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คํานํา 

 
  รายงานการประเมินตนเองงของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร� พะเยา    
ในพระราชูปถัมภ�สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป&การศึกษา 2559 เป,นการสรุปผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ท่ีสะท/อนผลการพัฒนาการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซ่ึงเป,นผลสําเร็จจากการ
บริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล/องกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 4  
มาตรฐาน ดังนี้ 

 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู/เรียน  
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการผู/บริหารสถานศึกษา   
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน/นผู/เรียนเป,นสําคัญ 
 มาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
 นอกจากนี้ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ยังได/แสดงถึงการวิเคราะห� 

จุดเดEน จุดท่ีควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตของโรงเรียน เพ่ือนําเสนอรายงาน     
ผลการจัดการศึกษาในรอบป&ท่ีผEานมาให/หนEวยงานต/นสังกัด สาธารณชนได/รับทราบ รองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก และแสดงถึงคุณภาพของสถานศึกษา ตามผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของสถานศึกษาอีก
ด/วย   

ทางโรงเรียนขอขอบคุณ คณะผู/บริหาร คณะครู บุคลากร ผู/ปกครองนักเรียน ตลอดจน 
หนEวยงานตEางๆ ท่ีสนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร� พะเยา        
เป,นอยEางสูง มา ณ โอกาสนี้ 
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บันทึกการใหAความเห็นชอบรายงานประจําป,ของสถานศึกษา 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร� พะเยา 

ในพระราชูปถัมภ�สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
*************************************************************************** 

 
  ตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแหEงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก/ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 มาตรา 9 (3) ให/มีการกําหนดมาตรฐานสถานศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุก
ระดับและมาตรา 48 ให/หนEวยงานต/นสังกัดและสถานศึกษาจัดให/มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และให/ถือวEาการประกันคุณภาพภายในเป,นสEวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต/องดําเนินการอยEาง
ตEอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําป&เสนอ ตEอหนEวยงานต/นสังกัด หนEวยงานท่ีเก่ียวข/องและเปRดเผยตEอ
สาธารณะชน เพ่ือนําไปสูEการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรับรองการประเมินภายนอก 
  อ/างถึงประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่องกําหนด
หลักเกณฑ�และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2554 ลงวันท่ี 
13 มิถุนายน 2554 ข/อ 7 (1) (2) (3) การจัดทํารายงานประจําป&เป,นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ให/สรุป
และจัดทํารายงานประจําป&เป,นรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีสะท/อนคุณภาพผู/เรียน และ
ผลสําเร็จของการบริหารจัดการตามรูปแบบท่ีหนEวยงาน ต/นสังกัดกําหนด และนําเสนอตEอคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให/ความเห็นชอบ เพ่ือเผยแพรEรายงานตEอสาธารณะชน หนEวยงานต/นสังกัดและ
หนEวยงานท่ีเก่ียวข/องทราบ ความละเอียดแจ/งแล/วนั้น 
  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร� พะเยา 
ได/รับการรายงานการจัดทํารายงานประจําป&ท่ีเป,นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเรียบร/อยแล/ว มีมติ
เห็นชอบเป,นเอกฉันท�ให/โรงเรียนเสนอตEอหนEวยงานต/นสังกัด หนEวยงานท่ีเก่ียวข/องและเปRดเผยตEอ    
สาธารณะชน เพ่ือนําไปสูEการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรับรองการประเมินภายนอก
ตEอไป 
 
 
  (ลงชื่อ)         (ลงชื่อ)  
          ( นายบุญชู กมุทมาโนชญ� )               ( นายศาสตรา  วงศ�จุมปู ) 

                  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน       ผู/อํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร� พะเยา 
            30 พฤษภาคม 2560                  30 พฤษภาคม 2560 
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สวนที่ 1 
ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
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สวนที่ 1ขอมลูพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
1.1 ขอมูลทั่วไป 
  ชื่อโรงเรียน  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร พะเยา  
                      ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
      ตั้งอยูเลขที่ : เลขที่ 9 หมูที่ 17 ตําบลหวยแกว ถนนพะเยา-ปาแดด อําเภอภูกามยาว  
                      จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย : 56000  โทรศัพท 0-5442-2838  โทรสาร 0-5442-2839     
                      สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
                      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ      
      e-mail : documentswpy@gmail.com  website :  http://www.sw-phayao.ac.th 
     โรงเรียนเปดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา ในระบบประจํา 100 เปอรเซ็นต ตั้งแตชั้น ม.1 ถึงระดับชั้น ม.6  
เนื้อท่ี 120 ไร เขตพ้ืนที่บริการ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ไดแก เชียงใหม เชียงราย แพร นาน ลําพูน 
ลําปาง แมฮองสอนและพะเยา 

 ประวัติโรงเรียนโดยยอ  
 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร พะเยา ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2539 และกรมสามัญศึกษาไดมี
คําสั่งให นายธวัช ชุมชอบ มาปฏิบัติหนาที่ผูบริหารโรงเรียนในตําแหนงครูใหญเปนคนแรกตั้งแตวันที่ 11 
กรกฎาคม พ.ศ.2540 โดยเริ่มลงมือกอสรางโรงเรียน ตั้งแตวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2540 โดยใชที่ดินสาธารณะ
ประโยชนในพื้นที่ตําบลหวยแกว ตั้งอยูหมูที่ 3 (หมูที่ 17 ในปจจุบัน) ต.หวยแกว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา  
จํานวน 120 ไร 
           ในวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2541 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช โปรดเกลาฯ 
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสใหพลเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระสุหราย 
ทรงเจิมและพระราชทานแผนศิลาฤกษให นายธวัช ชุมชอบ ผูบริหารโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร พะเยา  เพื่อประกอบพิธีวางศิลาฤกษ พรอมกันทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2541  
เวลา 14.09 น.และมีพิธีประดิษฐานพระราชานุสาวรียสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีบนแทน
ประดิษฐานหนาหอสมุดไอที 100 ป สมเด็จยาในวันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 

 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร พะเยา ไดเปดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1   
ตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนมา รับนักเรียนระบบประจําในเขตพื้นที่บริการ 8 จังหวัดภาคเหนือ คือ 
เชียงใหม แพร นาน ลําพูน ลําปาง เชียงราย แมฮองสอนและพะเยา โดยแผนชั้นเรียนเต็มรูป 48 หองเรียน 
คือ 10-10-10/6-6-6ซึ่งจัดเปนโรงเรียนที่สมบูรณ มีความพรอมทั้งดานอาคารเรียน อาคารประกอบ ตลอดจน
วัสดุอุปกรณ  ครุภัณฑตางๆ เพื่อใหเปนโรงเรียนที่สามารถจัดการเรียนการสอนไดเปนอยางดี และเนื่องในป 
2542 เปนปที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระชนมายุครบ 72 พรรษา สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆป
ริณายกไดประทานนามพระพุทธรูปประจําโรงเรียนปางประจําวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนีวา “พระพทุธะสรางเฉลิมพระบารมีสมเด็จพระศรีนครินทร ” 

