  จำนวน 
นักเรียนที่ได้ 

ระดับ 3 
ขึ้นไป  

ร้อยละ
นักเรียน 

ที่ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป 

 จำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู ้  

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย  253  0 0  4 17 29 38 37 122 197 77.87 
2. คณิตศาสตร์  253 1 3 5 17 37 53 51 86 190 75.10 
3. วิทยาศาสตร์  1,295 4 5 28 110 131 182 267 557 1006 77.68 
4. สังคมศึกษาฯ  758 5 6 16 13 42 98 103 474 675 89.05 
5. สุขศึกษาฯ  252 0 0  0  0  1 0  7 242 249 98.81 

6. ศิลปะ  253 0  1 2 8 9 17 32 182 231 91.30 
7. การงานอาชีพฯ  223 0  0  1 4 14 58 50 94 202 90.58 
8.ภาษาต่างประเทศ  759 7 4 26 62 84 87 73 415 575 75.76 
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69.07

ร้อยละของนักเรียนที่มผีลกำรเรียนระดับ ดี ขึ้นไป

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5

ร้อยละนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 
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กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้  

จำนวน 
ที่เข้ำ 
สอบ 

 ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 6  ภำคเรียนที่ 2  จ ำนวน 
นักเรียน 

ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 

ที่ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป 

 จำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู ้  

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย  251  0 0  6 9 21 51 35 121 207 82.47 
2. คณิตศาสตร์  311 0 4 4 16 20 49 52 165 266 85.53 
3. วิทยาศาสตร์  693 1 7 14 37 45 81 95 406 582 83.98 
4. สังคมศึกษาฯ  502 2 8 6 3 13 27 47 395 469 93.43 
5. สุขศึกษาฯ  502 1 0 0 2 2 3 17 476 496 98.80 
6. ศิลปะ  251 1 7 6 11 23 49 22 132 203 80.88 
7. การงานอาชีพฯ  30 0 0 0 0 0 0 1 29 30 100.00 
8.ภาษาต่างประเทศ  753 1 13 9 28 32 107 93 463 663 88.05 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ  12  แสดงร้อยละของนักเรียนท่ีได้ผลการเรียนระดบั 3 ขึ้นไป ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศกึษา 2563  
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ร้อยละของนักเรียนที่มผีลกำรเรียนระดับ ดี ขึ้นไป

ชั้นมัธยมศกึษำปีท่ี  6

ร้อยละนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 
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สรุปผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี 2563 
ตำรำง 14  แสดงจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป  
       (แหล่งข้อมูล : กลุ่มบริหารวชิาการ งานทะเบียนวัดผล จากระบบ SGS ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564) 
 

กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้  

จำนวนนักเรียนที่ได้ ระดับ 3  ขึ้นไป  
รวม ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1-6 ปีกำรศึกษำ 2563 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
1. ภาษาไทย  354 436 452 359 438 404 2,443 
2. คณิตศาสตร์  783 726 827 407 714 456 3,913 
3. วิทยาศาสตร์  1,348 1,398 1,398 1,718 1,297 1,588 8,747 
4. สังคมศึกษาฯ  1,557 1,592 1,631 1,292 1,418 1,144 8,634 
5. สุขศึกษาฯ 1,503 1,376 1,396 721 795 745 6,536 
6. ศิลปะ  598 656 527 461 492 434 3,168 
7. การงานอาชีพฯ  725 422 1,020 252 0 232 2,651 
8. ภาษาต่างประเทศ  874 749 1,445 607 745 1,238 5,658 

รวม 7,742 7,355 8,696 5,817 5,899 6,241 4,1750 
ร้อยละของนักเรียนที่ได้ ระดับ 3  ขึ้นไป ช้ัน ม.1 – ม.6 ปีกำรศึกษำ 2563 70.41 

 

 
แผนภูมิ 13  แสดงร้อยละของนักเรียนท่ีได้ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2563  
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ตำรำง 15  แสดงจ านวนนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
              ที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 
         (แหล่งข้อมูล : กลุ่มบริหารวชิาการ งานทะเบียนวัดผล ระดับช้ัน ปวช. จากระบบ SGS ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564) 

หมวดวิชำ  
จำนวน 
ที่เข้ำ 
สอบ 

 ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ชั้นปีที่ 1  ภำคเรียนที่ 1 จำนวน
นักเรียนที่
ได้ ระดับ 

3 
ขึ้นไป  

ร้อยละ
นักเรียนที่ได้

ระดับ 3 
ขึ้นไป 

 จำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู ้  
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. วิชาทักษะชีวิต 175 0 1 3 14 33 36 37 51 124 70.86 

 1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย 35 - - - 2 6 7 7 13 27 77.14 

 1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 35 - 1 3 6 7 16 2 - 18 51.43 

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์ -  - -   - -  -   - -   - - - 

 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์ 35 - - - 5 9 5 6 10 21 60.00 

 1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 70 - - - 1 11 8 22 28 58 82.86 

 1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาฯ -  - -   - -  -   - -   - - - 

2. วิชาทักษะวิชาชีพ -  - -   - -  -   - -   - - - 

 2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 203 - 10 8 11 22 31 35 86 152 74.88 

 2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ -  - -   - -  -   - -   - - - 
 2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก -  - -   - -  -   - -   - - - 
 2.4 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ -  - -   - -  -   - -   - - - 

 

หมวดวิชำ  
จำนวน 
ที่เข้ำ 
สอบ 

 ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ชั้นปีที่ 1  ภำคเรียนที่ 2 จำนวน
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป  

ร้อยละ
นักเรียนที่ได้

ระดับ 3 
ขึ้นไป 

 จำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู ้  
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. วิชาทักษะชีวิต 175 0 8 4 5 8 24 26 100 150 85.71 

 1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย 35 - - - - 3 5 8 19 32 91.43 

 1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ -  - -   - -  -   - -   - - - 

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์ -  - -   - -  -   - -   - - - 

 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์ 35 - - - - 3 6 5 21 32 91.43 

 1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 70 - 8 3 3 1 4 12 39 55 78.57 

 1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาฯ 35  - -  1 2 1 9 1 21 31 88.57 

2. วิชาทักษะวิชาชีพ 140 4 13 4 10 19 20 18 52 90 64.29 

 2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 35 - 1 1 2 5 9 3 14 26 74.29 

 2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 70  - 8 1 5 10 9 9 28 46 65.71 

 2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 35 4 4 2 3 4 2 6 10 18 51.43 

 2.4 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ -  - -   - -  -   - -   - - - 
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ตำรำง 16  แสดงจ านวนนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563  
              ที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 
        (แหล่งข้อมูล : กลุ่มบริหารวิชาการ งานทะเบียนวัดผล ระดบัช้ัน ปวช. จากระบบ SGS ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564) 
 

หมวดวิชำ  
จำนวน 
ที่เข้ำ 
สอบ 

 ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ชั้นปีที่ 2  ภำคเรียนที่ 1 จำนวน
นักเรียนที่
ได้ ระดับ 

3 
ขึ้นไป  

ร้อยละ
นักเรียนที่ได้

ระดับ 3 
ขึ้นไป 

 จำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู ้  
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. วิชาทักษะชีวิต 117 0 0 7 34 25 9 15 66 90 76.92 

 1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย -  - -   - -  -   - -   - - - 

 1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 39 - - 2 23 9 4 1 - 5 12.82 

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์ -  - -   - -  -   - -  39 39 - 

 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์ -  - -   - -  -   - -   - - - 

 1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 39 - - 2 - - - 12 25 37 94.87 

 1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาฯ 39  - - 3 11 16 5 2 2 9 23.08 

2. วิชาทักษะวิชาชีพ 237 0 12 19 13 33 49 45 66 160 67.51 

 2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน -  - -   - -  -   - -   - - - 

 2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 120  - - 6 8 21 27 30 28 85 70.83 

 2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 117 - 12 13 5 12 22 15 38 75 64.10 

 2.4 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ -  - -   - -  -   - -   - - - 

 

หมวดวิชำ  
จำนวน 
ที่เข้ำ 
สอบ 

 ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ชั้นปีที่ 2 ภำคเรียนที่ 2 จำนวน
นักเรียนที่
ได้ ระดับ 

3 
ขึ้นไป  

ร้อยละ
นักเรียนที่ได้

ระดับ 3 
ขึ้นไป 

 จำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู ้  
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. วิชาทักษะชีวิต 156 0 0 0 14 9 21 18 94 133 85.26 

 1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย -  - -   - -  -   - -   - - - 

 1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 78  - -   - 4 6 18 10 40 68 87.18 

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์ 39  - -   - -  -   - 6 33 39 100.00 

 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์ -  - -   - -  -   - -   - - - 

 1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 39  - -   - 10 3 3 2 21 26 66.67 

 1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาฯ -  - -   - -  -   - -   - - - 

2. วิชาทักษะวิชาชีพ 234 2 15 16 20 26 36 37 82 155 66.24 

 2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 39  - -   - 1 3 8 8 19 35 89.74 

 2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 78 2 8 9 12 6 9 10 22 41 52.56 

 2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 117  - 7 7 7 17 19 19 41 79 67.52 

 2.4 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ -  - -   - -  -   - -   - - - 
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ตำรำง 17  แสดงจ านวนนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  
       ที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 
         (แหล่งข้อมูล : กลุ่มบรหิารวิชาการ งานทะเบียนวัดผล ระดบัช้ัน ปวช. จากระบบ SGS ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564) 
 

หมวดวิชำ  
จำนวน 
ที่เข้ำ 
สอบ 

 ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ชั้นปีที่ 3 ภำคเรียนที่ 1 จำนวน
นักเรียนที่
ได้ ระดับ 

3 
ขึ้นไป  

ร้อยละ
นักเรียนที่ได้

ระดับ 3 
ขึ้นไป 

 จำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู ้  
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. วิชาทักษะชีวิต -  - -   - -  -   - -   - - - 

 1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย -  - -   - -  -   - -   - - - 

 1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ -  - -   - -  -   - -   - - - 

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์ -  - -   - -  -   - -   - - - 

 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์ -  - -   - -  -   - -   - - - 

 1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา -  - -   - -  -   - -   - - - 

 1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาฯ -  - -   - -  -   - -   - - - 

2. วิชาทักษะวิชาชีพ 47 2 0 0 0 3 1 7 34 42 89.36 

 2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน -  - -   - -  -   - -   - - - 

 2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ -  - -   - -  -   - -   - - - 

 2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก -  - -   - -  -   - -   - - - 

 2.4 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 47 2 -   - -  3 1 7 34 42 89.36 
 

หมวดวิชำ  
จำนวน 
ที่เข้ำ 
สอบ 

 ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ชั้นปีที่ 3  ภำคเรียนที่ 2 จำนวน
นักเรียนที่
ได้ ระดับ 

3 
ขึ้นไป  

ร้อยละ
นักเรียนที่ได้

ระดับ 3 
ขึ้นไป 

 จำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู ้  
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. วิชาทักษะชีวิต 141 0 0 1 17 14 12 16 81 109 77.30 

 1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย -  - -   - -  -   - -   - - - 

 1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 94  - -  1 17 7 10 11 48 69 73.40 

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์ -  - -   - -  -   - -   - - - 

 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์ -  - -   - -  -   - -   - - - 

 1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 47  - -   - -  7 2 5 33 40 85.11 

 1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาฯ -  - -   - -  -   - -   - - - 

2. วิชาทักษะวิชาชีพ 235 1 5 10 21 27 37 24 110 171 72.77 

 2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน -  - -   - -  -   - -   - - - 

 2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 94 1 1 6 7 7 9 12 51 72 76.60 

 2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 94   4 4 11 11 15 6 43 64 68.09 

 2.4 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 47  - -   - 3 9 13 6 16 35 74.47 
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ตำรำง 18  แสดงร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
               ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1-3 ประจ าปีการศึกษา 2563  
       (แหล่งข้อมูล : กลุ่มบริหารวิชาการ งานทะเบียนวัดผล ระดบัช้ัน ปวช. จากระบบ SGS ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564) 

หมวดวิชำ 
จ ำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ

ผลกำรเรียน 

รวมจ ำนวนนกัเรียน
ที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป

(คน) 

จ ำนวนนักเรียน
ทั้งหมด(คน) 

ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้ระดับ 

3 ขึ้นไป 
3 3.5 4 

1. วิชำทักษะชีวิต 102 112 392 606 803 75.47 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย 12 15 32 59 70 84.29 
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 48 24 88 160 246 65.04 
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์ 0 6 72 78 78 100.00 
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์ 11 11 31 53 70 75.71 
 1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 17 53 146 216 265 81.51 
 1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 14 3 23 40 74 54.05 
2. วิชำทักษะวชิำชีพ 143 166 430 739 893 82.75 
 2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 48 46 119 213 277 76.90 
 2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 54 61 129 244 362 67.40 
 2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 58 46 132 236 363 65.01 
 2.4 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 14 13 50 77 94 81.91 

       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 14  แสดงร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
                                  ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1-3 ประจ าปีการศึกษา 2563 หมวดทักษะวิชาชีพ 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ ชั้นปีที่ 1-3 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
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แผนภูมิ 15  แสดงร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
                         ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1-3 ประจ าปีการศึกษา 2563 หมวดทักษะชีวิต 
 

1.5 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
     1)  เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  ภำพรวมของนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  3  ปีกำรศึกษำ  2561 – 2563  ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ  ระดับ สพฐ.และระดับประเทศ  
 

ตำรำง  19  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ภาพรวมของนักเรียน 
         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2561 – 2563  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ระดับ สพฐ. 
        และระดับประเทศ  

      (แหล่งข้อมูล : ข้อมูลจาก สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ. ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564) 

 
 

ปีกำรศึกษำ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน 
ระดับเขต สพม. 
มหำสำรคำม 

ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

2561 36.00 38.48 37.71 37.50 

2562 37.45 36.99 36.52 36.30 

2563 37.25 40.17 36.33 36.01 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ ชั้นปีที่ 1-3 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
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แผนภูมิ  16   เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพื้นฐาน (O-NET)  ภาพรวมของนักเรียน 
                     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา  2561 – 2563  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ระดับ สพฐ.และระดับประเทศ 
 

2)   เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้ นฐำน (O-NET)  คะแนนเฉลี่ ยรำยวิชำ 
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  3  ปีกำรศึกษำ  2563  ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ  ระดับ สพฐ.และระดับประเทศ  
 

ตำรำง  20  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  คะแนนเฉลี่ยรายวิชาของนักเรียน 
         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2563  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ  

       (แหล่งข้อมูล : ข้อมูลจาก สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ. ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564) 
  

ปีกำรศึกษำ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน 
ระดับเขต สพม. 
มหำสำรคำม 

ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ภาษาไทย  59.96 59.89 55.18 54.29 

ภาษาอังกฤษ 34.84 37.64 34.14 34.38 

คณิตศาสตร์  24.62 30.83 25.82 25.46 

วิทยาศาสตร์  29.59 32.30 30.17 29.89 

คะแนนเฉลี่ยรวม 37.25 40.17 36.33 36.01 
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แผนภูมิ  17 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  คะแนนเฉลี่ยรายวิชา 
                ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ปีการศึกษา 2563  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ สพฐ.และระดับประเทศ 
 

3)  กำรเปรียบเทียบผลกำรประเมินระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3                 
          ปีกำรศึกษำ 2561 – 2563 

 
ตำรำง  21  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  คะแนนเฉลี่ยรายวิชาของนักเรียน     
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2561-2563  ระดับโรงเรียนและระดับประเทศ 

      (แหล่งข้อมูล : ข้อมูลจาก สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ. ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564) 
 