ในปจจุบันโรงเรียนไดเปดรับนักเรียนตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1จนถึงมัธยมศึกษาปที่ 6                  
มีนักเรียนจํานวนทั้งสิ้น 591 คน จํานวนหองเรียน 23 หอง และบุคลากรครู จํานวน 90 คน รวมครู
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ตางประเทศ โดยปจจุบันมี นายศาสตรา วงศจุมปู ดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน มีจุดเนนของโรงเรียน 
คือ ดานการฝกระเบียบวินัย พัฒนาสงเสริมความเปนเลิศทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ  
ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ดนตรี กีฬาและคอมพิวเตอร โรงเรียนไดนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีตางๆ อาทิ    
การจัดการเรียนทางระบบ Video Conference มาชวยพัฒนาการเรียนรู ของนักเรียนและไดเปดหลักสูตร  
การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาตางประเทศตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ (English 
Program) สําหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 ถึง ม.3 ที่ตองการพัฒนาการเรียนรู ความรู ความสามารถดาน
ภาษาอังกฤษแบบเขม โดยเรียนกับครูเจาของภาษาโดยตรง โรงเรียนไดรับคัดเลือกเปนโรงเรียนหลักสูตร
มาตรฐานสากล (World Class standard School ) ตั้งแต ป พ.ศ. 2553 เพื่อพัฒนาสูโรงเรียนที่มี
มาตรฐานสากล ในปการศึกษา 2556 ไดเปดหลักสูตรหองเรียนวิทยาศาสตร  

นับวาเปนพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิได ดวยองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปด“โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร พะเยา” และ 
“หอสมุดไอที 100 ป สมเด็จยา” เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2553 และตั้งแตในวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555 
ทรงรับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ไวในพระราชูปถัมภฯ และในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 
2560 เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดพระราชานุสาวรียสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คณะครู บุคลากร 
นักเรียนและผูปกครอง รูสึกปลาบปลื้มยินดีในพระมหากรุณาธิคุณที่ไดถวายการรับเสด็จในครั้งนี้และเราชาว
ศรีนครินทร ขอตั้งปณิธานมุงมั่นในการพัฒนาโรงเรียนใหเปนสถานศึกษาที่มีมาตรฐานในทุกๆ ดานตอไป  

 

 แผนผังบริเวณโรงเรียน 
 

 
 
 ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
  1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ ประชากรมีนอย มีประชากรประมาณ 250 คน 
บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียน ไดแก ที่วาการอําเภอภูกามยาว และอางเก็บน้ําของชุมชน อาชีพหลักของ
ชุมชน คือ เกษตรกร  สวนใหญนับถือศาสนา พุทธ ประเพณ/ีศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่เปนที่รูจักโดยทั่วไป คือ 
ประเพณีแหเทียนเขาพรรษา ฯลฯ 

 2) ผูปกครองสวนใหญ จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ ขาราชการ สวนใหญนับ
ถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดโดยเฉลี่ยตอครอบครัว ตอป 450,000 บาท จํานวนคนเฉลี่ยตอ
ครอบครัว 5 คน และ ขอมูลผูปกครองของนักเรียน ดังนี้ 
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ดานการจบการศึกษา / วุฒิการศึกษา มีขอมูล ดังนี้ 

รอยละจํานวนผูปกครองมีวุฒิการศึกษา 

ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี หมายเหตุ 

30.32 40.45 29.23 - 
 

ดานการประกอบอาชีพของผูปกครองนักเรียน มีขอมูล ดังนี้ 
รอยละจํานวนผูปกครองประกอบอาชีพหลัก 

รับราชการ คาขาย เกษตรกร รับจาง ไมมีอาชีพ อื่นๆ 

30.45 28.29 19.85 13.37 - 8.04 
 

ดานการนับถือศาสนาของผูปกครองนักเรียน มีขอมูล ดังนี้ 
รอยละจํานวนผูปกครองดานการนับถือศาสนา 

พุทธ คริสต อิสลาม ฮินดู ซิกซ อื่นๆ 

97.58 2.42 - - - - 

 
ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายไดโดยเฉลี่ย ตอครอบครัว ตอป  450,000 บาท จํานวนคนเฉลี่ยตอครอบครัว 5 คน 
 
1.2 ขอมูลครูและบุคลากร 
         ขอมูลผูบริหาร 

 1. ผูอํานวยการโรงเรียน ชื่อ นายศาสตรา  นามสกุล วงศจุมปู  วัน/เดือน/ปเกิด 13/กรกฎาคม/2504 
เบอรโทรศัพท 08 - 1992 - 3229  E – mail : sastra@sw-phayao.ac.th , ID – Line : 0819923229 
 2. รองผูอํานวยการโรงเรียน ชื่อ นางสาวปทุมรัตน นามสกุล  คําแสน กลุมงานวิชาการ 
วัน/เดือน/ ปเกิด 8/สิงหาคม/2518  เบอรโทรศัพท 08 - 1724 - 9327 , E – mail : patumrat@sw-
phayao.ac.th , ID – Line :  patumrat_kha@mobile  
 3. รองผูอํานวยการโรงเรียน ชื่อ นางณิชญารัตน  นามสกุล ธนเฉลิมโรจน กลุมงานพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม และปรับบุคลิกภาพนักเรียน วัน/เดือน/ปเกิด 5/มีนาคม/2515 เบอรโทรศัพท 08 - 5253 - 5247  
E – mail : nitchayarat@sw-phayao.ac.th , ID - Line 0852535247  
 4. รองผูอํานวยการโรงเรียน ชื่อ นางกนกพร นามสกุล วงศชาลีกุล กลุมงานอํานวยการ  
วัน/เดือน/ปเกิด 26/มีนาคม/2505  เบอรโทรศัพท 08 - 1021 - 9306  E – mail :  kanokporn@sw-
phayao.ac.th , ID – Line :  wongchaleekul  
       -  งานแผนงาน ชื่อ นางสาววันเพ็ญ  เสียงหาว ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ 
       -  งานสารสนเทศ ชื่อ นายพิภพ   ยอดออย และ นายธวัชชัย เปนพนัสสัก ตําแหนง ครูชํานาญการ 
       -  งานประกันคุณภาพการศึกษา ชื่อ นางสาวชุตินันท ใจอะกะ ตําแหนง ครู 
       -  ผูประสานงานทั่วไป ชื่อ นางสาวสุณิสา สมศรี  ตําแหนง ครูพิเศษ 
 
  



 
 ขอมูลบุคลากร จํานวน

ตําแหนง วิทยฐานะ

ผูอํานวยการ ชํานาญการพิเศษ
รองผูอํานวยการ ชํานาญการพิเศษ
รองผูอํานวยการ ชํานาญการ

ครู   ชํานาญการพิเศษ

ครู   ชํานาญการ

ครู   

ครูผูชวย 

รวมขาราชการ 

พนกังานราชการ 

ครูอัตราจาง 

ครูชาวตางประเทศ 

เจาหนาที่สนับสนนุ 

รวมทั้งสิ้น 

กราฟแสดงจํานวนผูบริหารบุคลากรและเจาหนาที่

กราฟแสดงขอมูลบุคลากร จําแนกตําแหนงและเพศ 

บุคลากร จํานวน 94 คน  เพศชาย  
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จํานวน วุฒิการศึกษาและวิทยฐานะ ของบุคลากร ปการศึกษา 

วิทยฐานะ 

วุฒิการศึกษา/เพศ (คน

ป.เอก ป.โท ป.ตร ี ต่ํากวา ป

ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ. ช. 

ชํานาญการพิเศษ - - 1 - - - - 
ชํานาญการพิเศษ - - - 1 - - - 

ชํานาญการ - - - 2 - - - 
นาญการพิเศษ - - 1 3 - 1 - 

ชํานาญการ - 1 5 8 1 3 - 

 - - 7 13 3 3 - 

 - - - - 1 1 - 

 - 1 14 27 5 8 - 

 - - - - 5 2 - 

 - - - - 4 1 - 

 - - - - 1 2 - 

 - - - - 6 13 2 

- 1 14 27 21 26 2 
 

กราฟแสดงจํานวนผูบริหารบุคลากรและเจาหนาที่ จําแนกตามตําแหนง

กราฟแสดงขอมูลบุคลากร จําแนกตําแหนงและเพศ  

เพศชาย  37 คน คิดเปน รอยละ  39.36 เพศหญิง 57 คน คิดเปน รอยละ  
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ปการศึกษา 2559 
คน) 

ต่ํากวา ป.ตร ี รวมทั้งสิ้น 

 ญ. ช. ญ. รวม 

- 1 - 1 
- - 1 1 
- - 2 2 

- 1 4 5 

- 6 12 18 

- 10 16 26 

- 1 1 2 

- 19 36 55 

- 5 2 7 

- 4 1 5 

- 1 2 3 

3 8 16 24 

3 37 57 94 

จําแนกตามตําแหนง 

 

 
คน คิดเปน รอยละ  60.63 

3

24

ชาย

หญิง



   
 วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร

กราฟแสดงขอมูลบุคลากรจําแนกตาม ตําแหนงและวุฒิการศึกษา 

บุคลากร จํานวน 94 คน  วุฒิการศึกษา ต่ํากวา ป
 วุฒิการศึกษา  ป
 วุฒิการศึกษา  ป
 วุฒิการศึกษา  ป

   สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน
 

ที ่ กลุม/สาระการเรียนรู
1 บริหารการศึกษา 
2 คณิตศาสตร 
3 วิทยาศาสตร 
4 ภาษาไทย 
5 สังคมศึกษา 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8 ภาษาตางประเทศ
9 ศิลป 
10 แนะแนว 
                       เฉลี่ย 
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วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
กราฟแสดงขอมูลบุคลากรจําแนกตาม ตําแหนงและวุฒิการศึกษา 

วุฒิการศึกษา ต่ํากวา ป.ตรี  จํานวน  5 คน คิดเปนรอยละ   
วุฒิการศึกษา  ป.ตรี          จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 
วุฒิการศึกษา  ป.โท          จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 
วุฒิการศึกษา  ป.เอก         จํานวน  1 คน คิดเปนรอยละ

สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอนตอสัปดาห 

สาระการเรียนรู จํานวน (คน) ภาระงานสอน
 4 

7 
12 
6 
7 

สุขศึกษาและพลศึกษา 4 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 7 
ภาษาตางประเทศ 10 

3 
2 

เฉลี่ย / รวม 62 

0 1 0 0 0 0 0 0 1
4

13

20

0 0 0 0 0

41

1
4 6

2
7 5 3

19

47

0 0 0 0 0 0 0
5 5

6 

กราฟแสดงขอมูลบุคลากรจําแนกตาม ตําแหนงและวุฒิการศึกษา  

 
คน คิดเปนรอยละ   5.32 

คน คิดเปนรอยละ 50.00 

คน คิดเปนรอยละ 43.62 

คน คิดเปนรอยละ   1.06 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 1 คน : สัปดาห 
- 

18.14 
13.25 
6.20 
14.57 
14.25 
8.28 
17.50 
11.66 
11.00 
12.76 

ป.เอก

ป.โท

ป.ตรี

ตํากวา ป.ตรี
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ขาราชการครู 

   
 
 

ที ่ โรงเรียน 
อายุ
(ป) 

อายุ
ราชการ

(ป) 