 
ลำดับ 

ที่  
รำยวิชำ  

 คะแนนเฉลี่ย   
สรุปผล 

พัฒนำกำร  

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ  
ปีกำรศึกษำ 

2562  

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ   
ปีกำรศึกษำ 

2563  

ปี  
2561  

ปี  
2562  

ปี  
2563  

พัฒนำกำร  
2562 -2563  

1  ภาษาไทย*  51.96 59.99 59.96 -0.03 ลดลง 55.14 54.29 

2  คณิตศาสตร์  28.54 27.44 24.62 -2.82 ลดลง 26.73 25.46 

3  วิทยาศาสตร์  37.31 30.55 29.59 -0.96 ลดลง 30.07 29.89 

4  ภาษาอังกฤษ*  26.17 31.80 34.84 3.04 เพิ่มข้ึน 33.25 34.38 

คะแนนเฉลี่ย 36.00 37.45 37.25 -0.20 ลดลง 36.30 36.01 
         * มีคะแนนสูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  
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ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ

เปรียบเทียบผลกำรทดสอบ O-NET คะแนนเฉลี่ยรำยวชิำ

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศกึษำ 2563

ระดับโรงเรียน / ระดับเขตพื้นที่ / ระดับ สพฐ. / ระดับประเทศ

ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์
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    แผนภูมิ  18  แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขัน้พ้ืนฐาน(O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
             ปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563 และเปรียบเทียบกบัคะแนนเฉลีย่ระดับประเทศ  
                                 ปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปรียบเทยีบผลกำรทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศกึษำปีที่ 3 

ปีกำรศึกษำ 2562 - 2563 

และเปรียบเทยีบกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
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  4)  เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  ภำพรวมของนักเรียน  
              ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ปีกำรศึกษำ  2561 – 2563  ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ  ระดับ สพฐ. 
              และระดับประเทศ  
 

ตำรำง  22  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ภาพรวมของนักเรียน 
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา  2561 – 2563  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ระดับ สพฐ. และ    
       ระดับประเทศ        

      (แหล่งข้อมูล : ข้อมูลจาก สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ. ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564) 
 

ปีกำรศึกษำ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

2561 31.97 32.99 35.32   35.02 

2562 28.10 30.48 32.62   32.34 

2563 31.24 31.81 34.13   33.79 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 19   เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พ้ืนฐาน (O-NET)  ภาพรวมของนักเรียน 
         ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  2561 – 2563  ระดับเขตพืน้ท่ีการศึกษา  ระดับ สพฐ.และระดับประเทศ 
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5)  เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  คะแนนเฉลี่ยรำยวิชำ 

           ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  6  ปีกำรศึกษำ  2563  ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ  ระดับ สพฐ. 
           และระดับประเทศ  
 

ตำรำง  23  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  คะแนนเฉลี่ยรายวิชาของนักเรียน    
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา  2563  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ระดับ สพฐ.และระดับประเทศ 

      (แหล่งข้อมูล : ข้อมูลจาก สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ. ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564) 
 

ปีกำรศึกษำ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 43.00 42.92 45.22 44.36 

ภาษาอังกฤษ 21.76 35.46 36.32 35.93 

คณิตศาสตร์  31.24 26.26 29.73 29.94 

วิทยาศาสตร์  35.27 23.37 26.33 26.04 

คะแนนเฉลี่ยรวม 24.92 31.06 33.04 32.68 

 

 

แผนภูมิ  20 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พ้ืนฐาน (O-NET)  คะแนนเฉลี่ยรายวิชา 
                ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6  ปีการศึกษา  2563  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดบั สพฐ. และระดับประเทศ 

43.00 42.92 45.22 44.36

21.76

35.46 36.32 35.93
31.24

26.26
29.73 29.94

35.27

23.37
26.33 26.04
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ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ

เปรียบเทียบผลกำรทดสอบ O-NET คะแนนเฉลี่ยรำยวชิำ

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศกึษำ 2563

ระดับโรงเรียน / ระดับเขตพื้นที่ / ระดับ สพฐ. / ระดับประเทศ

ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์
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6) กำรเปรียบเทียบผลกำรประเมินระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6               
         ปีกำรศึกษำ 2561 – 2563 
ตำรำง 24  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) คะแนนเฉลี่ยรายวิชา 
        ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา  2561-2563  ระดับโรงเรียนและระดับประเทศ 
                (แหล่งข้อมูล : ข้อมูลจาก สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ. ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564) 
 

 

ลำดับ 
ที่  

รำยวิชำ  

 คะแนนเฉลี่ย   
สรุปผล 

พัฒนำกำร  

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ  

ปี 2562  

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 

ปี 2563  
ปี  

2561  
ปี  

2562 
ปี  

2563  
พัฒนำกำร  
62 - 63  

1  ภาษาไทย  48.79 38.05 43.00 4.95 เพิ่มข้ึน 42.21 44.36 
2  คณิตศาสตร์  25.59 19.10 21.76 2.66 เพิ่มข้ึน 25.41 26.04 
3  วิทยาศาสตร์  28.20 27.82 31.24 3.42 เพิ่มข้ึน 29.2 32.68 
4 สังคมศึกษา 32.80 32.60 35.27 2.67 เพิ่มข้ึน 35.7 35.93 
5  ภาษาอังกฤษ  24.44 22.94 24.92 1.98 เพิ่มข้ึน 29.2 29.94 

คะแนนเฉลี่ย 31.97 28.10 31.24 3.14 เพิ่มข้ึน 32.34 33.79 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิ  21  แสดงการเปรยีบเทยีบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ฐาน(O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
         ปีการศึกษา 2562 กับปีการศกึษา 2563 และเปรยีบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  
                             ปีการศึกษา 2563 

เปรียบเทียบผลกำรทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 

ปีกำรศกึษำ 2562 - 2563 

และเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
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7) ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ ด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET) ของนักเรียนประกำศนียบัตรชั้นปีท่ี 3       
             ปีกำรศึกษำ 2563  
ตำรำง 25  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ของนักเรียนประกาศนียบัตรชั้นปีที่ 3    
      ปีการศึกษา  2563  ระดับโรงเรียน 
      (แหล่งข้อมูล : ข้อมูลจาก สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) สทศ. ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564) 

 

ลำดับ  ชื่อวิชำ 
จำนวนผู้       
เข้ำสอบ 
(คน) 

ค่ำเฉลี่ย SD. 
ขีดจำกัด 

ล่ำง 

จ ำนวนนักเรียนที่ 
มีคะแนนสูงกว่ำ 
ขีดจ ำกัดล่ำง 

ร้อยละของ
นักเรียนที่มี

คะแนนสูงกว่ำ 
ขีดจ ำกัดล่ำง 

1 ทักษะภาษาและการสื่อสาร 37 37.30 8.84 33.55 26 70.27 

2 
ทักษะการคิดและการ
แก้ปัญหา 

37 36.35 9.31 32.40 29 78.38 

3 
ทักษะทางสังคมและการ
ด ารงชีวิต 

37 52.09 12.20 46.92 30 81.08 

4 ทักษะการจัดการงานอาชีพ 37 44.66 11.17 39.92 25 67.57 

 
8) กำรเปรียบเทียบผลกำรประเมินระดับชำติ ด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET) ของนักเรียน 

              ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ ช้ันปีท่ี 3  ปีกำรศึกษำ  2561 – 2563  
ตำรำง 26  แสดงผลการการเปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติขั้น ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
              ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3  ปีการศึกษา  2561 – 2563 

       (แหล่งข้อมูล : ข้อมูลจาก สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ. ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564) 
 

ลำดับ 
ที่  

รำยวิชำ  

 คะแนนเฉลี่ย   

สรุปผล 
พัฒนำกำร  

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 

ปี 2562 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 

ปี 2563 
ปี  

2561 
ปี  

2562 
ปี  

2563 
พัฒนำกำร  
2562-2563 

1  ทักษะภาษาและการสื่อสาร 38.73 37.3 28.97 -8.33 ลดลง 42.01 39.91 

2  ทักษะการคดิและการ
แก้ปัญหา 

30.21 36.35 22.95 -13.4 ลดลง 30.92 35.61 

3  ทักษะทางสังคมและการ
ด ารงชีวิต 

48.86 52.09 50.51 -1.58 ลดลง 51.09 52.75 

4  ทักษะการจัดการงานอาชีพ 39.15 44.66 33.77 -10.89 ลดลง 42.49 46.23 

เฉลี่ย 39.24 42.60 34.05 -8.55 ลดลง 41.50 44.86 
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แผนภูมิ  22  แสดงการเปรยีบเทยีบผลการทดสอบระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ของนักเรียน 

                             ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 3  ปีการศึกษา  2563 ระดับโรงเรียนและระดับประเทศ  

                             
            แผนภูมิ  23  แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดบัชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ของนักเรียน 
                             ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันปีท่ี 3  ปีการศึกษา  2561 - 2563  
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1.6  ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีกำรศึกษำ 2563 
      1) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 
     ตำรำง 27  สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563               
                       (แหล่งข้อมูล : กลุ่มบริหารวิชาการ งานทะเบยีนวัดผล จากระบบ SGS ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2564) 

 

สรุปผลกำรประเมินคุณลักษณะอนัพึงประสงค์  ปีกำรศึกษำ 2563 

ระดับชั้น  

จำนวน 
นักเรียนที ่

ลงทะเบียน  
ทั้งหมด  

จ ำนวน/ร้อยละของนกัเรียนตำมระดับคุณภำพ  

ดีเย่ียม  ดี  ผ่ำน  ไม่ผ่ำน  

จำนวน  ร้อยละ  จำนวน  ร้อยละ  จำนวน  ร้อยละ  จำนวน  ร้อยละ  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  13,124 12,496 95.21 539 4.11 89 0.68 0 0.00 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  12,427 11,508 92.60 635 5.11 284 2.29 0 0.00 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  13,056 12,209 93.51 598 4.58 249 1.91 0 0.00 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  8,411 7,693 91.46 529 6.29 189 2.25 0 0.00 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  8,594 7,896 91.88 519 6.04 179 2.08 0 0.00 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  3,168 3,012 95.08 111 3.50 45 1.42 0 0.00 

รวม/เฉลี่ยร้อยละ  58,780 54,814 93.25 2,931 4.99 1,035 1.76 0 0.00 
 

           จ านวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  ปีการศึกษา 2563  ที่มีผลการประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ในระดับ ดี ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 98.24  

 

            แผนภูมิ  24  แสดงผลการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ปีการศึกษา  2563 
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2) ระดับชั้นประกำศนียบัตรวิชำชีพ ชั้นปีที่ 1-3 
     ตำรำง 28  สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1-3 
                    ปีการศึกษา 2563               
                       (แหล่งข้อมูล: กลุ่มบรหิารวิชาการ งานทะเบียนวัดผล ปวช. จากระบบ SGS ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2564) 

 
ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ปีกำรศึกษำ 2563 

ระดับชั้น  

จำนวน 
นักเรียนที ่
ลงทะเบียน  

ทั้งหมด  

จ ำนวน/ร้อยละของนกัเรียนตำมระดับคุณภำพ  

ดีเย่ียม  ดี  ผ่ำน  ไม่ผ่ำน  

จำนวน  ร้อยละ  จำนวน  ร้อยละ  จำนวน  ร้อยละ  จำนวน  ร้อยละ  

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1  

35 33 94.29 2 5.71 0 0.00 0 0.00 

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปีที่ 2   

39 38 97.44 1 2.56 0 0.00 0 0.00 

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 

47 46 97.87 1 2.13 0 0.00 0 0.00 

รวม/เฉลี่ยร้อยละ  121 117 96.69 4 3.31 0 0.00 0 0.00 

 
จ านวนนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1–3 ปีการศึกษา 2563 ที่มีผลการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ ดี ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 100   
 

 
แผนภูมิ  25  แสดงผลการประเมนิคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1–3   

                             ปีการศึกษา  2563 
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1.7 ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิด วิเครำะห์  
      1) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 
      ตำรำง 29  สรุปผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563               
                       (แหล่งข้อมูล : กลุ่มบริหารวิชาการ งานทะเบยีนวัดผล จากระบบ SGS ข้อมูล ณ วนัท่ี 30  เมษายน 2564) 
 

 สรุปผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิด วิเครำะห์  ปีกำรศึกษำ 2563 

ระดับชั้น  

จ ำนวน 
นักเรียน  

ที่
ลงทะเบียน  

จ ำนวน/ร้อยละของนกัเรียนตำมระดับคุณภำพ  

ดีเย่ียม  ดี  ผ่ำน  ไม่ผ่ำน  

จ ำนวน  ร้อยละ  จ ำนวน  ร้อยละ  จ ำนวน  ร้อยละ  จ ำนวน  ร้อยละ  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  13,124 11,232 85.58 1,131 8.62 761 5.80 0 0.00 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  12,427 11,260 90.61 970 7.81 197 1.59 0 0.00 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  13,056 11,691 89.55 960 7.35 405 3.10 0 0.00 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  8,411 7,174 85.29 1,043 12.40 194 2.31 0 0.00 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  8,594 7,616 88.62 764 8.89 214 2.49 0 0.00 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  7,151 6,656 93.08 441 6.17 54 0.76 0 0.00 

รวม/เฉลี่ยร้อยละ  62,763 55,629 88.63 5,309 8.46 1,825 2.91 0 0.00 
 

จ านวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6  ปีการศึกษา 2563  ที่มีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ 
ในระดับ ดี ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 97.09  

 
แผนภูมิ  26  แสดงผลการประเมนิการอ่าน คิด วิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6  ปีการศึกษา  2563                              
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    2) ระดับช้ันประกำศนียบัตรวิชำชีพ ชั้นปีที่ 1-3 
    ตำรำง 30  สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1-3 
                   ปีการศึกษา 2563               
                      (แหล่งข้อมูล : กลุ่มบรหิารวิชาการ งานทะเบียนวัดผล ปวช.จากระบบ SGS ข้อมูล ณ วันที่ 30  เมษายน 2564) 
  

สรุปผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิด วิเครำะห์  ปีกำรศึกษำ 2563 

ระดับชั้น  
จ ำนวน 
นักเรียน        

ที่ลงทะเบียน  

จ ำนวน/ร้อยละของนกัเรียนตำมระดับคุณภำพ  

ดีเย่ียม  ดี  ผ่ำน  ไม่ผ่ำน  

จ ำนวน  ร้อยละ  จ ำนวน  ร้อยละ  จ ำนวน  ร้อยละ  จ ำนวน  ร้อยละ  

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ช้ันปีท่ี 1  35 30 85.71 4 11.43 1 2.86 0 0.00 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ช้ันปีท่ี 2   39 38 97.44 1 2.56 0 0.00 0 0.00 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ช้ันปีท่ี 3 47 45 95.74 1 2.13 1 2.13 0 0.00 

รวม/เฉลี่ยร้อยละ  121 113 93.39 6 4.96 2 1.65 0 0.00 
 
จ านวนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1–3  ปีการศึกษา 2563 ที่มีผลการประเมินการอ่าน 

คิด วิเคราะห์ ในระดับ ดี ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 98.35 

 
แผนภูมิ  27  แสดงผลการประเมนิการอ่าน คิด วิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันประกาศนยีบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1–3   

                             ปีการศึกษา  2563                                 
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1.8 ผลกำรประเมินสมรรถนะ 5 ประกำร   ปีกำรศึกษำ 2563 
     1) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1-6 
      ตำรำง 31  สรุปผลการประเมินสมรรถนะ 5 ประการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563               
                       (แหล่งข้อมูล : กลุ่มบริหารวิชาการ จากครูประจ าช้ัน ข้อมูล ณ วันที่ 30  เมษายน 2564)  

สมรรถนะ 5 ประกำร  

จ ำนวน  
นักเรียน 
ทั้งหมด  

จ ำนวน/ร้อยละของนกัเรียนตำมระดับคุณภำพ  

ปรับปรุง  พอใช้  ดี  ดีเย่ียม  

จ ำนวน  ร้อยละ  จ ำนวน  ร้อยละ  จ ำนวน  ร้อยละ  จ ำนวน  ร้อยละ  

ความสามารถในการสื่อสาร 1,914 1 0.05 118 6.17 581 30.36 1,211 63.27 
ความสามารถในการคดิ  1,914 1 0.05 152 7.94 683 35.68 1,069 55.85 
ความสามารถในการแก้ปญัหา  1,914 17 0.89 175 9.14 727 37.98 991 51.78 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  1,914 17 0.89 89 4.65 569 29.73 1,235 64.52 

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  1,914 9 0.47 66 3.45 488 25.50 1,349 70.48 
รวม/เฉลี่ยร้อยละ  9,570 45 0.47 600 6.27 3,048 31.85 5,855 61.18 

 
จ านวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563  ที่มผีลการประเมินสมรรถนะ 5 ประการ 

ในระดับ ดี ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 93.03  

 

แผนภูมิ  28  แสดงผลการประเมนิสมรรถนะ 5 ประการ  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2563   
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      2) ระดับชั้นประกำศนียบัตรวิชำชีพ ชั้นปีที่ 1-3 
       ตำรำง 32  สรุปผลการประเมินสมรรถนะ 5 ประการ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1-3 
                      ปีการศึกษา 2563               
    (แหล่งข้อมูล : กลุ่มบริหารวิชาการ จากครูประจ าช้ัน ข้อมูล ณ วันท่ี 30  เมษายน 2564)  
 

สมรรถนะ 5 ประกำร  

จ ำนวน  
นักเรียน 
ทั้งหมด  

จ ำนวน/ร้อยละของนักเรียนตำมระดับคุณภำพ  

ปรับปรุง  พอใช้  ดี  ดีเยี่ยม  

จ ำนวน  ร้อยละ  จ ำนวน  ร้อยละ  จ ำนวน  ร้อยละ  จ ำนวน  ร้อยละ  

ความสามารถในการสื่อสาร  121 3 2.48 1 0.83 5 4.13 112 92.56 
ความสามารถในการคิด  121 5 4.13 3 2.48 7 5.79 106 87.60 
ความสามารถในการ 
แก้ปัญหา  

121 4 3.31 1 0.83 32 26.45 84 69.42 

ความสามารถในการใช้ 
ทักษะชีวิต  

121 2 1.65 0 0.00 3 2.48 116 95.87 

ความสามารถในการใช้ 
เทคโนโลยี  

121 5 4.13 4 3.31 16 13.22 96 79.34 

รวม/เฉลี่ยร้อยละ  605 19 3.14 9 1.49 63 10.41 514 84.96 
 

จ านวนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 – 3 ปีการศึกษา 2563 ที่มผีลการประเมิน 
สมรรถนะ 5 ประการ ในระดับ ดี ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 95.37   

 

แผนภูมิ  29 แสดงผลการประเมนิสมรรถนะ 5 ประการ  ของนักเรียนช้ันประกาศนียบตัรช้ันปีท่ี 1-3 ปีการศึกษา 2563   
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1.9 ผลกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  ปีกำรศึกษำ 2563 
     1) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1-6 
      ตำรำง 33  สรุปผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563               
                        (แหล่งข้อมูล : กลุ่มบริหารวิชาการ งานทะเบยีนวัดผล จาก SGS ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564) 
 

ระดับชั้น  
จ ำนวนนักเรียน  

 

ผ่ำน  ไม่ผ่ำน  

จ ำนวน  ร้อยละ  จ ำนวน  ร้อยละ  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  392 392 100.00  0 0.00 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  388 388 100.00  0 0.00 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  407 407 100.00  0 0.00 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  341 341 100.00  0 0.00 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  294 294 100.00  0 0.00 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  261 261 100.00  0 0.00 

รวม/เฉลี่ยร้อยละ  2,083 2,083 100.00  0 0.00 
    

 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1– 6 ปีการศึกษา 2563 จ านวนนักเรียน 
ที่ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ ำนวน 2,083 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
 
     2) ระดับชั้นประกำศนียบัตรวิชำชีพ ชั้นปีที่ 1-3 
      ตำรำง 34  สรุปผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1-3 
                     ปีการศึกษา 2563               
                       (แหล่งข้อมูล : กลุ่มบริหารวิชาการ งานทะเบยีนวัดผล ปวช. จาก SGS ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2564) 

ระดับชั้น  
จ ำนวน
นักเรียน 

 

ผ่ำน  ไม่ผ่ำน  

จ ำนวน  ร้อยละ  จ ำนวน  ร้อยละ  

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1  35 35 100.00       0  0.00 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2   - - - - - 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 - - - - - 

รวม/เฉลี่ยร้อยละ  35 35 100.00  0  0.00  
ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1-3  ปีการศึกษา 2563  

จ านวนนักเรียนที่ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน 35 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
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1.10  ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
 นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  มีความสามารถในการรวบรวม

ความรู้และการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์ มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เป็นโครงงาน 
ชิ้นงาน และผลผลิต ดังนี้ 
ตำรำง 35  ข้อมูลโครงงาน/นวัตกรรม ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ 
               สิ่งแวดล้อม  ปีการศึกษา 2563               
                 (แหล่งข้อมูล : กลุ่มบริหารวิชาการ ผลงานห้องเรียนพิเศษฯ ข้อมูล ณ วันท่ี 30  เมษายน 2564) 

 

 

 
 
 
 

ชื่อโครงงำน/นวัตกรรม นักเรียน สำขำวิชำ รำงวัลที่ได้รับ 
ฉนวนกันควำมร้อนจำกเส้นใยต้น
ธูปและเยื่อลังกระดำษ 

นายอนุวฒัน์ เทียบดอกไม ้
นางสาวรวิสรา ดีแหบ 
นางสาวมัณฑนา รางศรี 

สิ่งแวดล้อม รำงวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ2 โครงงำน
วิทยำศำสตร์ศำสตร์ สำขำสิ่งแวดล้อม งำนประชุม
วิชำกำรโครงกำรห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ 
คณิตศำสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

กำรสร้ำงกรดแลคติกจำก 
น้ ำทิ้งขนมจีน  โดยใช้แลคติก
แบคทีเรียจำกน้ ำปลำส้ม 

นายจิรวฒัน์  วงษาสืบ   
นายกวินภพ    จันบัวลา   
นางสาววชิชุดา  โคตรชาร ี

ชีววิทยา 1.รางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ในงานการประชุมวิชาการโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ เครือข่ายภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
ประจ าปีการศึกษา 2563  
2. รางวัลเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ 
การแข่งขันโครงงานทางวิทยาศาสตร์ เนื่องใน
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏั
อุบลราชธานี ประจ าปี 2563 

เครื่องปลูกมันแกวจำกทฤษฎี
วงกลมเพื่อศึกษำหำระยะเวลำ 
ในกำรปลูกและปริมำณเมล็ดที่ใช้
ในกำรปลูก 

นายชัชวาล ทศภา 
นางสาวนภารัตน์ หนึ่งค าม ี
นางสาวณัฐนิชา บวัเผื่อน 

คณิตศาสตร ์ รางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขนัโครงงาน
วิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ ในงานการประชุม
วิชาการโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ 
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืตอนบน 
ประจ าปีการศึกษา 2563  

กำรศึกษำประสิทธิภำพผ้ำจำก
เส้นใยกกรังกำและเส้นใยกล้วย
น้ ำว้ำ 

นางสาวณัฐฐาพร ชุมพล 
นางสาวปรายฟา้ ศรีลา 
นางสาววราภรณ์ ชูกร 

สิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม ในงานการประชุม
วิชาการโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ 
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืตอนบน  
ประจ าปีการศึกษา 2563  

ศึกษำกำรดูดซับสีย้อมเมทิลเรด
ด้วยกำกชำ 

นางสาวศิริกร ฮามค าไพ 
นางสาวคณิตกุล ใจเที่ยง 
นางสาวนลนินิภา กองโส 

เคม ี รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดโครงงาน 
สาขาวิชาเคมี ประเภท : น าเสนอปากเปล่า 
(ภาษาไทย) ในงานการประชุมวิชาการโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ เครือข่ายภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจ าปีการศึกษา 
2563  
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ชื่อโครงงำน/นวัตกรรม นักเรียน สำขำวิชำ รำงวัลที่ได้รับ 
แผ่นดูดซับแรงกระแทกจำกไส้ 
ในมันส ำปะหลัง 

นางสาวนัฐสนิ ลนุตีบ 
นางสาวรุ่งตะวัน ลาภแวง 
นางสาวอริศรา แสนศรี 

สิ่งแวดล้อม 
1.ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวด
โครงงานสาขาสิ่งแวดล้อม ประเภทโปสเตอร์ การ
ประชุมวิชาการโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
ฯ กลุ่มภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน ครั้งท่ี12 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

2.ได้รับรางวัลระดับดี ในการประกวดนวัตกรรม
ผลงานนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประจ าป2ี563 ณ 
คณะเกษตร ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 

3.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที2่ จากการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตรป์ระยุกต์ เนื่องใน
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ สว่นภูมิภาค 
ประจ าป2ี563 

กำรวิเครำะหฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระ 
โดยวิธี ABTS และปริมำณ 
สำรประกอบฟนอลิกทั้งหมดของ 
สำรสกัดจำกใบเนียมหอม 

นางสาวเฟื่องฟ้า พุฒหลา้ 
นางสาวภรณ์ญาดา โนราช 
นางสาวนันทนียาภรณ์ สมศรี 

เคม ี รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงาน สาขาวิชา
เคมี ประเภท : โปสเตอร ในงานการประชุมวิชาการ
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ เครือข่าย
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน ประจ าปี
การศึกษา 2563  

กำรศึกษำผลของสำรสกัดจำกพืช
ท้องถิ่นที่สำมำรถยับยั้งกำร
เจริญเติบโตของเชื้อกอโรคผลเน่ำ
ในแตงโม 

นายตะวันฉาย อุดชา 
นางสาวญานิศา รักษาชาติ 
นางสาวเสาวลักษณ์ เพยีรสิงห์ 
 

ชีววิทยา รางวัลเหรียญทองแดง 
การประกวดโครงงาน สาขาวิชาชีววิทยา ประเภท : 
โปสเตอร์ ในงานการประชุมวิชาการโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ เครือข่ายภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจ าปีการศึกษา 
2563  

ปลดล็อคประตูด้วยระบบตรวจจับ
ลำยนิ้วมือ 

นายธนุส โยธาทลู 
นายกิตติศักดิ์ ค าภูเวียง 
นางสาวกรรณิการ์ ใต้อุดม คอมพิวเตอร ์

รางวัลเหรียญทองแดง 
การประกวดโครงงาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
ประเภท : น าเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย) ในงาน
การประชุมวิชาการโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ฯ เครือข่ายภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ประจ าปีการศึกษา 2563  

กำรพัฒนำกำรขึ้นรูปถ่ำนกะลำ 
มะพร้ำวอัดแท่ง ควำมทนทำนสูง
ด้วยเครื่องอัดถ่ำนแรงมือ 

น.ส.อัญชัน แสนยันต ์
นางสาวจฑุารัตน์ แสนละคร 
นายชุติโชติ อุดมศรี สิ่งแวดล้อม 

รางวัลเหรียญทองแดง 
การประกวดโครงงาน สาขาวิชาสิง่แวดล้อม 
ประเภท : น าเสนอปากเปล่า (ภาษาไทย) ในงาน
การประชุมวิชาการโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ฯ เครือข่ายภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ประจ าปีการศึกษา 2563  
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 1.11  ผลกำรตรวจสุขภำพนักเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
      ตำรำง 36  ผลการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563               
                        (แหล่งข้อมูล : กลุ่มบริหารทั่วไป งานอนามยัโรงเรียน และข้อมลูระบบดูแลฯนักเรียนจากครูประจ าช้ัน   
                        ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564) 
 

ระดับชั้น  จ ำนวนนักเรียน 
น้ ำหนักตำม

เกณฑ์ 
(ร้อยละ) 

ส่วนสูงตำม
เกณฑ์ 

(ร้อยละ) 

สมส่วนตำม
เกณฑ์ 

(ร้อยละ) 

เฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  392 98.98 93.37 95.66 96.00 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  388 95.36 97.42 95.62 96.13 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  407 97.14 96.43 95.24 96.27 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  341 97.65 98.24 96.48 97.46 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  294 95.24 96.26 93.88 95.12 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  261 95.79 96.93 97.70 96.81 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 35 91.43 91.43 91.43 91.43 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 39 94.87 94.87 94.87 94.87 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 46 95.65 95.65 95.65 95.65 

รวม/เฉลี่ยร้อยละ 2,216 95.79 95.62 95.17 95.53 
 

1.12 ข้อมูลกำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2563 
             ตำรำง 37  แสดงข้อมูลที่นักเรียนได้รับความรู้จากสถาบันภายนอก  ปีการศึกษา 2563               
                                 (แหล่งข้อมูล : กลุ่มบรหิารวิชาการ  งานแนะแนว  ข้อมูล ณ วันท่ี 30  เมษายน 2564) 

ล ำดับที่ ชื่อสถำบัน หัวข้อ บรรยำย/ให้ควำมรู้ 

1 วิทยาลัยอาชีวะมหาสารคาม รับสมัครเข้าศึกษาต่อป ี2564 
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม รับสมัครเข้าศึกษาต่อป ี2564 
3 วิทยาลัยนานาชาติเซนเทเรซ่า รับสมัครเข้าศึกษาต่อป ี2564 
4 วิทยาลัยภาคตะวนัออก(อีเทคชลบุรี) รับสมัครเข้าศึกษาต่อป ี2564 
5 มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต รับสมัครเข้าศึกษาต่อป ี2564 
6 มหาวิทยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ รับสมัครเข้าศึกษาต่อป ี2564 
7 มหาวิทยาลยัลัยศรีปทุม  วิทยาเขตขอนแก่น รับสมัครเข้าศึกษาต่อป ี2564 
8 มหาวิทยาลยักรุงเทพ รับสมัครเข้าศึกษาต่อป ี2564 
9 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม รับสมัครเข้าศึกษาต่อป ี2564 
10 มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม รับสมัครเข้าศึกษาต่อป ี2564 
11 มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ รับสมัครเข้าศึกษาต่อป ี2564 
12 สถาบนัปัญญาภิวัฒน์ รับสมัครเข้าศึกษาต่อป ี2564 
13 สถาบนัติว วินเนอร์ติวเตอร์ เตรียมความพร้อม GAT PAT 
14 สถาบนัติว อลิส เตรียมความพร้อม GAT PAT 
15 สถาบนั AIU จังหวัดบุรีรัมย์ การท างานประเทศญี่ปุ่น 
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 ตำรำง 38  แสดงข้อมูลนักเรียนได้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2563               
                             (ท่ีมา : กลุ่มบรหิารทั่วไป  ข้อมลู ณ วันที่ 31  มีนาคม 2564) 
 

ที ่ แหล่งเรียนรู้ จ ำนวนครั้งที่ใช้/ปี 

1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1200 
2 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล 800 
3 ห้องปฏิบัติการเคมี 360 
4 ห้องปฏิบัติการวิทย์ฯทั่วไป 720 
5 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 160 
6 ห้องปฏิบัติการภาษาไทย  320 
7 ห้องปฏิบัติการดุริยางค์ 900 
8 ห้องปฏิบัติการคหกรรม 240 
9 ห้องปฏิบัติการดนตรีโปงลาง 480 
10 ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย  360 
11 ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 240 
12 ศูนย์  ICT (สืบค้นข้อมูล) 600 
13 ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน 365 
14 ห้องเรียนสีเขียว 720 
15 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี 960 
16 ห้องประชาสัมพันธ์ 600 
17 ห้องเกียรติภูมิ 120 
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ตำรำง 39  แสดงข้อมูลนักเรียนได้ไปใช้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2563               
                        (แหล่งข้อมูล : กลุ่มบริหารทั่วไป  ข้อมลู ณ วันที่ 30  เมษายน  2564) 