ตําแหนง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ 

ชั้น 

จํานวนครั้ง/
ชั่วโมงท่ีรับ

การพัฒนา/ป 
1 นายศาสตรา  วงศจุมป ู 54 32 ผูอํานวยการ กศ.ม. การบริหารการศึกษา อบรมคุณธรรมฯ 8/84 
2 นางสาวปทุมรัตน คาํแสน 40 18 รองผูอํานวยการ กศ.ม. การบริหารการศึกษา อบรมคุณธรรมฯ 20/300 
3 นางณิชญารัตน ธนเฉลิมโรจน 44 20 รองผูอํานวยการ กศ.ม. การบริหารการศึกษา อบรมคุณธรรมฯ 10/264 
4 นางกนกพร  วงศชาลีกุล 55 33 รองผูอํานวยการ กศ.ม. การบริหารการศึกษา อบรมคุณธรรมฯ 6/63 
5 นางเกศรินทรอิวกาศ 34 6 ครู คศ.1 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ไทย/ม.3 4/32 
6 นายเกษม ศรีวิชัย 30 5 ครู คศ.1 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ไทย/ม.4-6 2/14 
7 นางสาวปุณยนุช  กกศร ี 30 5 ครู คศ.1 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ไทย/ม.2 15/125 
8 นายธีรชาติ  พงศนฤมิตร 26 1 ครูผูชวย ค.บ. ภาษาไทย ไทย/ม.1,ม.5 2/12 
9 นางชลธิชา  ชลฤทธิ์ 30 5 ครู คศ.1 ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ไทย/ม.4 1/16 
10 นายวีระพงศ  คูวิบูลยศิลป 40 19 ครู คศ.2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คณิต/ม.6 2/18 
11 นายรังสรรค  ปนใจ 41 19 ครู คศ.3 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คณิต/ม.2 1/8 
12 น.ส.เบญจมาภรณ  กระภูฤทธิ ์ 36 12 ครู คศ.2 ศษ.ม. คณิตศาสตรศึกษา คณิต/ม.5 5/40 
13 นางเขมจิรา  ปญสุวรรณ 39 18 ครู คศ.3 ค.บ. คณิตศาสตร คณิต/ม.4 8/88 
14 นางสาววลัยพร วันแกว 29 4 ครู คศ.1 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คณิต/ม.3 5/40 
15 นายวรุตมอินตะวงศกา 29 4 ครู คศ.1 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คณิต/ม.1 4/32 
16 นางสาวอรวรรณสารขตั ิ 26 9 เดือน ครูผูชวย ค.บ. คณิตศาสตร คณิต/ม.2 2/16 
17 นางสาววันเพ็ญ  เสียงหาว 42 18 ครู คศ.3 กศ.ม. การบริหารการศึกษา ฟสิกส/ม.4 14/103 
18 น.ส.ยณุีย  กาวิน 46 21 ครู คศ.2 กศ.ม. หลักสูตรและการสอน วิทย/ม.2 2/24 
19 นางขวญัฤทัย  เที่ยงจันทราทิพย 39 14 ครู คศ.2 กศ.ด. วิทยาศาสตรศึกษา ชีววิทยา/ม.4 3/32 
20 น.ส.นิตยา  ชารลสเวิรธ 38 11 ครู คศ.2 ศษ.บ. ชีววิทยา-คณิต ชีววิทยา/ม.6  5/64 
21 น.ส.จิรพร  ใจยืน 42 19 ครู คศ.2 กศ.ม. การบริหารการศึกษา เคมี/ม.1-ม.4-ม.5 5/67 
22 นายธวัชชัย  เปนพนัสสัก 34 10 ครู คศ.2 วท.บ ชีววิทยา วิทย/ม.5 2/8 
23 น.ส.นันทรฑฌิา  ไชยวุฒิ 32 7 ครู คศ.2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา เคมี/ม.6 10/100 
24 นายอาทิตย  สุจชาร ี 37 5 ครู คศ.1 ค.บ. ฟสิกส ฟสิกส/ม.6 2/24 
25 น.ส.เกศกนก  ใจวัง 30 6 ครู คศ.1 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา เคมี/ม.1,ม.3 6/104 
26 นางสาวพัชรี  ธิศรี 42 6 ครู คศ.1 วท.ม. การสอนวิทยาศาสตร ดาราศาสตรม.5 3/62 
27 นางสาวสุภาพร  อินตะเขียว 28 3 ครู คศ.1 ศษ.บ. ชีววิทยา วิทย/ม.1-2-3-5 2/64 
28 นางสาวอรสา  กาโนรักษ 32 5 ครู คศ.1 วท.บ. ฟสิกส ฟสิกส ม.5 2/24 
29 น.ส.จันทรฟอง  กอนคํา 55 32 ครู คศ.3 ศษ.ม. การสอนสังคมศึกษา สังคม/ม.1-2 12/160 
30 นายนวพิันธุ   จันทรธีระวงศ 35 7 ครู คศ.2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา สังคม/ม.4-6 2/12 
31 นายสงกรานต  แกวสา 30 5 ครู คศ.1 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา สังคม/ม.1-2 8/48 
32 นายชินวัชรปนตา 36 6 ครู คศ.1 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ศิลปะ/ม.3-5 2/20 
33 นายธนกฤต  เทพมงคล 34 4 ครู คศ.1 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ศิลปะ/ม.4 1/12 
34 นางสาวปวิตรา   เทพโพธา 29 4 ครู คศ.1 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ศิลปะ/ม.1-2-6 3/48 
35 นายพิภพ  ยอดออย 41 13 ครู คศ.2 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร การงาน/ม.2 2/16 
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พนักงานราชการ 
 

 
 
  

ที ่ โรงเรียน 
อายุ
(ป) 

อายุ
ราชการ

(ป) 

ตําแหนง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้ 
จํานวนครั้ง/
ชั่วโมงท่ีรับ

การพัฒนา/ป 
36 นางสุพิน กันทา 52 22 ครู คศ.2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา การงาน/ม.6 4/32 
37 น.ส.จํานงค  ไชยมงคล 45 8 ครู คศ.2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา การงาน/ม.6,ม.2 7/30 
38 นายชัยพฤกษ  บุญเรือง 38 7 ครู คศ.2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา การงาน/ม.2, ม.3.,ม.5 4/32 
39 น.ส.อําพรรณ  กันทะวงค 37 5 ครู คศ.1 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา การงาน/ม.1 7/90 
40 นางพรวิมล  ไชยสุข 33 4 ครู คศ.1 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา การงาน/ม.3, ม.4 5/104 
41 นายศิริขวัญ  ทาวลา 38 4 ครู คศ.1 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา การงาน/ม.1 20/160 
42 นางมยุรี  เวียงคํา 40 19 ครู คศ.3 ศศ.ม. การสอนาษาอังกฤษ อังกฤษ/ม.4 1/105 
43 น.ส.อมรรัตน  เมืองวงศ 42 13 ครู คศ.2 ศศ.บ ภาษาฝรั่งเศษ อังกฤษ/ม.2 3/24 
44 นายนภสินธิ์  จิตรเจนจริยา 32 4 ครู คศ.1 ศศ.บ ภาษาจีน ภาษาจีน/ม.1-2 2/16 
45 น.ส.รสสุคนธ  สโุพธิ ์ 31 7 ครู คศ.1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษ/ม.1-5 2/12 
46 น.ส.พัชรินทรกุลณา 33 7 ครู คศ.2 ค.ม. การสอนภาษาอังกฤษ อังกฤษ/ม.4-6 2/72 
47 นางปนัดดา  ไชยวัง 40 6 ครู คศ.1 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาจีน/ม.3-4-5 1/8 
48 น.ส.เจนจริา  คําคง 32 7 ครู คศ.1 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาจีน/ม.1,ม.5,ม.6 5/40 
49 น.ส.ชุตินันทใจอะกะ 32 5 ครู คศ.1 ศษ.ม. หลักสูตรการสอนและ

เทคโนโลยีการเรียนรู 
อังกฤษ/ม.1-2 5/60 

50 น.ส.อางคณา  รศัม ี 35 5 ครู คศ.1 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษ/ม.1-2 5/60 
51 น.ส.จามจุรี  สมฤทธิ ์ 42 8 ครู คศ.2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาไทย/ม.3 10/80 
52 นายศุภกิจ   แกวกันทะ 36 4 ครู คศ.1 ศษ.บ พลศึกษา/แนะแนว แนะแนว/ม.4-5-6 15/120 
53 นายเฉลมิพล ใจยะเลิศ 44 20 ครู คศ.2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา การงาน/ม.5 9/72 
54 น.ส.ภณัฑิรา นิเลปยัง 27 2 ครู คศ.1 กษ.บ จิตวิทยาและ 

การแนะแนว 
แนะแนว/ม.1-2-3 4/48 

 คาเฉลี่ย 36.87 10.14     4.96/58.14 

ที ่ ชื่อ-สกลุ อายุ (ป) 
ประสบการณ 
การสอน (ป) 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้ จางดวยเงิน 

1 นายชญานัท บัวหลวง 35 9 บธ.บ. คอมพิวเตอรธุรกิจ การงาน/ม.3-5 สพม.36 
2 นายจักรกฤษณเผือคํา 36 7 ค.บ. สังคมศึกษา สังคม/ม.3 สพม.36 
3 น.ส.มะลิวัลยเมืองปญโญ 30 6 ค.บ. คณิตศาสตร คณิต/ม.3 สพม.36 
4 นายถนอมปนแกว 31 6 ค.บ. พลศึกษา พละ/ม.2-5 สพม.36 
5 นายศิวณัฐกาใจ 30 6 ค.บ. สังคมศึกษา สังคม/ม.1-4 สพม.36 
6 นางสาวสินีรตัน  พันธวิไล 37 3 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษ/ม.1-2-3 สพม.36 
7 นายฐิติรตัน กุนใจ 29 4 ค.บ. สังคมศึกษา สังคม/ม.2-5 สพม.36 
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ครูอัตราจาง 