 

ที ่ กิจกรรม/สถำนที่ จ ำนวนครั้งในกำรใช้/ปี 

1 วัดป่าวังน้ าเย็น อ.เมือง จ. มหาสารคาม 6 
2 วัดหนองหูลิง อ.เมือง จ. มหาสารคาม 1 
3 สะพานไม้แกด า อ.แกด า จ. มหาสารคาม 2 
4 พระธาตุนาดูน อ.นาดูน จ. มหาสารคาม 6 
5 ไร่พารวย อ.โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม 2 
6 วัดพุทธมงคล อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 1 
7 ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 1 
8 ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าบ้านหนองเขื่อนช้าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 1 
9 เขตอนุรักษ์พันธุสัตว์ป่าดูนล าพัน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 2 
10 บึงพลาญชัย อ. เมือง จ.ร้อยเอ็ด 8 
11 วัดป่ากุง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 2 
12 วัดบ้านสนามชัย อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 2 
13 สวนน้ าอาจนครวอเตอร์ปาร์ค อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 4 
14 วัดบูรพาภิราม อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 1 
15 หอโหวด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 16 
16 พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 11 
17 สวนสัตว์ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 2 
18 ตลาดต้นตาล อ.เมือง จ.ขอนแก่น 1 
19 วัดพระธาตุหนองแวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 1 
20 อุทยานแห่งชาติภูเวียง อ.เวียงเก่า ขอนแก่น 1 
21 พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง อ.เวียงเก่า ขอนแก่น 1 
22 เขื่อนล าปาว อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 7 
23 วัดพุทธนิมิตร อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 1 
24 วัดประชาคมวนาราม จ.กาฬสินธุ์ 1 
25 วัดภูสิงห ์จ.กาฬสินธุ์ 1 
26 หาดดอกเกด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 4 
27 วัดสว่างหัวนาค า อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 1 
28 หมู่บ้านช้าง อ.เมือง จ. สุรินทร์ 1 
29 แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติระบบนิเวศทะเลสาบทุ่งกุลา อ.ชุมพลบุรี  

จ.สุรินทร์ 
2 

30 ปราสาทหินพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 1 
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ที ่ กิจกรรม/สถำนที่ จ ำนวนครั้งในกำรใช้/ปี 

31 สวนสัตว์นครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 3 
32 เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 1 
33 วัดป่าภูก้อน อ.นายูง จ.อุดรธานี 1 
34 สวนน้ าอุดรวอเตอร์เวิร์ล อ.เมือง จ.อุดรธานี 1 
35 วัดภูพร้าว อ.สิรินทร จ.อุบลราชธานี 1 
36 เขื่อนสิรินทร อ.สิรินทร จ.อุบลราชธานี 1 
37 วัดโพธิ์ชัย อ.เมือง จ. หนองคาย 1 
38 ตลาดท่าเสด็จ อ.เมือง จ. หนองคาย 1 

 

1.13  ข้อมูลงบประมำณ  
        1) งบประมำณที่ใช้จ่ำยจริง ปีกำรศึกษำ 2563 
         ตำรำง 40  แสดงข้อมูลงบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง ปีการศึกษา 2563 
                            (ท่ีมา : กลุม่บริหารงบประมาณ  ข้อมลู ณ วนัท่ี 31  มีนาคม 2564) 

  

ประเภทงบประมำณ ปีกำรศึกษำ 2563 

เงินอุดหนุนรายหัว  7,382,110.00 
เงินงบประมาณกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  
ในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

1,980,840.00 

เงินรายได้ของสถานศึกษา  7,131,409.00 
รวมงบประมำณทั้งสิ้น  16,494,359.00 

 

          2) กำรจัดสรรงบประมำณเพื่อบริหำรจัดกำรศึกษำ  
ตำรำง 41  แสดงข้อมูลการจัดสรรงบประมาณเพ่ือบริหารจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

                             (ท่ีมา : กลุ่มบรหิารงบประมาณ  ข้อมูล ณ วันท่ี 31  มีนาคม 2564) 
  

  ประเภทงบประมำณ  ปีกำรศึกษำ 2563  

งบค่าใช้จ่ายประจ า  1,380,000.00 
งบบริหารวิชาการ   3,812,580.00 
งบบริหารทั่วไป   1,906,290.00 
งบส ารองจ่าย   635,430.00 

 รวมงบประมำณทั้งสิ้น  7,734,300.00 
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3) สรุปรำยรำยจ่ำย(เงินอุดหนุน) แยกตำมกลุ่มงำนตำมแผนปฏิบัติกำร 
ตำรำง 42  แสดงข้อมูลสรุปรายจา่ย(เงินอุดหนุน) แยกตามกลุ่มงานตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2563 

                           (แหล่งข้อมูล : กลุ่มบริหารงบประมาณ  ข้อมลู ณ วันที่ 31  มีนาคม 2564) 
กลุ่มงำน วิชำกำร กิจกำรนกัเรียน ส ำรองจ่ำย ค่ำสำธำรณูปโภค อ ำนวยกำร บริหำรทั่วไป 

จ ำนวนเงิน 3,812,580 141,300 635,430 1,292,944 472,046 1,380,000 
คิดเป็น % 49.29 1.83 8.22 16.72 6.10 17.84 
เงินอุดหนุนรำยหัว 7,734,300.00 

       แผนภูมิ  30 สรุปรายจ่าย(เงินอุดหนุน) ปีการศึกษา 2563   

            4) สรุปรำยจ่ำย(เงินกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมโครงกำรเรียนฟรี 15 อย่ำงมีคุณภำพ)  
                แยกตำมกลุ่มงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ปีกำรศึกษำ 2563   
      ตำรำง 42  แสดงข้อมูลสรปุรายจ่าย(เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 อย่างมีคุณภาพ) 
       แยกตามกลุ่มงานตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2563 (แหล่งข้อมูล : กลุ่มบรหิารงบประมาณ  ข้อมูล ณ วันท่ี 31  มีนาคม 2564) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             ปีการศึกษา 2563   

 

กลุ่มงำน วิชำกำร กิจกำรนกัเรียน ส ำรองจ่ำย ค่ำสำธำรณูปโภค 
จ ำนวนเงิน 720,680 1,006,400 121,760 132,000 
คิดเป็น % 36.38 50.81 6.15 6.66 
เงินงบประมำณกิจกรรมพัฒนำคณุภำพผู้เรียนตำมโครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้่ำย  ในกำรจัด
กำรศึกษำ ต้ังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน  

1,980,840.00 

แผนภูมิ  31  สรุปรายจา่ย(เงินกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียนตามโครงการ เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ)  
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1.14 ผลกำรประเมินภำยในรอบท่ีผ่ำนมำ  
     1.14.1 ผลกำรประเมินของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (ปีกำรศึกษำ 2563)   

       ตำรำง 43  แสดงผลการประเมินของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563 
                         (แหล่งข้อมูล : กลุ่มบริหารวิชาการ งานประกนัคุณภาพการศึกษา  ณ วันท่ี 15 พฤษภาคม 2564) 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2563 

มำตรฐำนกำรศึกษำ 
ของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 

ค่ำเป้ำหมำย 
มำตรฐำน 

ผลกำรประเมิน 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน ร้อยละ คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภำพ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร 
     ของผู้เรียน 

1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน 
   คิดวิเคราะห์และเขียนสูงกว่าเปา้หมาย   
   ที่สถานศึกษาก าหนด 

ร้อยละ 90  
ได้ระดับดีขึ้นไป  

 

97.09 5 ยอดเย่ียม 

 
 
    
 
 
 
 
 

2) ผู้เรียนมีความสามารถในการคดิวิเคราะห์    
    คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  
    แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 90  
ได้ระดับดีขึ้นไป  

 

90.65 5 ยอดเย่ียม 

3) ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้าง 
    นวัตกรรม 

ร้อยละ 80 
ได้ระดับดีขึ้นไป  

89.37 4 ดีเลิศ 

4) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ 
    เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

ร้อยละ 85  
ได้ระดับดีขึ้นไป  

95.98 5 ยอดเย่ียม 

5) ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
    ตามหลักสตูรสถานศึกษา 
    ผู้เรียนมีผลการเรียนเฉลี่ย 
       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
       ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
    ผู้เรียนมีผลการเรียนเฉลี่ย 
       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
       ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
    ผู้เรียนมีผลการเรียนเฉลี่ย 
       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
       ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
    ผู้เรียนมีผลการเรียนเฉลี่ย 
       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา 
       ศาสนาและวัฒนธรรมตามเกณฑ ์
       ที่สถานศึกษาก าหนด 
     ผู้เรียนมผีลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ 
       การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
       ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
    ผู้เรียนมีผลการเรียนเฉลี่ย 
       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะตามเกณฑ ์
       ที่สถานศึกษาก าหนด 
 

ร้อยละ 65  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

 
ร้อยละ 65  

ได้ระดับดีขึ้นไป 
 

ร้อยละ 50  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

 
ร้อยละ 65  

ได้ระดับดีขึ้นไป 
 

ร้อยละ 70  
ได้ระดับดีขึ้นไป 
 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

 
ร้อยละ 80 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
 

70.41 
 
 

63.14 
 
 

54.11 
 
 

64.17 
 
 

76.90 
 
 

95.35 
 
 

82.52 

4 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
5 
 
 

ดีเลิศ 
 
 
ดี 
 
 
ดี 
 
 
ดี 
 
 

ดีเลิศ 
 
 

ยอดเยี่ยม 
 
 

ยอดเยี่ยม 
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มำตรฐำนกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2563 

มำตรฐำนกำรศึกษำ 
ของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 

ค่ำเป้ำหมำย 
มำตรฐำน 

ผลกำรประเมิน 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน ร้อยละ คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภำพ 

  ผู้เรียนมผีลการเรียนเฉลี่ย 
       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
       และเทคโนโลยตีามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษา   
       ก าหนด 
    ผู้เรียนมีผลการเรียนเฉลี่ย 
       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 
       ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

ร้อยละ 80 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

 
 

ร้อยละ 50 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

 

68.36 
 
 
 

58.75 
 

4 
 
 
 
2 

ดีเลิศ 
 
 
 

ปานกลาง 
 

6) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน  
   และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 

ร้อยละ 95 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

94.25 5 ยอดเย่ียม 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ของผู้เรียน 
 

1) ผู้เรียนมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ด ี
   ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

98.24 5 ยอดเย่ียม 

2) นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น 
   และความเป็นไทย 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

100.00 5 ยอดเย่ียม 

3) ผู้เรียนยอมรับที่จะอยูร่่วมกันบน 
    ความแตกต่างและหลากหลาย 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

100.00 5 ยอดเย่ียม 

4) ผู้เรียนมสีุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ร้อยละ 90 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

95.53 5 ยอดเย่ียม 

สรุปมำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 94.03 5 ยอดเย่ียม 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ร้อยละ คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภำพ 

2.1 มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์  
     และพันธกิจทีส่ถำนศกึษำ 
     ก ำหนดชัดเจน 

 มีเป้าหมายวสิัยทัศน์และพันธกิจ 
    ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้อง 
    กับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการ 
    ของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา     
    แห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบตัิ ทันต่อ 
    การเปลี่ยนแปลง 
 

ยอดเย่ียม 100.00 5 ยอดเย่ียม 

2.2 มีระบบบริหำรจัดกำร  
     คุณภำพของสถำนศึกษำ 
 

 มีระบบบริหารจัดการคณุภาพ 
    ของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ 
    ส่งผลต่อคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
    ของสถานศึกษา โดยความร่วมมือ 
    ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการน าข้อมูลมาใช้ 
    ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  
    และเป็นแบบอย่างได ้
 

ยอดเย่ียม 100.00 5 ยอดเย่ียม 
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มำตรฐำนกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2563 

มำตรฐำนกำรศึกษำ 
ของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 

ค่ำเป้ำหมำย 
มำตรฐำน 

ผลกำรประเมิน 

 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ร้อยละ คะแนน

เฉลี่ย 
ระดับ

คุณภำพ 

2.3 ด ำเนินงำนพัฒนำ 
     วิชำกำรที่เน้นคุณภำพ 
     ผู้เรียนรอบด้ำนตำม  
     หลักสูตรสถำนศึกษำ      
     และทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการ 
    ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
    ตามหลักสตูรสถานศึกษา 
    และทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่ือมโยง 
    กับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได ้

ยอดเย่ียม 92.66 5 
 

ยอดเย่ียม 

2.4 พัฒนำครูและบุคลำกร    
     ให้มีควำมเชี่ยวชำญ 
     ทำงวิชำชีพ 

 พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเช่ียวชาญ      
   ทางวิชาชีพ  ตรงตามความต้องการของคร ู
   และสถานศึกษา และจัดใหม้ีชุมชน 
   การเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน 

ยอดเย่ียม 90.83 5 
 

ยอดเย่ียม 

2.5 จัดสภำพแวดล้อม 
     ทำงกำยภำพและสังคม 
     ที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้    
     อย่ำงมีคุณภำพ 

 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ 
    สังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรยีนรู้ 
    อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย 

ยอดเย่ียม 95.58 5 
 

ยอดเย่ียม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยี   
     สำรสนเทศเพ่ือสนับสนนุ 
     กำรบริหำรจัดกำร 
     และกำรจัดกำรเรียนรู้ 

 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    เพื่อสนับสนุนการบรหิารจดัการ 
    และการจัดการเรยีนรู้ที่เหมาะสม 
    กับสภาพของสถานศึกษา 

ยอดเย่ียม 89.46 4 ดีเลิศ 

สรุปมำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 94.76 5 ยอดเย่ียม 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

 
ร้อยละ คะแนน

เฉลี่ย 
ระดับ

คุณภำพ 

3.1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวน 
     กำรคิดและปฏิบัติจริง และ    
     สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ 
     ในชีวิตได้ 

 ครูวิเคราะหห์ลักสูตร มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 
 ครูมีการท ารายวิชาหรือ 
    ค าอธิบายรายวิชา 
 ครูทุกคนมีหน่วยการเรียนรู้  
    โดยครอบคลมุเนื้อหาของหลักสูตร 

95 96.33 5 
 

ยอดเย่ียม 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ  
      และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อ 
      กำรเรียนรู้ 

 ครูมีการพิจารณาเลือกสื่อ นวัตกรรม 
    เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ 
    มาใช้ในการจัดการเรียนรู ้
 ครูมีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลย ี
    และแหล่งเรยีนรู้ ที่น ามาใช้ใหส้อดคล้อง 
    กับผู้เรียน 
 ครูมีการประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม 
    เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ 
    แล้วน าผลการประเมินมาปรับปรุง 
 

90 90.83 5 
 

ยอดเย่ียม 
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มำตรฐำนกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2563 

มำตรฐำนกำรศึกษำ 
ของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 

ค่ำเป้ำหมำย 
มำตรฐำน 

ผลกำรประเมิน 

 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ 

 
ร้อยละ คะแนน

เฉลี่ย 
ระดับ

คุณภำพ 

3.3 มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน 
     เชิงบวก 

 ครูมีการจัดสภาพแวดล้อมใหม้ ี
    ความปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้ 
    ของผู้เรียน  
 ครูมีการจัดรวบรวมข้อมูล 
    เพื่อจัดท าสารสนเทศ และเอกสาร 
    ประจ าช้ันเรียนหรือประจ าวิชา  

95 95.41 5 
 

ยอดเย่ียม 

3.4 ตรวจสอบและประเมนิ    
     ผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และ  
    น ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 

 ครูมีการก าหนดเครื่องมือวัดและ 
    ประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐาน 
    การเรียนรู้และตัวช้ีวัด 
 ครูมีการออกแบบเครื่องมือวัดผลและ 
    ประเมินผลไปใช้ประเมินตามสภาพจริง 
 ครูมีการใช้เครื่องมือวัดผลและ 
    ประเมินผล 
 ครูมีการประเมินผลเครื่องมือวดัผล 
   และประเมินผล 

90 92.66 5 
 

ยอดเย่ียม 

3.5 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
     และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
     เพ่ือพัฒนำและปรับปรุง 
     กำรจัดกำรเรียนรู้ 

 ครไูด้รับการนิเทศการจัดการเรยีนรู้ 
    ในสถานศึกษา 
 ครูใช้กระบวนการวิจัยเพื่อการแก้ปัญหา/ 
    พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 ครูน าผลการแก้ปัญหา/พัฒนาผู้เรยีน 
    หรือผลการวิจยัไปใช้  
 ครูมีการบันทึกการประชุม PLC 
    อย่างน้อยภาคเรียนละ 30 ช่ัวโมง  
    และน าเสนอผูบ้ริหารรับรอง 
    อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

90 91.74 5 
 

ยอดเย่ียม 

สรุปมำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 93.39 5 ยอดเย่ียม 

สรุปผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 94.31 5 ยอดเยี่ยม 
 

เกณฑ์ระดับคุณภำพ 
 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ช่วงคะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภำพ แปลคุณภำพ 
90.00 – 100.00 4.50 - 5.00 5 ยอดเยี่ยม 
65.00 - 89.99  3.50 - 4.49 4 ดีเลิศ 
60.00 - 64.99 2.50 - 3.49 3 ดี 
50.00 - 59.99 1.50 - 2.49 2 ปานกลาง 
0.00 - 49.99 1.00 - 1.49 1 ก าลังพัฒนา 
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 1.15  ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบที่ผ่ำนมำ   
         1) ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน      

  ตำรำง 44  แสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.2554-2558)                         
                               (แหล่งข้อมูล : รายงานการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสองของ สมศ. ข้อมูล ณ วันที่ 26  พฤษภาคม 2558) 

            
มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  

เพ่ือกำรประเมินคุณภำพภำยนอก  

 
น้ ำหนัก  

  
คะแนน  

ที่ได้  

  
ระดับคุณภำพ  

 

ต้อง
ปรับปรุง 
เร่งด่วน 

ต้อง 
ปรับปรุง พอใช้ ดี 

ดี 
มำก 

ตัวบ่งชี้พื้นฐำน (8 ตัวบ่งชี้หลัก)   

ตัวบ่งชี้ที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภำพกำยและสขุภำพจิตที่ดี   10  9.82           
ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 1.1  ผู้เรียนมีน้ าหนัก  ส่วนสูง และสมรรถภาพ 
ทางกายตามเกณฑ์  รวมทั้งรู้จักดแูลตนเอง ให้มีความปลอดภัย   
ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี 1.2  ผู้เรียนมสีุนทรียภาพ   

    
5  

     5   

  
4.89 
4.93 

          
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยม               
ที่พึงประสงค์   

10  9.90          

ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 2.1  ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่  ผู้ปกครอง    
ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 2.2  ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของ   
ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 2.3 ผู้เรียนมีการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ  

4  
4  
2  

3.98  
3.97  
1.95  

         
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผู้เรียนมีควำมใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง   10  8.97          

ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 3.1  ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและ 
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ    
ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 3.2  ผู้เรียนเรียนรูผ้่านประสบการณต์รงร่วมกบั 
ผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา    

5  
  

5  

4.43  
  

4.54 

       
 

 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น ท ำเป็น  10  8.66         

ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 4.1  ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด   
ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 4.2  ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัว 
เข้ากับสังคม                  

5  
5  

4.01 
4.65  

       
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน    20  8.14        

ตัวบ่งชี้ย่อยที ่5.1  ผู้เรยีนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระ                 
การเรยีนรู้ภาษาไทยในระดับช้ัน ม.3และ ม.6  

2.5  1.32        

ตัวบ่งชี้ย่อยที ่5.2  ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระ               
การเรยีนรู้คณิตศาสตร์ในระดับชั้น ม.3 และ ม.6  

2.5  1.13     
  

  
 

    

ตัวบ่งชี้ย่อยที ่5.3  ผู้เรยีนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระ              
การเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับชั้น ม.3 และ ม.6  

2.5  1.19       
 

    

ตัวบ่งชี้ย่อยที ่5.4  ผู้เรยีนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับช้ัน ม.3 
และ ม.6  

2.5  0.66      
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. 

  
มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  

เพ่ือกำรประเมินคุณภำพภำยนอก  

 
น้ ำหนัก  

  
คะแนน  

ที่ได้  

  
ระดับคุณภำพ  

 

ต้อง
ปรับปรุง 
เร่งด่วน 

ต้อง 
ปรับปรุง พอใช้  ดี  

ดี 
มำก  

ตัวบ่งชี้ย่อยที ่5.5  ผู้เรยีนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในระดับชั้น ม.3 และ ม.6  

2.5  0.86       

ตัวบ่งชี้ย่อยที ่5.6  ผู้เรยีนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้ศลิปะ ในระดับชั้น ม.3 และ ม.6  

2.5  0.75          

ตัวบ่งชี้ย่อยที ่5.7  ผู้เรยีนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในระดับชั้น ม.3 และ ม.6  

2.5  1.32           

ตัวบ่งชี้ย่อยที ่5.8  ผู้เรยีนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ ในระดับช้ัน ม.3 และ ม.6  

2.5   0.91          

ตัวบ่งชี้ที่  6  ประสิทธิผลของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ                     

10  9.00          

ตัวบ่งชี้ย่อยที ่6.1  ประสิทธิผลการด าเนินการของสถานศึกษา    5  5.00           

ตัวบ่งชี้ย่อยที ่6.2  กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู   5  4.00           

ตัวบ่งชี้ที่  7  ประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำรและ 
กำรพัฒนำสถำนศึกษำ    

5  3.50           

ข้อที่  1  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาท หน้าที ่
ของผู้บริหารสถานศึกษา    

2  1.50         

ข้อที่  2  ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  1  1.00         

ข้อที่  3  บรรยากาศและสภาพแวดล้อม  2  1.00         

ตัวบ่งชี้ที่  8  พัฒนำกำรของกำรประกันคุณภำพภำยใน 
โดยสถำนศึกษำและตน้สังกัด  

5  4.94           

ตัวบ่งชี้ย่อยที ่8.1  ผลการประเมนิคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 2.5   2.44          

ตัวบ่งชี้ย่อยที ่8.2  พัฒนาการของระบบการประกันคณุภาพ
ภายในของ สถานศึกษา  

2.5  2.50           
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มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  

เพ่ือกำรประเมินคุณภำพภำยนอก  

 
น้ ำหนัก  

  
คะแนน  

ที่ได้  

  
ระดับคุณภำพ  

 

ต้อง
ปรับปรุง 
เร่งด่วน 

ปรับปรุง 
พอใช้ ดี 

ดี 
มำก 

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (2 ตัวบ่งชี้หลกั)  (10 คะแนน)   

ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลกำรพัฒนำให้บรรลุตำมปรัชญำ ปณิธำน    
พันธกิจ และวัตถุประสงคข์องกำรจัดต้ังสถำนศึกษำ   

5.00  5.00           

ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี 9 ผลการพัฒนาใหบ้รรลตุามปรัชญา ปณิธาน    
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา   

5.00 5.00      

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ  

5.00  5.00           

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจดุเน้นและจุดเด่น ท่ีส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00      

กลุ่มตัวบ่งชีม้ำตรกำรส่งเสริม (2 ตัวบ่งช้ีหลัก)  (10 คะแนน)   

ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพิเศษเพ่ือส่งเสริม 
บทบำทของสถำนศกึษำ   

5.00  4.00          

ตัวบ่งชี้ย่อย 11.1 คะแนนเชิงคุณภาพ 2.00 2.00      

ตัวบ่งชี้ย่อย 11.2 คะแนนพัฒนาการ 3.00 2.00      

ตัวบ่งชี้ที่ 12  ผลกำรส่งเสริมพัฒนำสถำนศึกษำเพ่ือยกระดับ  
มำตรฐำนรักษำมำตรฐำนและ พัฒนำ เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
แนวทำงกำร ปฏิรูปกำรศึกษำ  

5.00  5.00           

ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ  
มาตรฐานรักษามาตรฐานและ พฒันา เพื่อให้สอดคล้องกับ 
แนวทางการ ปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00      

  
             โรงเรียนได้รับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ รอบสำม (พ.ศ.2554-2558)  จำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำน 
และประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  มัธยมศึกษำ   
มีผลกำรประเมินระดับคุณภำพ  ดี   โดยมีค่ำเฉลี่ย  3.44  (ร้อยละ 81.93)    
ผลกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพ       รับรอง     ไม่รับรอง  ตั้งแต่วันที่  26  พฤษภำคม 2558    
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ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอก  
  จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนำและข้อเสนอแนะจำกกำรติดตำมตรวจสอคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
โดยสถำนศึกษำหรือหน่วยงำนต้นสังกัด 
          จุดเด่น  
 1. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ผลการพัฒนาให้บรรลุตาม
ปรัชญา คือ นตถิปัญญา สมาอาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี ปณิธาน/วิสัยทัศน์ ที่ว่ามุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี 
มีปัญญา สุขภาพดี มีศักยภาพ และทักษะพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีผลการพัฒนาตามจุดเน้นจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ ดนตรีดี กีฬาเด่น 

  2. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
สถานศึกษามีผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือรักษามาตรฐานที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
3. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4. ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถานศกึษามีพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 

จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้เรียนบางส่วนยังไม่สนใจรักการอ่าน ขาดความสนใจใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ขาดทักษะ  

ในการคิด และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่ ากว่าระดับดี อีกทั้งการด าเนินงานโครงการพิเศษ  
ยังไม่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง 

 

2. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
สถานศึกษาขาดการก ากับติดตามให้งานด้านการบริหารทั่วไปบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ การจัดบรรยากาศ

และสภาพแวดล้อมยังไม่ถูกสุขลักษณะเท่าที่ควร 
3. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
ไม่มี 
4. ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
ไม่มี 

โอกำส 
1. สถานที่ตั้งสะดวกในการเดินทางของทั้งผู้ปกครองและผู้เรียน เช่น วัด ห้องสมุดประชาชน และสถานที่ราชการ 

ท าให้ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรง 
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพทุกด้าน โดยเฉพาะด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
3. ชุมชนสนับสนุนและได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ งบประมาณจากผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน จากสมาคมผู้ปกครอง 

ครู และสมาคมศิษย์เก่า 
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อุปสรรค 
 1. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม รายได้น้อย ฐานะยากจน 
 2. ผู้เรียนบางส่วนอยู่ในครอบครัวแตกแยก หรือไม่ได้อยู่ร่วมกับผู้ปกครอง ผู้ปกครองต้องไปท างานที่กรุงเทพฯ 
หรือต่างจังหวัด ท าให้ขาดความอบอุ่น ขาดแรงจูงใจในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร่วมกับทางโรงเรียน 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
พ.ศ. 2553 

1. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 1) ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้อ่านหนังสือนอกเวลาเพ่ิมมากขึ้น ด้วยการก าหนดจ านวนหนังสือ 

ในการอ่านให้เหมาะสมกับระดับชั้นในแต่ละภาคเรียน บันทึกความรู้จากการอ่านให้เป็นระบบ รวมทั้งควรมีการทบทวน
จากการค้นคว้า จัดมุมหนังสือในชั้นเรียน โดยหมุนเวียนในแต่ละชั้น จัดกิจกรรมการตอบปัญหาจากการอ่าน การตั้ง
ค าถามให้เพ่ือน ๆ ตอบ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เช่น  
เล่นเกมโชว์ต่างๆ การตอบค าถาม เกมแฟนพันธ์แท้เรื่องที่ผู้เรียนสนใจ การแสดงละคร เป็นต้น และใช้แหล่งเรียนรู้ 
ในสถานศึกษาให้คุ้มค่า โดยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ควรบูรณาการการจัดการเรียนรู้ จัดท าใบงาน ใบความรู้  
โดยก าหนดโจทย์ที่ต้องค้นคว้านอกห้องเรียนให้มากขึ้น 

 2) ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะการคิดอย่างเป็นกระบวนการให้ถูกต้องและมากข้ึนจาก
กิจกรรมโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการส ารวจ โครงงานทดลอง โครงงานการเปรียบเทียบอีกทั้งกิจกรรมการทดลอง 
โดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้ผู้เรียนฝึกตั้งสมมุติฐาน ลงมือปฏิบัติตามขั้นตอน จดบันทึกผล น าผลมาเปรียบเทียบ 
และร่วมกันสรุปเป็นความคิดรวบยอดและควรจัดให้มีการรายงานด้วยวาจา เพ่ือให้ผู้เรียนใช้ความคิดในด้านการสื่อภาษา 
เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจ อีกท้ังยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

 3) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น ด้วยการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องสัมพันธ์กับสภาพ
ปัญหาที่แท้จริง ทั้งนี้ สถานศึกษามีปัญหาจากกการรับผู้เรียนจากหลากหลายโรงเรียนในเขตบริการ ผู้เรียนมีพ้ืนฐาน 
ความรู้แตกต่างกัน สถานศึกษาจึงควรจัดกลุ่มผู้เรียนตามพ้ืนฐานความรู้ จัดสอนซ่อมเสริมอย่างเป็นระบบเพื่อให้ผู้เรียน 
มีพ้ืนฐานความรู้ใกล้เคียงกัน ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลมากขึ้น  
น าระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมาด าเนินการ ส่งเสริมให้ครูติดตามดูแลผู้เรียนที่มีปัญหาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาให้มีความรู้พ้ืนฐานอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 4) สถานศึกษาควรมีการพัฒนาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ด้วยการศึกษา วิเคราะห์และวิจัยอย่างจริงจังเกี่ยวกับผลการทดสอบ O-NET ทุกระดับการศึกษา ปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งด้าน
ตัวผู้เรียน ด้านกระบวนการเรียนการสอนและด้านอ่ืน ๆ กระบวนการพัฒนาต่าง ๆ ก าหนดเป็นโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการด าเนินการอย่างเข้มข้นและจริงจัง มีการน าข้องสอบ O-NET หรือข้อสอบ 
ที่มีค าถามในลักษณะเดียวกันกับค าถามในข้อสอบ O-NET มาให้ผู้เรียนฝึกคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์องค์ความรู้ และคิดอย่างมีวิจารณญาณในการแก้ไขปัญหาหรือตอบค าถามอย่างสม่ าเสมอ 

 5) สถานศึกษาได้จัดท าโครงการพิเศษ เพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา คือ โครงการห้องเรียน 
สีเขียว เพื่อแก้ปัญหาไฟฟ้าแต่ละเดือนสูงมาก รวมถึงผลการประเมินรอบแรกให้พัฒนาเรื่องความสะอาด และสภาพ 
แวด ล้อม เพ่ือให้ผลการด าเนินงานประสบความส าเร็จเป็นที่ยอมรับของสาธารณชน และหน่วยงานอื่น ๆ อย่างกว้างขวาง
มากยิ่งขึ้น สถานศึกษาจึงควรขยายผลการด าเนินงานไปสู่บ้านเรือนของผู้เรียน โดยหากิจกรรมที่เหมาะสมเพ่ือให้ผู้เรียน 
ให้ความส าคัญกับเรื่องโลกสีเขียวแล้ใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ให้คุ้มค่าต่อไป 
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2. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 1) สถานศึกษาควรจะระบบก ากับ ติดตาม โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง 

เพ่ือการปรับแผนการด าเนินงานตลอดระยะเวลาอย่างเป็นระบบ 
 2) สถานศึกษาควรซ่อมแซมอาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีช ารุดทรุดโทรมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