 

1.3 ขอมูลนักเรียน ปการศึกษา 2559  (ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปการศึกษาที่รายงาน) 
  

ระดับชั้นเรียน จํานวนหอง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยตอหอง 
ชาย หญิง 

ม.1 4 47 44 91 23 

ม.2 5 60 53 113 23 
ม.3 5 68 59 127 25 
รวม 14 175 156 331 23.64 
ม.4 3 37 54 91 30 
ม.5 3 41 50 91 30 
ม.6 3 43 46 89 30 
รวม 9 121 150 271 30.11 

รวมทั้งหมด 23 296 306 602  

  
ขอมูลอื่นๆ ของนักเรียน ไดแก  

1) จํานวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑของกรมพลศึกษาหรือสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 602 คน คิดเปนรอยละ  100  

2) จํานวนนักเรียนที่มีน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑของกรมอนามัย   580  คน คิดเปนรอยละ   96.34  
3) จํานวนนักเรียนที่มีความบกพรองเรียนรวม   25 คน   คิดเปนรอยละ  4.15  
4) จํานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ  22 คน   คิดเปนรอยละ 3.65  
5) จํานวนนักเรียนปญญาเลิศ  108 คน   คิดเปนรอยละ  17.94  
6) จํานวนนักเรียนตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ   0   คน   คิดเปนรอยละ 0.00 
7) จํานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปจจุบัน)   0 คน   คิดเปนรอยละ  0.00 
8) สถิติการขาดเรียน  0 คน   คิดเปนรอยละ 0.00 
9) จํานวนนักเรียนที่เรียนซ้ําชั้น 0 คน คิดเปนรอยละ 0.00 
10) จํานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร   

 ม.3 จํานวน  126  คน  คิดเปนรอยละ  100.00   
            ม.6 จํานวน    88  คน  คิดเปนรอยละ   98.87 (1 คน เขารวมโครงการ YES ณ ประเทศ New Zealand) 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ป) 

ประสบการณ 
การสอน (ป) 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/

ชั้น 
จางดวยเงิน 

1 นายนเรนท ไชยมงคล 28 4 ศษ.บ พลศึกษา พละ/ม.1-4-5 สพม.36 
2 นายอัปราชัย โพธิลังกา 33 4 ศษ.บ พลศึกษา พละ/ม.3-5 สพม.36 
3 นายพงษพัฒน  เลาสัตย 30 3 ค.บ. สังคมศึกษา สังคม/ม.6 สพม.36 
4 นายวิวัฒน  ดาปุก 35 3 ศษ.บ เทคโนโนยีการศึกษา การงานอาชพี สพม.36 
5 นางสาวสุณิสา สมศรี 33 3 ศศ.บ. นิเทศศาสตร แนะแนว/ม.4 สพม.36 
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 11) อัตราสวนคร ู: นักเรียน =   602  :  67  (แยกตามระดับ) 
       ระดับชั้น ม. 1  =  15  ระดับชั้น ม. 4  =  10 
       ระดับชั้น ม. 2  =  13   ระดับชั้น ม. 5  =  10 
       ระดับชั้น ม. 3  =  12  ระดับชั้น ม. 6  =  7 
 12) จํานวนนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป วรรณคดีและนันทนาการจํานวน  
 601 คน  คิดเปนรอยละ  100  
 13) จํานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเปนลูกที่ดีของพอ แม ผูปกครองจํานวน  602  คน  คิดเปนรอยละ  100 
 14) จํานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเปนนักเรียนที่ดีของโรงเรียนจํานวน  602 คน  คิดเปนรอยละ 100  
 15) จํานวนนักเรียนที่ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา จํานวน 602 คน  
คิดเปนรอยละ 100  
 16) จํานวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรูจากการอานและการสืบคนจากเทคโนโลย ีสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ
จํานวน  602 คน  คิดเปนรอยละ 100  
 17) จํานวนนักเรียนที่ผานการประเมินความสามารถดานการคิดตามที่กําหนด ในหลักสูตรสถานศึกษา  
601 คน  คิดเปนรอยละ 100 
 18) จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑการประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเขากับสังคมตามที่กําหนด
ในหลักสูตรสถานศึกษา 602 คน  คิดเปนรอยละ 100  
 

เปรียบเทียบจํานวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 ปการศึกษา 2557 -2559 

 
“”””””””” 

เปรียบเทียบจํานวนนักเรียนระดับชั้น ม.4  ม.5 และ ม.6 ปการศึกษา 2557 - 2559 
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1.4 ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
      จํานวนของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6  
 

ชั้น 
จํานวน
นักเรียน ภาษาไทย คณิตศาสตร

ม.1 91 171 
ม.2 113 229 
ม.3 127 248 
ม.4 91 153 
ม.5 91 198 
ม.6 89 140 
รวม 602 1,139 
 

 รอยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ 
มัธยมศึกษาปที่ 1-6  ปการศึกษา 

ชั้น 
จํานวน
นักเรียน ภาษาไทย คณิตศาสตร

ม.1 91 93.96 71.78
ม.2 113 91.24 75.63
ม.3 127 98.02 85.75
ม.4 91 84.53 89.06
ม.5 91 88.39 73.68
ม.6 89 72.92 72.70
รวม/
เฉลี่ย 

602 54.06 53.86
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ม.1 ม

แผนภูมิแสดงจํานวนของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                   

ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
องนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ 

6  ปการศึกษา 2559 
  

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมฯ สุขศึกษา ศิลปะ

234 190 643 355 180
239 241 595 442 177
337 369 732 495 225
350 496 532 332 150
252 476 539 364 168
221 261 439 327 141

1,633 2,033 3,480 2,315 1,041

นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ 
ปการศึกษา 2559 

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมฯ สุขศึกษา ศิลปะ

71.78 68.84 88.32 97.53 98.90
75.63 79.28 89.74 100.00 80.09
85.75 84.83 96.44 97.83 88.93
89.06 91.34 95.51 100.00 82.87
73.68 79.07 98.72 100.00 92.31
72.70 81.82 94.00 92.37 79.66

53.86 52.45 55.09 54.15 54.73

ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

แผนภูมิแสดงจํานวนของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                   
แตละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6  ปการศึกษา 2559

11 

องนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป  

ศิลปะ การงาน
อาชีพฯ 

ภาษาตาง
ประเทศ 

180 215 238 
177 240 215 
225 317 377 
150 165 513 
168 175 537 
141 167 599 

1,041 1,279 2,479 

 
นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้น

ศิลปะ การงาน
อาชีพฯ 

ภาษาตาง
ประเทศ 

98.90 81.44 63.64 
80.09 74.53 60.56 
88.93 86.38 74.36 
82.87 91.16 79.91 
92.31 96.15 75.21 
79.66 94.35 68.61 