และปลอดภัยต่อผู้ใช้งานตามมาตรฐานความปลอดภัยแห่งชาติ 
 3) สถานศึกษาด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือรักษามาตรฐานและสอดคล้องกับแนวทางปฏิรูป

การศึกษาได้ประสบความส าเร็จ สถานศึกษาจึงควรขยายเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาไปสู่ความร่วมมือ
กับโรงเรียนอื่น ๆ และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านใดด้านหนึ่งตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาต่อไป 

 
3. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 สถานศึกษามีครูและบุคลากรที่มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถเป็นส่วนใหญ่ แต่ยังจะต้องส่งเสริม

สนับสนุนและครูบางคนให้มีศักยภาพสูงขึ้น ในเรื่องต่อไปนี้ 
 1) การออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ให้มีกิจกรรมอย่างหลากหลาย ตอบสนองความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมองของผู้เรียน รวมทั้งความสามารถในการใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ การสร้างแรงจูงใจ 
และใช้สื่อนวัตกรรมท าให้กระบวนการเรียนการสอนน่าสนใจยิ่งขึ้น และมีการจัดบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 2) การประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย สะท้อนศักยภาพ 
ที่แท้ จริงของผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลเพื่อให้สามารถพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขได้ 
ด้วยตนเอง รวมทั้งการน าผลการประเมินผู้เรียนมาปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ
เป้าหมายมากข้ึน 

 3) การวิจัยในชั้นเรียน โดยน าปัญหาจากกระบวนการเรียนการสอนและปัญหาต่าง ๆ ของผู้เรียนมา
ท าการศึกษาวิจัยเพ่ือค้นหาแนวทาง วิธีการ เทคนิค สื่อ เครื่องมือ และนวัตกรรมที่จะน ามาใช้พัฒนาและปรับปรุงแก้ไข
อย่างมีประสิทธิผล 

 

4. ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
 สถานศึกษาควรมีการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ิมเติมมากขึ้น จากที่หน่วยงานต้น

สังกัดก าหนดเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา โดยน าเอานโยบายของอ าเภอ จังหวัด องค์กรในชุมชนและ
ท้องถิ่น ตลอดทั้งความต้องการของชุมชนรอบ ๆ สถานศึกษามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรไปเป็นมาตรฐาน
การศึกษาเพ่ิมเติมในแต่ละปี จะท าให้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 
นวัตกรรมหรือตัวอย่ำงกำรปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถำนศึกษำที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 โรงเรียนประหยัดพลังงาน โรงเรียนส่งเสริมด้านพลังงานทดแทน โรงเรียนส่งเสริมความสามารถด้านดนตรี 
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ส่วนที่ 2 
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
ระดับคุณภำพ : ยอดเยี่ยม 
1. กระบวนกำรพัฒนำ 

โรงเรียนบรบือวิทยาคารได้มีการวางแผนพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ด้วยการบริหารแบบ  PDCA  
โดยใช้กระบวนการ Professional Learning Community (PLC) ในการรว่มกันปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกัน
ท างานของทุกฝ่าย  ไม่ว่าจะเป็น ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการ
เรียนรู้ของนักเรียนในทุกๆด้าน ท าให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้
ตามศักยภาพของผู้เรียน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร  โรงเรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้อ่านออก  อ่านคล่อง 
และมีทักษะการค านวณ  โดยใช้นวัตกรรม “BWK & I    LOVELY S. Model” ซ่ึงเป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน  และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถ ฝึกคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์และ
คิดแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล และจัดโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นเลิศให้แก่นักเรียน เช่น โครงการ Lovely 
care โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ส่งเสริมการจัดค่ายวิชาการท้ังภายในและนอกสถานศึกษา การศึกษาแหล่งเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริม
และสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้และประสบการณ์ 
มาประยุกตใ์ช้ในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีศักยภาพสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล  

ในปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา มีสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้ครูต้อง
ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้เหมาะสม โดยใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนเข้าถึง 
การเรียนรู้ได้ทุกท่ีและเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ครสูามารถสืบค้นและสร้างสื่อการเรียนรู้ พร้อมทั้งแนะน าและแลกเปลี่ยน
วิธีการสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ออนไลน์แก่นักเรียนได ้เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะแห่งการเรียนรู้เหมาะสมกับโลกในยุคปัจจุบัน  
ครูมีการวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้
ตามความถนัดและความสนใจ โดยโรงเรียนมีหลักสูตรส าหรับห้องเรียนปกติ  หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  โรงเรียนส่งเสริมและ
สนับสนุนความพร้อมให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) จัดท า
โครงงานอย่างเต็มศักยภาพ ร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัด  ส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการตามความสามารถ และพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียนในระดับดีขึ้นไป โดยจัดโครงการและกิจกรรม ได้แก่ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ 
ปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ จัดกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมโรงเรียนสุจริต กิจกรรมไหว้ครู 
กิจกรรมวันพ่อและวันแม่แห่งชาติฯลฯ กิจกรรมดังกล่าวข้างต้นเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ขัดเกลาจิตใจผู้เรียนให้มีความเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน ให้ผู้เรียนรู้จักกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ส่งเสริมให้ผู้เรียน
เป็นผู้จิตสาธารณะและด ารงตนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพอย่างต่อเนื่อง  โดยจัดกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย) เพ่ือให้ผู้เรียนมีน้ าหนักส่วนสูงและพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายให้เจริญเติบโตตามเกณฑ์  กิจกรรม To Be Number One เพ่ือเป็นการป้องกันสารเสพติดใน
สถานศึกษา รวมทั้งรณรงค์ให้ผู้เรียนได้รู้จักป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุต่าง ๆ  โดยจัดกิจกรรมโครงการยุวชนประกันภัย 
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 นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต ให้กับผู้เรียน เช่น จัดกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ ทั้งดนตรีพ้ืนบ้านและดนตรีสากกลอย่างหลากหลาย และจัดเวทีให้นักเรียนแสดงออกอย่างเหมาะสม  ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนรู้จักการออม นักเรียนทุกคนสามารถออมเงินได้ทุกวัน  โดยมีนักเรียน ปวช. ดูแลธนาคารโรงเรียนร่วมกับ
ธนาคารออมสิน  ดังผลงานที่เป็นประจักษ์ได้รับรางวัลดีเด่น สายสามัญศึกษาการประกวดธนาคารโรงเรียน  
จัดกิจกรรมส่งเสริมการออม จากธนาคารออมสิน ทั้งนี้โรงเรียนได้จัดด าเนินการโครงการดังนี้  
 
2. ผลกำรด ำเนินกำร 
       มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน    
             1.1  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน   มีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการตามตัวบ่งชี้ดังนี้   
1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ โดยรวมอยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ  97.09    
2) ผู้เรียนมีความสามารถใน การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
อยู่ในระดับดี ขึ้นไป ร้อยละ 90.65  3)ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม อยู่ในระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 89.37  
4) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 95.98  5) มีผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับ 3 ขึ้นไปร้อยละ 70.41 6) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน  
และเจคติที่ดีต่องานอาชีพ อยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ  94.25  
              โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของ
ผู้เรียน  และเป็นไปตามมาตรฐาน และตัวชี้วัดของหลักสูตร  โดยจัดโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน  
เช่น  โครงการ Lovely care โรงเรียนได้ออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหาเชิงรุก และใช้โมเดล 
“BWK & I      LOVELY S. Model” มาใช้พัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกกลุ่ม  สามารถคัดกรองนักเรียนให้มีความสามารถ 
ในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  ผู้เรียนสามารถอ่านและเขียนสื่อความเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคน   
ครูจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนฝึกคิด วิเคราะห์ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา และมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิด  
การสืบค้น  และวัดผลจากคลังข้อสอบ  จนผู้เรียนสามารถอ่านและเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยี 
ในการแสวงหาความรู้ได้ ส่งผลให้ผู้เรียนให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  
  1.2  ผลกำรประเมินด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ดังนี้ 1) ผู้เรียน 
มีคุณลักษณะ และค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 98.24  2) ผู้เรียนมีความภูมิใจท้องถิ่น 
และความเป็นไทยอยู่ในระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 100  3) ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย อยู่ใน
ระดับดเียี่ยม ร้อยละ 100   4) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม โดยรวมอยู่ ในระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 95.53       

นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพ ท าให้นักเรียนมีความรู้และมีทักษะตามศักยภาพของผู้เรียน ทั้งคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ และความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน นักเรียนมีความสามารถการสืบค้นหาความรู้ด้วย
ตนเอง และมีสมรรถนะที่จ าเป็นตามหลักสูตรครบถ้วนทั้งด้านด้านการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และ 
การใช้เทคโนโลยี  โรงเรียนได้จัดโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีค่านิยมหลัก 
12 ประการ ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  โรงเรียนจัดกิจกรรมทีป่ลูกฝังให้นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
ให้นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  รวมทั้งมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  นักเรียน 
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความสามารถทางด้านดนตรีและกีฬาหลายประเภท  จนได้ไปแข่งขันทั้งระดับภาคและ
ระดับประเทศ  เช่น  มวยไทยสมัครเล่น(นักกีฬาทีมชาติ) , ฟุตบอล (ชนะเลิศฟุตบอลไทยลีก สพม.26 ครั้งที่ 1) , 
วอลเลย์บอลชายหาด(แข่งขันระดับประเทศ) , ปั่นจักรยาน(แข่งขันระดับประเทศ) , การแข่งขัน To be Number One 
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(แข่งขันระดับภาค) , วงลูกทุ่ง  วงโปงลาง , วงดุริยางค์  วงดนตรีไทย และการะประกวดร้องเพลง The Voices  เป็นต้น 
นักเรียนส่วนใหญ่มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์   ซึ่งมีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการ
ประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
ประเด็น  ผลกำรประเมิน  

1.ควำมสำมำรถ 

ในกำรสื่อสำร 

คิดค ำนวณ 

และอ่ำน 

คิดวิเครำะห์ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.ควำมสำมำรถ 
ในกำรใช้ 
เทคโนโลยี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ร้อยละของนักเรียนที่มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร คิดค ำนวณและอ่ำนคิดวิเครำะห์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1-6 จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ 

ร้อยละของนักเรียนที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1-6 จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ 
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ประเด็น  ผลกำรประเมิน  

3.ผลกำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติ  
(O-NET) 
ระดับชั้น 
มัธยมศึกษำปีท่ี 3 

  แผนภูมิแสดงผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-Net) ปีกำรศึกษำ 2563 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็น  ผลกำรประเมิน  
4. ผลกำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติ 
 (O-NET) 
ระดับชั้น 
มัธยมศึกษำปีท่ี 6 

แผนภูมิแสดงผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-Net) ปีกำรศึกษำ 2563 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



~ 70 ~ 

                                                            รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) 
                                                                                                                                โรงเรียนบรบือวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563 

 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็น  ผลกำรประเมิน  

1. กำรประเมิน
ด้ำน คุณธรรม 
จริยธรรม และ
คุณลักษณะท่ี 

พึงประสงค์ของ 

ผู้เรียน  

 
 
 
 
 

ประเด็น ผลกำรประเมิน 
2.ควำมพร้อม
ในกำรศึกษำ
ต่อกำรฝึกงำน
หรือประกอบ
อำชีพ 

 
แสดงสถิติกำรเข้ำศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพตั้งแต่ ปี 2561-2563 

 

 
 

 

ร้อยละของนกัเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ 
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ประเด็น  ผลกำรประเมิน  
3.ควำมภูมิใจ
ใน ท้องถิ่นและ
ควำม เป็นไทย  

 

4.นักเรียนที่
เข้ำร่วม 
โครงกำร
ส่งเสริม 
คุณธรรม 
จริยธรรม  

 

0

50

100

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

100 100 100 100 100 100

ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1- 6 ปีกำรศึกษำ 2563

ร้อยละ

0

20

40

60

80

100

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

100 100 100 100 100 100

ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1- 6 ปีกำรศกึษำ 2563

ร้อยละ
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ประเด็น  ผลกำรประเมิน  
5.กำรยอมรับ
ที่จะอยู่ 
ร่วมกันบน            
ควำมแตกต่ำง
และ 
หลำกหลำย  

 

6.จ ำนวน
นักเรียนที่มี 
ผลกำรเรียน
ระดับ 3  
ขึ้นไป  
 

 
 
 
 
 

 
 

 

0

20

40

60

80

100

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

100 100 100 100 100 100

ร้อยละของจ ำนวนนักเรยีนด้ำนกำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน

บนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 

ระดับชั้นมัธยมศกึษำปีที่ 1- 6 ปีกำรศึกษำ 2563

ร้อยละ

ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่ที่มีผลกำรเรียนระดับ 3 ขึ้นไป    
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1-6 จ ำแนกตำมรำยวิชำ 
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3. จุดเด่น  
 โรงเรียนมีโครงการ  Lovely Care และโรงเรียนได้ออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหาเชิงรุก และ
ใช้ “BWK & I      LOVELY S. Model” มาใช้พัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกกลุ่ม ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้ง
สามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ ทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผู้เรียนให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับยอดเยี่ยม มีการด าเนินโครงการและกิจกรรมที่หลากหลาย มีทักษะด้าน
การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถคิดสรุป มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล นักเรียนมีผลงานเชิงประจักษ์  ทั้งด้านการแข่งขันโครงงานห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม , การได้โควตาเรียนต่อ มหาวิทยาวิทยาลัยขอนแก่นเนื่องจาก
ได้ผลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ในล าดับที่ 1 – 3 ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , การแข่งขัน 
ฟิสิกสัประยุทธ์ การแข่งขัน To Be Number One Idol และการได้รับทุนเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา เช่น  ทุนสถาบัน
ปัญญาภิวัฒน์แบบให้เปล่า 100 % เป็นต้น 
 ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความสามารถทางด้านกีฬา ในหลายประเภท โดยได้ไปแข่งขันทั้งระดับภาค
และระดับประเทศ มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มีระเบียบวินัย จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
นอกจากนี้ยังเป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา มารยาทของสังคม ท าให้ผู้เรียนรู้จัก
ตนเอง รู้จักความถนัดและความสนใจของตนเอง ค้นพบอาชีพตนเองที่ถนัด และสามารถด ารงชีวิตสังคมได้อย่างมี
ความสุข  
 

4. จุดควรพัฒนำ  
โรงเรียนควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้พัฒนาสูงขึ้น  

อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน เพราะยังไม่ผ่านเกณฑ์ในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้  
และต้องมุ่งเน้นการพัฒนาต่อยอดส าหรับนักเรียนที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ ที่มีแววทักษะ 
เพ่ือให้นักเรียนสามารถแสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ให้บรรลุตามจุดเน้นของการศึกษาระดับชาติ  และโรงเรียน
ควรมีโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้น าองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรม  เพ่ือแก้ปัญหาหรืออาจ
เป็นอาชีพตามที่นักเรียนสนใจได้ ซึ่งควรจัดให้กับกลุ่มนักเรียนห้องปกติให้มากข้ึน มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดทักษะอาชีพ และ
พัฒนาความสามารถพิเศษในด้านต่างๆของนักเรียนให้มากขึ้นตามความถนัดและความสามารถ  ทั้งนี้โรงเรียนควรเริ่ม
ด าเนินการได้ในคาบกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และกิจกรรมชุมนุม  เป็นต้น 
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มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ระดับคุณภำพ : ยอดเยี่ยม 
1. กระบวนกำรพัฒนำ  
  

 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร  มีการบริหารจัดการตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ไดด้ าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และคณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารจัดการแบบ
มีส่วนร่วม ระหว่างบ้าน ชุมชน โรงเรียน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการประชุมวางแผน  ปรึกษาหารือ วิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน และบริบทของสถานศึกษา ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  มีการวาง
แผนการปฏิบัติงาน การควบคุม ก ากับ ดูแล เกี่ยวกับการบริหารงานทั้ง 4 กลุ่มงาน ได้แก่ การบริหารงานบริหารวิชาการ 
การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยการบริหารแบบ 
PDCA ท าให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาและการตัดสินใจ ร่วมสร้างความเข้าใจในการด าเนินงาน สร้างการยอมรับ 
ท าให้ทุกคนมีความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกขององค์กร ท าให้มกีระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและก่อให้เกิดผลส าเร็จ  
ใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐาน  ชุมชนร่วมคิดร่วมท าในด้านการจัดการทรัพยากร  เพ่ือพัฒนาการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและตัวแทนชุมชนเสนอความคิดเห็นในการจัด
การศึกษา ผ่านรูปแบบเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน จัดตั้งคณะกรรมการชั้นเรียน Classroom Meeting  และสมาคม
ผู้ปกครองซ่ึงมีความเข้มแข็ง ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียน  สามารถจัดการศึกษาให้มีคุณภาพบรรลุตามวิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย และกลยุทธ์ที่วางไว้  โรงเรียนมีการจัดระบบก ากับ ติดตาม โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ
ต่อเนื่อง  เพ่ือการปรับแผนการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ และด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือรักษามาตรฐานและสอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา  และรายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือพิจารณาเห็นชอบก่อนน าไปปฏิบัติการ และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
ในหลากหลายช่องทาง  ได้แก่  สารประชาสัมพันธ์  แผ่นพับงานแนะแนว งานพาณิชยกรรม เว็บไซด์โรงเรียน  และ 
เพจเฟสบุคโรงเรียนบรบือวิทยาคาร ฯลฯ  

 

2. กำรพัฒนำและผลกำรพัฒนำ  
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

วิธีกำรพัฒนำ ผลกำรพัฒนำ 
2.1 มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน ์และพนัธกจิที่สถำนศึกษำก ำหนด
ชัดเจน  
         โรงเรียนได้ด าเนินการโดยประชุมวางแผนร่วมกันระหว่าง
คณะผู้บริหาร คณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองและคณะกรรมการสภานักเรยีน 
ร่วมกันวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมของโรงเรียน ที่เป็นอุปสรรค 
โอกาส จุดเด่น และจุดด้อย (SWOT analysis) ก าหนดวิสยัทัศน ์
พันธกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรยีน น าไปสู ่การจัดท า
ยุทธศาสตร ์กลยุทธ์ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติ
การประจ าปีตามหลัก PDCA มีเอกลักษณ ์และอัตลักษณ์  
ที่ตรงกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ 
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มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
วิธีกำรพัฒนำ ผลกำรพัฒนำ 

ท าให้ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาไปสูเ่ป้าหมาย และความเป็น
เลิศได้อย่างชัดเจน และส ารวจความคิดเห็นของผูเ้กี่ยวข้อง 
เพื่อน าข้อมูลไปพัฒนาในปีต่อไป  จากผลการด าเนินงานโรงเรียน 
มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์  พันธกิจ ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
บริบทของสถานศึกษา และชุมชน 
 

 

2.2  มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศกึษำ 
           โรงเรียนมีระบบบริหารจดัการคณุภาพของสถานศึกษา 
ที่ชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายความต้องการและสภาพปัญหา
ของสถานศึกษาและท้องถิ่น โดยความร่วมมือของผูเ้กี่ยวข้อง 
ทุกฝ่าย มีแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาที่มีการด าเนินงานตาม
แผนและโครงการที่จัดท าขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีการนิเทศ  
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการปฏิบัตติามแผนงานโครงการ 
โดยใช้เครื่องมือตรวจสอบทีม่ีคุณภาพ ใช้ระบบการท างาน PDCA 
และน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงต่อไป  
            โรงเรียนยังมุ่งเน้นใหน้ักเรียนทุกคนอ่านออกและ 
อ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพือ่การสื่อสารได้ จึงมีโครงการ  
Lovely Care และได้ออกแบบนวตักรรมและเทคโนโลยี เพื่อ
แก้ปัญหาเชิงรุก โดยใช้ “BWK & I      LOVELY S. Model”  
ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการพัฒนาศักยภาพผูเ้รียนเป็นหลักส าคญั 
โดยใช้กระบวนการ Professional Learning Community (PLC) 
ในการร่วมกันปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกันท างานของ
ทุกฝ่าย เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนใน
ทุกๆด้าน  มีการด าเนนิโครงการและกิจกรรมที่หลากหลาย เน้นให้
นักเรียนเกดิทักษะด้านการคิดวิเคราะห ์คิดอย่างเป็นระบบ   
คิดริเริ่มสร้างสรรค ์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล  
 

 

2.3 มีกำรด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนอย่ำง
รอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศกึษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย  
           โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาวิชาการ  
ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร จัดกิจกรรมเสรมิหลักสูตรที่เน้น
คุณภาพ ผู้เรยีนรอบด้านสามารถเช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง โดยมีการ
วางแผนให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการจ าเป็นของ
นักเรียน โรงเรียน และชุมชน  ครทูกุคนมีการศึกษา  วิเคราะห์
หลักสตูร จัดท าหน่วยการเรียนรู ้จัดท าแผนการจัดการเรยีนรู ้
และน าแผนการจดัการเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้  ใช้สื่อที่
หลากหลาย และจัดการเรยีนรู ้เน้นกระบวนการ Active 
Learning ทุกกลุ่มสาระ 
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มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
วิธีกำรพัฒนำ ผลกำรพัฒนำ 

โรงเรียนมีการนเิทศ ก ากับ ติดตามการใช้หลักสูตรอยา่งต่อเนื่อง 
และมีการประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อน าผลไปปรับปรุง
แก้ไขอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการด าเนินงานต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 

2.4 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ  
         โรงเรียนส่งเสรมิและสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเอง 
ตามความสามารถและความสนใจอย่างต่อเนื่อง  ทั้งการศึกษาต่อ  
และการอบรมพัฒนาตนเองตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ 
เพื่อให้ครูมีความรู้ความสามารถ เกิดทักษะในวิชาชีพ  
ส่งผลให้บุคลากรครไูด้รบั การเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นตามล าดบั  
ตามข้อมูลสารสนเทศและข้อมลูการพัฒนาบุคลากรของโรงเรยีน 
          เมื่อครูมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  และมีการพัฒนา
ตนเองให้ทันสมัยต่อโลกแห่งการเรียนรู้อยูเ่สมอ  ก็จะท าให้ครูมี
ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม  
สามารถพัฒนาผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ นักเรียนสามารถคดิได้อย่าง
เป็นระบบจนสรา้งนวัตกรรม/โครงงาน  เกิดประโยชน์ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
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มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
วิธีกำรพัฒนำ ผลกำรพัฒนำ 

2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที ่
เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ อย่ำงมีคุณภำพ  
          โรงเรียนมีการจดัเตรียมอุปกรณ ์สิ่งอ านวย 
ความสะดวกในการจดัการเรียนการสอนมากขึ้นและ 
ในการให้บริการอาคารสถานท่ีอย่างเหมาะสม มีการ
จัดระบบซ่อมบ ารุงอาคารสถานท่ีให้อยู่ในสภาพท่ี
แข็งแรง สะอาดและ ปลอดภัยอยูเ่สมอ มีการ
จัดระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพท่ีใช้การได้และ
ปลอดภัย และมีโครงการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต 
อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีในแตล่ะหอ้งเรียน  เพื่อใช้
จัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มศกัยภาพ  ท าให้
นักเรียนสามารถ 
 

 

 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนนุ
กำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้  
          โรงเรียนแต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความ
เข้าใจด้านเทคโนโลย ีด้านข้อมลูสารสนเทศ และ 
ด้านสถิติ  จึงจัดระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมการใช้
งานได้จริง  ประสานงานกับครูผูร้บัผิดชอบงานท่ี
เกี่ยวข้องกับข้อมูลต่างๆ ของโรงเรยีน เช่น  
งานทะเบียน งานวัดผล งานวิชาการ งานพัสด ุ 
งานบุคคล ฯลฯ  รวมทั้งจัดท าสารประชาสมัพันธ์  
เพื่อประชาสมัพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรม
และแลกเปลีย่นเรยีนรูสู้่สาธารณชนใน Website 
โรงเรียนอย่างรวดเร็วและสม่ าเสมอ ครูทุกคน
สามารถใช้ระบบสารสนเทศของโรงเรียนจัดเก็บคลัง
ความรู้  คลังข้อสอบ และแหล่งสบืค้นอ่ืนๆ  เพื่อให้
นักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เปน็ประโยชน์ใน 
การเรยีนรู้ได้ตลอดเวลา 
 

 

 

 

3. จุดเด่น  
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน   

ใช้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหาและความ
ต้องการของชุมชน  สนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้และให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบประเมินผล 
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  มีการส่งเสริมบรรยากาศ 
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และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  สถานศึกษาให้ความส าคัญรวมทั้งสนับสนุนครู 
ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  มีระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงาน
ผลการจัดการศึกษา โดยโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาต่อไป 
 

4. จุดควรพัฒนำ  
1) พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง  โดยบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐาน 

OBECQA โรงเรียนมาตรฐานสากล  อย่างต่อเนื่องตลอดไป 
  2)  โรงเรียนต้องบริหารจัดการ  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูเร่งพัฒนานักเรียนให้เกิดทักษะในด้านการศึกษา
ค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้(IS1) การสื่อสารและน าเสนอ(IS2) และการจัดกิจกรรมการน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม
(IS3) ให้ชัดเจนและมุ่งเน้นในการสร้างนวัตกรรมเพ่ือประยุกต์ใช้ความรู้และการพัฒนาทักษะการแก้ปัญญาตาม
สถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 

 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ  

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ 
ระดับคุณภำพ : ยอดเยี่ยม  
 1. กระบวนกำรพัฒนำ  
 โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาครูให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ด้วยความมุ่งม่ัน ทุ่มเทออย่างเต็มความสามารถ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร ส่งเสริมให้ครูจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นความถนัดและความสามารถของนักเรียน  ยอมรับ
ความแตกต่างของนักเรียนรายบุคคล  โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนให้ครูพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ร่วมอบรมสัมมนาและอบรม
เชิงปฏิบัติการทั้งภายในหน่วยงานและร่วมกับองค์กรภายนอก  โดยมุ่งปลูกฝังให้ครูเป็นผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
รบัผิดชอบต่อหน้าที่ เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนและผู้ปกครอง ให้มีการนิเทศการจัดการการเรียนการสอน 
เป็นระยะ  ภาคเรียนละ 3 ครั้ง เพื่อประเมินครูผู้สอนเป็นรายบุคคล ใช้แบบประเมินคุณภาพครูตามมาตรฐานการศึกษา  
โดยผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียน  ผู้ปกครองและผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือน าผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนของครูตามมาตรฐานของสถานศึกษา โรงเรียนจัดการเรียนการสอนวิชา IS 1 – IS 3 
(Independent Study) ตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล (Word Class Standard School) แต่ละระดับชั้น 
มีการบูรณาการภาระงานและชิ้นงาน สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วม ได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงจนสามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง มุ่งเน้นให้จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ 
ด้วยโครงงาน ครตู้องใช้สื่อในการเรียนการสอน มีนวัตกรรมและเทคโนโลยี ทีม่ีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ 
ของสื่อการสอนที่ใช้  ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 เรื่อง เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น     

 

2. ผลกำรด ำเนินงำน  
 ครูมีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอนโดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยเชื่อมโยงบูรณาการ 
สาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ ผ่านกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  
ครูแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ 
ต่อการเรียนรู้  เพ่ือพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ครูผู้สอน 
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มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล คัดกรองนักเรียน อ่อน ปานกลาง และเก่ง ท าให้ครูผู้สอนสามารถ
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความแตกต่างบุคคล มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
มีการสอนเสริมความรู้ให้ผู้เรียนกลุ่มปานกลางและกลุ่มเก่ง มีการสอนซ่อมเสริมผู้เรียนกลุ่มอ่อนโดยจัดกิจกรรม Lovely 
care และมีการใช้สื่อเทคโนโลยีมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ในแต่ละวิชา มีการวัดประเมินผลจากสภาพความเป็น
จริงด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย มีการใช้ข้อสอบกลางเพ่ือวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูทุกคน 
ยังมีงานวิจัยในชั้นเรียนและน าผลของงานวิจัยนั้นไปพัฒนาการเรียนการสอน ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนของครู
ครอบคลุมทักษะกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การประเมินมาตรฐานที่ 3 อยู่ในเกณฑ์ยอดเยี่ยม 
 

3. จุดเด่น 
 ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้พัฒนา
ทักษะทางความคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการแนะน าและสืบค้นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จาก 
สื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและครูจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้เต็ม
ศักยภาพ   ครแูก้ปัญหาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยผลงานวิจัยในชั้นเรียน  ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนใหมใ่ห้
เหมาะสมและทันต่อยุคสมัย   เช่น การสอนวิชาศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) เพ่ือให้นักเรียนฝึกทักษะในการแสวงหาความรู้ 
เพ่ือเกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ หรือสามารถสร้างนวัตกรรมได้อย่างหลากหลาย 
 

4. จุดควรพัฒนำ 
1) ควรน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ส่งเสริมให้ครูพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่องในการใช้เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอน และควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมลูย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนา
ตนเอง  ควรให้คณะครูทุกคนได้รับการอบรมเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของด้านการท างานวิจัยและการใช้นวัตกรรม
ควบคู่กับเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จนเกิดกระบวนการเรียนรู้  สามารถประยุกต์ใช้ 
สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่นักเรียนและชุมชนมากที่สุด 
 2)  ครูควรจัดโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะและแก้ปัญหาผู้เรียนที่มีผลการเรียนรู้ที่ต่ าและจัดกิจกรรม
ส่งเสริมผู้เรียนที่มีผลการเรียนรู้ที่สูงให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนให้หลากหลายมากขึ้น 

3) โรงเรียนควรมีนโยบายการจัดกิจกรรม PLC ให้ชัดเจนและเน้นที่จะแก้ปัญหากับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้ง
พัฒนาในเรื่องการบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับท้องถิ่นและรักในท้องถิ่น  สามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นได้  

 

สรุปผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมของสถำนศึกษำ  
 ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำอยู่ใน ระดับ 5 : ยอดเยี่ยม   
 จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบ
ผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่า  ได้ระดับยอดเยี่ยม โดยผลการประเมินราย
มาตรฐาน ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  
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 ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและความต้องการ
พัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนา 
มาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสารและมีทักษะ
ในการคิดค านวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน  ด้านกระบวนการบริหารจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา มีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรม
และด าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา 
และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการด าเนินงานและการปรับปรุง แก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
และครมีูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จึงมีผลประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม สามารถวิเคราะห์
ผู้เรียนรายคน ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรม 
การเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการ
ประเมินผลจากสภาพจริงในทุกข้ันตอน 
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ส่วนที่ 3  
สรุปผล แนวทำงกำรพัฒนำ และควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้อง น าไปวิเคราะห์ 
สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
(3-5 ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษา สามารถสรุป รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 
2563  ในภาพรวม จุดเด่น จุดควรพัฒนา ของแต่ละมาตรฐาน รวมถึงแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการ
ช่วยเหลือ ดังนี้  