54.73 54.59 52.52 

6

แผนภูมิแสดงจํานวนของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                   

ภาษาไทย

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร

สังคมฯ

สุขศึกษา

ศิลปะ



      

เกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
 

ชั้น 
จํานวน
นักเรียน ภาษาไทย 

ม.1 91 3.65 
ม.2 113 3.65 
ม.3 127 3.74 
ม.4 91 3.41 
ม.5 91 3.51 
ม.6 89 3.14 
เฉลี่ย 3.50 3.52 
 
1.5 ผลการทดสอบระดับชาติของผูเรียน 
     1) ผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของ
ประจําปการศึกษา 2559 
 

 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 2  ประจําปการศึกษา

ระดับชั้น/กลุมสาระ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

ภาษาไทย 
คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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ม.1 ม.2

แผนภูมิแสดงรอยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชา           

เกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6  
  

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ

3.18 3.12 3.53 3.77 
3.30 3.27 3.58 3.93 
3.43 3.38 3.55 3.77 
3.52 3.48 3.71 3.99 
3.17 3.36 3.82 3.96 
3.28 3.41 3.67 3.77 
3.31 3.34 3.64 3.87 

ชาติของผูเรียน  
ามสามารถพื้นฐานของนักเรียนโดยใชขอสอบกลาง ชั้น

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของนักเรียนโดยใชขอสอบกลาง 
ประจําปการศึกษา2558-2559 ดังนี้ 

ผลคะแนนปการศึกษา (รอยละ) 
ปการศึกษา 2558 ปการศึกษา 255

58.28 50.36 
40.13 33.54 
50.56 35.45 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 46.42 40.51 
  

ม.3 ม.4 ม.5

แผนภูมิแสดงรอยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชา           
ในระดับ 3 ขึ้นไป

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6  ปการศึกษา 2559

12 

 
6  ปการศึกษา 2559 

ศิลปะ การงาน
อาชีพฯ 

ภาษาตาง
ประเทศ 

3.74 3.44 3.12 
3.44 3.33 3.06 
3.68 3.47 3.15 
3.38 3.57 3.43 
3.81 3.66 3.33 
3.44 3.85 3.14 
3.58 3.55 3.21 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 2  

นักเรียนโดยใชขอสอบกลาง  

รอยละของผลตาง
ระหวางปการศึกษา 2559 

-7.92 
-6.59 
-15.12 
-5.92 

ม.6

แผนภูมิแสดงรอยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชา           

ภาษาไทย

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร

สังคมฯ

สุขศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพฯ

ภาษาตางประเทศ



ระดับชั้น/กลุมสาระ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

ภาษาอังกฤษ 
คาเฉลี่ย 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
ภาษาไทย 

คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ 

คาเฉลี่ย 
  
   2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น

       ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน

ระดับ/รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ยโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ยสพม./จังหวัด 
คะแนนเฉลี่ยสพฐ./สังกัด 

คะแนนเฉลี่ยประเทศ 
สรุปคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
รายวิชาภาษาไทย คณิคศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา 
เฉลี่ยของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํานักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ
ลลลลลลลลลลลลล 

กราฟแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

ลลลลล 
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60

ภาษาไทย คณิตศาสตร

53.06

40.51

49.45

32

46.81
46.36

ผลคะแนนปการศึกษา (รอยละ) 
ปการศึกษา 2558 ปการศึกษา 255

47.08 33.81 
48.494 38.734 

  
63.88 48.49 
32.83 34.33 
49.98 43.24 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 48.61 47.68 
46.43 38.51 
48.346 42.45 

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2559
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน (O– NET ) ประจําปการศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมฯ

53.06 40.51 41.57 
49.45 32.31 37.31 
50.03 34.31 37.88 
46.36 29.31 34.99 

สรุปคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
รายวิชาภาษาไทย คณิคศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ สูงกวาคะแนน
เฉลี่ยของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํานักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

  

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ

51 41.57

57.87

38.03

32.31

37.31

51.97

32.70
29.53

35.12

49.34

31.3929.31
34.99

49.00

31.80

13 
รอยละของผลตาง
ระหวางปการศึกษา 2559 

-13.27 
-9.764 

 
-15.49 
+1.50 
-6.74 
-0.93 
-7.92 
-5.916 

2559 
ประจําปการศึกษา 2559  

สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 
57.87 38.03 
51.97 32.70 
52.45 34.29 
49.00 31.80 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ใน
ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ สูงกวาคะแนน

เฉลี่ยของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํานักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ 

ปการศึกษา 2559 

 

80

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ยสังกัด

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ



เปรียบเทียบ

ระดับ/ป ภาษาไทย
คะแนนเฉลี่ยป 

2558 
46.37 

คะแนนเฉลี่ยป 
2559 

53.06 

ผลตาง +6.69 
สรุป  ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

ภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพิ่มสูงขึ้น
 

  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน

งงงงงงงงงระดับ/รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ยโรงเรียน 
คะแนนเฉลี่ยสพท. 
คะแนนเฉลี่ยสพฐ. 
คะแนนเฉลี่ยประเทศ 
     สรุปคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
ในรายวิชาภาษาไทย คณิคศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ 
เฉลี่ยของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํานักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ

กราฟแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

 งงงงงงงงงงงงงงงงงงง
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ภาษาไทย คณิตศาสตร

55.88

26.90

53.92

53.09

52.29

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O
มัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2558-2559 

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมฯ ภาษาอังกฤษ
 43.37 45.52 50.87 38.1

 40.51 41.57 57.87 38.03

 -2.86 -3.95 +7.00 -
ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

ภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพิ่มสูงขึ้น 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน (O– NET ) ประจําปการศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
55.88 26.9 33.39 
53.92 25.2 32.8 
54.54 26.04 33.05 
52.29 24.88 31.62 

สรุปคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
ในรายวิชาภาษาไทย คณิคศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ 
เฉลี่ยของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํานักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

งงงงงงงงงงงงงงงงงงง 

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคม ภาษาอังกฤษ

90

33.39

37.92

30.65

25.20

32.80 37.00

26.52

24.90

31.77

36.17

27.35
24.88

31.62 35.89

14 
O-NET)   

ภาษาอังกฤษ เฉลี่ยรวม 
38.1 44.85 

38.03 46.21 

-0.07 -1.36 
ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 รายวิชา

ประจําปการศึกษา 2559  

สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 
37.92 30.65 

37 26.52 
37.15 27.45 
35.89 27.76 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6      
ในรายวิชาภาษาไทย คณิคศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ สูงกวาคะแนน
เฉลี่ยของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํานักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ 

ปการศึกษา 2559 

 

35 27.76
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ยสังกัด

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ



15 
เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2558-2559 
ระดับ/ป ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมฯ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ยรวม 