สรุปผล 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน  
       โรงเรียนมีโครงการเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน
คล่อง เขียนคล่อง สามารถสื่อสารและคิดค านวณได้    
Lovely Care ซึ่งใช้ควบคู่กับนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
“BWK & I     LOVELY S. Model” เพ่ือแก้ปัญหา 
เชิงรุก  มาใช้พัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกคน ให้สามารถ
ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผล
ให้ผู้เรียนให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม มีการด าเนินโครงการและกิจกรรมที่
หลากหลาย มุ่งเน้นทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้
ผู้เรียนมีความคิดรวบยอด มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล นักเรียนมี
ผลงานเชิงประจักษ์  ทั้งด้านการแข่งขันโครงงาน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม , การได้โควตาเรียนต่อ  มหาวิทยา
วิทยาลัยขอนแก่นเนื่องจากได้ผลการแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ในล าดับที่ 1 – 3 ของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น , การแข่งขันฟิสิกสัประยุทธ์ 
การแข่งขัน To Be Number One Idol เก่งได้โดย 
ไม่พ่ึงยาเสพติด และการได้รับทุนศึกษาต่อ 
ในระดับ อุดมศึกษา เช่น  ทุนสถาบันปัญญาภิวัฒน์
แบบให้เปล่า 100 % เป็นต้น 
 

 

โรงเรียนควรส่งเสริมให้นักเรียนได้น าองค์ความรู้
ไปพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรืออาจเป็น
อาชีพตามที่นักเรียนสนใจได้ สามารถจัดกิจกรรมให้กับ
กลุ่มนักเรียนห้องปกติมากขึ้น มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิด
ทักษะอาชีพ และพัฒนาความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ 
ของนักเรียนให้มากข้ึนตามความถนัดและความสามารถ 
ทั้งนี้โรงเรียนควรเริ่มด าเนินการได้ในคาบกิจกรรมลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ และกิจกรรมชุมนุม 

 

 

 



~ 82 ~ 

                                                            รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) 
                                                                                                                                โรงเรียนบรบือวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563 

 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรจัดกำร  
         1) ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่นมีหลักการ
บริหาร และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน สามารถเป็น
แบบอย่างที่ดีในการท างาน และคณะกรรมการ
สถานศึกษามีความตั้งใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามบทบาท 
         2) โรงเรียนบริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหาร 
ที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการกระจาย
อ านาจเพื่อการบริหารจัดการงานที่คล่องตัวและรวดเร็ว
ลดขั้นตอนในการปฏิบัติเกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลสูงสุด จัดการประชุมแบบมีส่วนร่วม 
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี 
(2561-2564) โดยการศึกษาสภาพขององค์กร 
ท า SWOT เพ่ือปรับเปลี่ยนและก าหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์และ พันธกิจ สอดคล้องกับสภาพปัญหาความ
ต้องการ ในการพัฒนาโรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา
เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นและจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 
โรงเรียนสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้และให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาระบบประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  

1) พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ให้มีความเข้มแข็ง  โดยบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐาน 
OBECQA โรงเรียนมาตรฐานสากล  อย่างต่อเนื่อง
ตลอดไป 
  2)  โรงเรียนต้องบริหารจัดการ  ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ครูเร่งพัฒนานักเรียนให้เกิดทักษะในด้าน
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้(IS1) การสื่อสาร
และน าเสนอ(IS2) และการจัดกิจกรรมการน าองค์ความรู้
ไปใช้บริการสังคม(IS3) ให้ชัดเจนและมุ่งเน้นในการสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือประยุกต์ใช้ความรู้และการพัฒนาทักษะการ
แก้ปัญญาตามสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
         ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน  
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้พัฒนา
ทักษะทางความคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จาก
สื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและครูจัดท าวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้
เต็มศักยภาพ  ครแูก้ปัญหาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนด้วยผลงานวิจัยในชั้นเรียน   

        โรงเรียนควรน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ 
มาช่วยในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ส่งเสริม 
ให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในการใช้เทคโนโลยีและ
สร้างนวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอน และควรน าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้
นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน
ทันท ี เพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง  ควรให้คณะครู
ทุกคนได้รับการอบรมเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ด้านการท างานวิจัยและการใช้นวัตกรรมควบคู่กับ
เทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ จนเกิดกระบวนการเรียนรู้  
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนใหมใ่ห้เหมาะสมและทันต่อยุคสมัย   
เช่น การสอนวิชาศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) เพ่ือให้นักเรียน
ฝึกทักษะในการแสวงหาความรู้ เพ่ือเกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
หรือสามารถสร้างนวัตกรรมได้อย่างหลากหลาย 
 

สามารถประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่นักเรียนและชุมชน 
มากที่สุด 
 2)  ครูควรจัดโครงการเพ่ือแก้ปัญหาผู้เรียนที่มี
ผลการเรียนรู้ที่ต่ าและจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนที่มีผล
การเรียนรู้ที่สูงให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนให้
หลากหลายมากที่สุด 

3) โรงเรียนควรมีนโยบายการจัดกิจกรรม PLC 
ให้ชัดเจนและเน้นที่จะแก้ปัญหากับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น 
พร้อมทั้งพัฒนาในเรื่องการบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับท้องถิ่นและรักใน
ท้องถิ่น  สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นได้  
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ภำคผนวก 
เอกสำรอ้ำงอิงต่ำงๆ 
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    ประกาศโรงเรียนบรบือวิทยาคาร 
 เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

    เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
..................................................................... 

 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕  ก าหนดใหห้น่วยงาน
ต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดใหม้ีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  อันน าไปสูก่ารก าหนดให้มีมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานขึ้น  ประกอบกับได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๑  และ
กระทรวงศึกษาธิการ  มีการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑  ส าหรับใหส้ถานศึกษาใช้เป็นแนวทางด าเนินงานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  และเตรียมการส าหรบัการประเมินคุณภาพภายนอก  ซึ่งจะท าให้เกิดความมั่นใจแก่ผูม้ี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ  ได้มาตรฐาน  และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบรบือวิทยาคาร  มีคุณภาพและมาตรฐาน  
จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  มิถุนายน  พ.ศ. ๒5๖3 

 

 

 

(นายสมทรัพย์  ภูโสดา) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบรบือวิทยาคาร 
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แนบท้ายประกาศโรงเรียนบรบือวิทยาคาร  
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

............................................................. 

มำตรฐำนกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2563 

มำตรฐำนกำรศึกษำ 
ของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 

ค่ำเป้ำหมำย 
มำตรฐำน 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร 
     ของผู้เรียน 

1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์    
    และเขียนสูงกวา่เป้าหมายทีส่ถานศึกษาก าหนด 

ร้อยละ 90  
ได้ระดับดีขึ้นไป  

 
 
    
 
 
 
 
 

2) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์    
    คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  
    แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 90  
ได้ระดับดีขึ้นไป  

 
3) ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวตักรรม ร้อยละ 80 

ได้ระดับดีขึ้นไป  
4) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ 
    เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

ร้อยละ 85  
ได้ระดับดีขึ้นไป  

5) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    ผู้เรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
    ผู้เรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์ตามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก าหนด 
    ผู้เรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ฯ ตามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก าหนด 
    ผู้เรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู ้
สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 
     ผู้เรียนมีผลการเรียนเฉลีย่กลุ่มสาระการเรียนรู ้
สุขศึกษาและพลศึกษา ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
    ผู้เรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู ้
ศิลปะ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
 ผู้เรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพ ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 ผู้เรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

ร้อยละ 65  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 65  
ได้ระดับดีขึน้ไป 

ร้อยละ 50  
ได้ระดับดีขึน้ไป 

ร้อยละ 65  
ได้ระดับดีขึน้ไป 

ร้อยละ 70  
ได้ระดับดีขึน้ไป 

 
ร้อยละ 90 

ได้ระดับดีขึน้ไป 
ร้อยละ 80 

ได้ระดับดีขึน้ไป 
ร้อยละ 80 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 50 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

6) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดี 
   ต่องานอาชีพ 
 

ร้อยละ 95 
ได้ระดับดีขึ้นไป 
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มำตรฐำนกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2563 

มำตรฐำนกำรศึกษำ 
ของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 

ค่ำเป้ำหมำย 
มำตรฐำน 

1.2 คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
 

1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

2) นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 90 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

3) ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

4) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ร้อยละ 90 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
2.1 มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์  
    และพันธกิจที่สถำนศึกษำ 
    ก ำหนดชัดเจน 

 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่สถานศึกษา  ก าหนด
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการ 
ของชุมชน นโยบาย รัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้
ในการปฏิบัติ ทนัต่อการเปลี่ยนแปลง 
 

ยอดเยี่ยม 

2.2 มีระบบบริหำรจดักำร  
     คุณภำพของสถำนศึกษำ 
 

 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาทีช่ัดเจน  
มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพตาม มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีการน า
ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พฒันางานอย่างต่อเนื่องและ 
เป็นแบบอยา่งได ้
 

ยอดเยี่ยม 

2.3 ด ำเนินงำนพัฒนำ 
     วิชำกำรที่เน้นคุณภำพ 
     ผู้เรียนรอบด้ำนตำม    
     หลักสูตรสถำนศึกษำ  
     และทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

 ด าเนินงานพฒันาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทกุกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับ
ชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้ 

ยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนำครูและบุคลำกร    
     ให้มีควำมเชี่ยวชำญ 
     ทำงวิชำชีพ 

 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ   
ตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา และจัดให้มี
ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพเพื่อพัฒนางาน 
 

ยอดเยี่ยม 

2.5 จัดสภำพแวดล้อม 
     ทำงกำยภำพและสังคม 
     ที่เอื้อต่อกำรจัดกำร 
     เรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
 

 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัด 
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย 

ยอดเยี่ยม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยี   
     สำรสนเทศเพื่อสนับสนุน 
     กำรบริหำรจัดกำร 
     และกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 

 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม 
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มำตรฐำนกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2563 

มำตรฐำนกำรศึกษำ 
ของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 

ค่ำเป้ำหมำย 
มำตรฐำน 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ 
 

3.1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำน   
    กระบวนกำรคิดและ 
   ปฏิบัติจริง และสำมำรถ 
   น ำไปประยุกต์ใชใ้นชีวิตได ้

 ครูวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
 ครูมีการท ารายวิชาหรือค าอธิบายรายวิชา 
 ครูทุกคนมีหน่วยการเรียนรู้  โดยครอบคลุมเนื้อหา 
ของหลักสูตร 

95 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยี 
    สำรสนเทศ  
    และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ 
    กำรเรียนรู้ 

 ครูมีการพิจารณาเลือกสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทาง 
การศึกษาและแหล่งเรียนรู้มาใชใ้นการจัดการเรียนรู้ 
 ครูมกีารพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้  
ที่น ามาใช้ให้สอดคล้องกับผู้เรียน 
 ครูมกีารประเมินผลการใช้สือ่ นวัตกรรมเทคโนโลย ี
ทางการศึกษา และแหล่งเรียนรูแ้ล้วน าผลการประเมิน 
มาปรับปรุง 

90 

3.3 มีกำรบริหำรจัดกำร 
    ชั้นเรียนเชิงบวก 

 ครูมีการจัดสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย และเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน  
 ครูมีการจัดรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดท าสารสนเทศ และ
เอกสารประจ าชัน้เรียนหรือประจ าวิชา  

95 

3.4 ตรวจสอบและประเมิน    
     ผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ  
    และน ำผลมำพัฒนำ    
    ผู้เรียน 

 ครูมีการก าหนดเครื่องมือวัดและประเมินผลทีส่อดคล้อง 
กับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 ครูมีการออกแบบเครื่องมือวัดผลและประเมินผลไปใช้
ประเมินตามสภาพจริง 
 ครูมีการใช้เคร่ืองมือวัดผลและประเมินผล 
 ครูมีการประเมินผลเคร่ืองมือวัดผลและประเมินผล 

90 

3.5 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
     และให้ข้อมูลสะท้อน 
     กลับเพื่อพัฒนำและ 
     ปรับปรุงกำรจัดกำร    
     เรียนรู้ 

 ครูได้รับการนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
 ครูใช้กระบวนการวิจัยเพื่อการแก้ปัญหา/พัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน  
 ครูน าผลการแก้ปัญหา/พัฒนาผู้เรียนหรือผลการวิจัยไปใช้  
 ครูมีการบันทึกการประชุม PLC อย่างน้อยภาคเรียนละ  
30 ชั่วโมง และน าเสนอผู้บริหารรับรองอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
 

90 

เกณฑ์ระดับคุณภำพ 
 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ช่วงคะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภำพ แปลคุณภำพ 
90.00 – 100.00 4.50 - 5.00 5 ยอดเยี่ยม 
65.00 - 89.99  3.50 - 4.49 4 ดีเลิศ 
60.00 - 64.99 2.50 - 3.49 3 ดี 
50.00 - 59.99 1.50 - 2.49 2 ปานกลาง 
0.00 - 49.99 1.00 - 1.49 1 ก าลังพัฒนา 
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               รูปภำพกำรจัดโครงกำรและกิจกรรม ปีกำรศึกษำ 2563          
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ภำพผลงำนที่ภำคภูมิใจ 
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ค ำสั่งประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 2563 
 

รำงวัลครูดีในดวงใจ 16 มกรำคม 2564 

 

รำงวัลผลงำนนวัตกรรมนักเรียน  
 

รำงวัลกำรแข่งขันฟิสิกส์สัประยทุธ์ 63  

 

ตัวอย่ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ  
 

นวัตกรรม BWK model  

 

รำงวัลครูดีไม่มีอบำยมุข 

ภำพรับรำงวัลและกิจกรรมต่ำงๆ 

 

เกียรติบัตรพัฒนำตนเองของครู 

 



~ ท ~ 

                                                            รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) 
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คณะผู้จัดท ำ 
 

ทีปรึกษำ 
 1. นายสมทรัพย์ ภูโสดา   ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 2. นางสาวพรชนก  นนยะโส  รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

3. นายพัฒนวงศ์ ดอกไม้   รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 4. นายสายัณห์  ปุยภูงา   รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 5. นางสาวปกาวรรณ  แก้วโพธิ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 6. นายประเกียรติ หล้าก่ า   ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 
 7. นางค าพวน ประสงค์สันต์   ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 
 8. นางรัตนา เนื่องโนราช   ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 
 9. นางพรรณิพา  สิงห์สีโว   ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 
  
ผู้จัดท ำรำยงำน 

1. นายพัฒนวงศ์  ดอกไม้  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2. นางพรรณิพา  สิงห์สีโว  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3. นางปุณณภา นนท์ศรีราช  ครูช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
4. นางมะลินาถ  กองโส  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นางสาวปทิตตา  ทัพสุริย์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
6. นางจิตตนุช โสภา   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
7. นายพร้อมพันธ์  สุวรรณแสน  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
8. นางชนิดา  เอกสะพัง  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
9. นายปิยะพงศ์  ผลเจริญ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
10. นางกันยารัตน์  สืบศรี  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
11. นางสาวขนิจฐา  ไชยนิคม  ครูช านาญการ   กรรมการ 
12. นายสุรชัย  นธีนาม   ครชู านาญการ   กรรมการ 
13. นายปองดี ไชยจันดา  คร ู    กรรมการ 
14. นางสาวภัควรัญญู  วิจิตรวงศ์วาน     ครูผู้ชว่ย    กรรมการ 
15. นางสาวชัญญภัทร  ลาโยธี  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
16. นางสาวศศิธร ปักกาโล  คร ู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
17. นางสาวล ายวน  ไวท า  คร ู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

คณะบรรณำธิกำรกิจเอกสำร 
1. นายพัฒนวงศ์  ดอกไม้  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2.   นางพรรณิพา  สิงห์สีโว  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
3.   นางสาวชนิดา  เอกสะพัง  ครชู านาญการพิเศษ  กรรมการ  
4. นางสาวชัญญภัทร  ลาโยธี  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
5.   นางสาวศศิธร  ปักกาโล   คร ู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
6.   นางสาวล ายวน  ไวท า  คร ู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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