คะแนนเฉลี่ยป 
2558 

53.63 31.14 35.8 43.42 25.61 37.92 

คะแนนเฉลี่ยป 
2559 

55.88 26.9 33.39 37.92 30.65 36.95 

ผลตาง +2.25 -4.24 -2.41 -5.50 +5.07 0.57 
สรุป ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 รายวิชา

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพิ่มสูงขึ้น 
 
1.6 ขอมูลการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน  ปการศึกษา 2559 

1.6.1 จํานวนนักเรียนใชแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน  ปการศึกษา 2559 

แหลงเรียนรู 
จํานวนนักเรียนที่เขาใชบริการ (คน) 

รวม 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

หองสมุด ไอที 100 ป สมเด็จยา 
(จํานวนครั้งที่เขาใช) 

14,298 20,240 17,145 15,384 13,385 12,015 92,467 

หอง คอมพิวเตอร 1,2,3 91 113 127 91 91 89 602 
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรทั่วไป 1 91 113 127 0 0 0 331 
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรทั่วไป 2 97 18 0 0 30 0 145 
หองปฏิบัติการเคมี 31 0 0 91 75 0 197 
หองปฏิบัติการชีววิทยา 86 0 0 63 75 70 294 
หองปฏิบัติการฟสิกส/ศูนยเครื่องบินฯ 91 100 85 60 91 89 271 
หองปฏิบัติการดาราศาสตร 0 0 127 30 91 64 312 
หองศูนยคณิตศาสตร/IT math 91 113 127 92 91 89 602 
หองศูนยแนะแนว 91 113 127 91 91 89 602 
หองศูนยภาษาไทย/หมอภาษา 85 86 97 43 65 32 408 
หองศูนยภาษาอังกฤษ/ตางประเทศ 0 0 0 21 25 20 66 
หอง IDP1 และ 2 91 113 127 0 0 0 331 
หอง VDO conference 0 0 0 63 88 91 242 
หองศูนยการงานอาชีพ 111 0 83 0 63 0 257 

 

     และพบวาในปการศึกษา มีขอมูลจํานวนนักเรียนใชแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน รวมทั้งหมด 96,377 ครั้ง  
จากนักเรียนทั้งสิ้น 602 คน คาเฉลี่ย 160 ครั้ง/คน/ป นอกจากนี้ยังมีรหองศูนยสังคม หองศูนยอาเซียนศึกษา  
หองวัฒนธรรมพื้นบาน หองศูนยภาษาจีน หอง On demand หองภาพยนตร D4D หองสมุด EP และหอง 
สวนพฤกษศาสตร เปนตน 

 
 
 



16 
จํานวนนักเรียนใชแหลงเรียนรูนอกโรงเรียน  ปการศึกษา 2559 

ชื่อแหลงเรียนรู 
ระดับชั้น (คน) 

รวม 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ศูนยงานศิลปวิลาหกิจชุมชนมือปน 
อ.แมใจ จ.พะเยา 

- - - - - 89 89 

วัดรองขุน จ.เชียงราย - - - - 91 89 180 
ศูนยเศรษฐกิจชายแดนแมสาย - - - - - 89 89 
พระตําหนักดอยตุง จ.เชียงราย - 106 - - - - 106 
วัดหวยปลากัง้ จ.เชียงราย - 106 - - 91 - 197 
หอดูดาวสิรินธร จ.เชียงใหม - - - 30 - - 30 
ศูนยการเรียนรูโชติดาราศาสตร  
จ.เชียงราย 

31 31 27 - - - 89 

ถ้ําผาไผ จ.ลําปาง 91 - - - - - 91 
วัดพระธาตุลําปางหลวง 91 - - 92 - - 183 
ศูนยอุสาหกรรมเซรามิก จ.ลําปาง 91 - - - - - 91 
โรงไฟฟาแมเมาะ จ.ลําปาง - - - 92 - - 92 
หอฝน จ.เชียงราย - - 127 - - - 127 
อุทยานสามเหลี่ยมทองคํา  
จ.เชียงราย 

- - 127 - - - 127 

โรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปที่ 2 
ดอยคํา (แมจัน) จ.เชียงราย 

- - - - 91 - 91 

ไรชาฉุยฟง - - - - 91 - 91 
มหาวิทยาลัยพะเยา 31 31 27 - - - 89 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 31 31 27 30 10 10 139 

                
        จํานวนนักเรียนใชแหลงเรียนรูนอกโรงเรียน  ปการศึกษา 2559 รวมจํานวน  1,901 ครั้ง  

คาเฉลี่ย 3.16 ครั้ง/คน/ป นอกจากแหลงเรียนรูนอกโรงเรียนภายในประเทศ ทางโรงเรียนยังไดจัดโครงการ 
นํานักเรียนตามโครงการการจัดการเรียนการสอนสองภาษา (English Program) และกลุมสนใจ เรียนรู
แลกเปลี่ยนประสบการณกับโรงเรียนในตางประเทศ เชน ประเทศสิงคโปร  เปนตน 
 
1.7 ขอมูลงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2559 
      งบประมาณเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ 2559 

แหลงที่ไดรับ จํานวน ( บาท ) 
- เงินงบประมาณ 3,450,545 
- เงินนอกงบประมาณ 11,264,400 
รวมงบประมาณทั้งหมดของโรงเรียน      14,714,945 
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1.8 สรุปผลการประเมินจากหนวยงานภายนอกและขอเสนอแนะ 
     ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
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ส�วนท่ี 2 
ผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการศึกษา 
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ส�วนท่ี 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู$เรียน 
ระดับคุณภาพ :  � ระดับ 4 ดีเยี่ยม  �    ระดับ 3 ดี    �  ระดับ 2 พอใช� �  ระดับ 1 ปรับปรุง 

 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนจัดให�มีหลักสูตรหลากหลาย สอดคล�องกับความถนัดและศักยภาพของผู�เรียน โดยจัดเป*น
ห�องเรียนปกติ ห�องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร. คณิตศาสตร. เทคโนโลยีและสิ่งแวดล�อม รวมท้ังโครงการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป*นภาษาอังกฤษ (English Program)ทําให�นักเรียนได�ศึกษา
เรียนรู� และเข�ารDวมกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการรDวมกับหนDวยงานอ่ืนๆ อยูDเสมอ นอกจากนั้นยังจัดให�มี
โครงการสDงเสริมความเป*นเลิศทางวิชาการ เพ่ือสร�างโอกาสให�นักเรียนได�เรียนรู�กับวิทยากรท่ีมีความรู�
ความสามารถจากสถาบันการศึกษาตDางๆ ในเวลาท่ีนักเรียนพักนอนอยูDโรงเรียนในภาคคํ่าและเสาร.-อาทิตย.มี
การจัดโครงการสDงเสริมนิสัยรักการอDาน ท่ีประกอบด�วยกิจกรรมหลากหลาย เพ่ือพัฒนาทักษะในการแสวงหา
ความรู�และความเพลิดเพลินจากการอDาน มีการจัดบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสDงเสริมการสืบค�น
ทางอินเตอร.เน็ตอยDางเพียงพอและท่ัวถึงในหอสมุดไอที 100 ปKสมเด็จยDา ห�องคอมพิวเตอร. และจุดสืบค�น
ข�อมูลในบริเวณโรงเรียน ครูจัดการเรียนการสอนโดยเน�นผู�เรียนเป*นสําคัญ มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนท่ี
เหมาะสมกับเนื้อหาและวัยของโรงเรียน นอกจากนั้นครูผู�สอนระดับชั้นเดียวกันมีการบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสDงเสริมทักษะกระบวนการคิด การสื่อสาร และการ
ทํางานเป*นกลุDมของนักเรียน ใช�เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลนักเรียนผDาน
ระบบการทําข�อสอบออนไลน.  
 โรงเรียนสDงเสริมให�ผู�เรียนเป*นผู�มีคุณลักษณะอันพึงประสงค.ตามหลักสูตร มีความเอ้ืออาทรตDอผู�อ่ืน 
และกตัญNูกตเวทีตDอผู�มีพระคุณ มีการปลูกฝPงความจงรักภักดีตDอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย. 
ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ผDานกิจกรรมตDางๆ ของโรงเรียน เชDน พิธีรับขวัญน�องใหมD พิธีวัน
เกียรติยศ พิธีสวนสนามถวายสัตย.ปฏิญาณ พิธีไหว�ครู นอกจากนั้นยังสDงเสริมให�นักเรียนมีความเป*นผู�นํา มี
ความเป*นประชาธิปไตย จากการทํากิจกรรมและการทําตามบทบาทหน�าท่ีในห�องเรียน ในหอพัก ตามระบบ
โรงเรียนประจํา ภายใต�การดูแลเอาใจใสDอยDางใกล�ชิดของครูท่ีปรึกษา และครูประจําหอนอน 
 
2. ผลการดําเนินงาน 
 ด�านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู�เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปKท่ี 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปKท่ี 6 สามารถอDาน 
เขียน สื่อสาร ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตลอดจนสามารถคิดคํานวณตามเกณฑ.ของระดับชั้น 
นอกจากนั้น นักเรียนยังสามารถใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารได�เป*นอยDางดี จากการวิเคราะห.
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปKการศึกษา 2559 พบวDานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูDในระดับดี โดยมีคะแนน
เฉลี่ยสะสมท้ังโรงเรียนอยูDในระดับ 3.40 และมีผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปKที 3 สูงกวDาปKการศึกษาท่ีผDานมา นักเรียนเป*นผู�มีทักษะกระบวนการคิด กล�าคิด กล�าแสดงออก 
โดยนักเรียนท่ีจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปKท่ี 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปKท่ี 6 สามารถผDานการคัดเลือกและเข�า
ศึกษาตDอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษาได� ร�อยละ 100  
 ด�านคุณลักษณะอันพึงประสงค. ผู�เรียนมีความจงรักภักดีตDอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย. มี
ระเบียบวินัย มีอุปนิสัยพอเพียง และมีคุณลักษณะอ่ืนๆ ตามท่ีสถานศึกษากําหนด ผู�เรียนมีความตระหนักใน



การอนุรักษ.วัฒนธรรมท�องถ่ิน และภาคภูมิใจในความเป*นไทย มีการเผยแพรDวัฒนธรรมอันดีงามตDอครูและ
นักเรียนชาวตDางประเทศ ระหวDางการทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรมกับโรงเรียนใน
ตDางประเทศ นอกจากนั้นยังมีความเข�าใจในเรื่องความแตกตDางระหวDางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒน
ตลอดจนความแตกตDางระหวDางบุคคล จึงทําให�สามารถอยูDรDวมกับผู�อ่ืนในระบบโรงเรียนประจําได�เป*นอยDางดี 
อีกท้ังจากการได�รับการสDงเสริมด�านสุขภาพกายและสุขภาพจิต จากโครงการวัยใสใสDใจสุขภาพ และการ
จัดบริการด�านอาคารสถานท่ี และสภาพแวดล�อมท่ีเอ้ือตDอการออกําลังกายขอ
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ.แข็งแรง และอยูDรDวมกันได�อยDางมีความสุข ท้ังนี้
ประจักษ.จากการประเมินในด�านตDาง ๆ ดังนี้
 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู$เรียน
 

ประเด็นพิจารณา 
1. ความสามารถในการอ�าน 
และการเขียน  
(ระดับดีเย่ียม ) 
อ�างอิง : ข�อมูลปKการศึกษา 
2559 
1. ผลการประเมินจากสาระฯ
ภาษาไทย แยกระดับชั้น 
2. ผลการเรียนวิชาภาษาไทย
ของนักเรียน ปKการศึกษา 2559
 

 

รอนุรักษ.วัฒนธรรมท�องถ่ิน และภาคภูมิใจในความเป*นไทย มีการเผยแพรDวัฒนธรรมอันดีงามตDอครูและ
นักเรียนชาวตDางประเทศ ระหวDางการทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรมกับโรงเรียนใน
ตDางประเทศ นอกจากนั้นยังมีความเข�าใจในเรื่องความแตกตDางระหวDางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒน
ตลอดจนความแตกตDางระหวDางบุคคล จึงทําให�สามารถอยูDรDวมกับผู�อ่ืนในระบบโรงเรียนประจําได�เป*นอยDางดี 
อีกท้ังจากการได�รับการสDงเสริมด�านสุขภาพกายและสุขภาพจิต จากโครงการวัยใสใสDใจสุขภาพ และการ
จัดบริการด�านอาคารสถานท่ี และสภาพแวดล�อมท่ีเอ้ือตDอการออกําลังกายของนักเรียน ทําให�นักเรียนมี
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ.แข็งแรง และอยูDรDวมกันได�อยDางมีความสุข ท้ังนี้
ประจักษ.จากการประเมินในด�านตDาง ๆ ดังนี้ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู$เรียน 

ผลการประเมิน 

2559 

ร�อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมิน
ความสามารถในการอDานและการเขียน 

ชั้น ม.1 - ม.6 ปKการศึกษา 2559

จากแผนภูมิ พบวDาผู�เรียนสDวนใหญDมีความสามารถในการอDานและ
การเขียน ภาษาไทย ม.1 – ม.6 มีผลการประเมินได�ระดับดี
และพบวDาคDาเฉลี่ยระดับดีเยี่ยม ร�อยละ 77.19 
22.81 ดังนั้นจึงควรพัฒนาความสามารถดังกลDาวให�ดียิ่งข้ึน
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รอนุรักษ.วัฒนธรรมท�องถ่ิน และภาคภูมิใจในความเป*นไทย มีการเผยแพรDวัฒนธรรมอันดีงามตDอครูและ
นักเรียนชาวตDางประเทศ ระหวDางการทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรมกับโรงเรียนใน
ตDางประเทศ นอกจากนั้นยังมีความเข�าใจในเรื่องความแตกตDางระหวDางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม 
ตลอดจนความแตกตDางระหวDางบุคคล จึงทําให�สามารถอยูDรDวมกับผู�อ่ืนในระบบโรงเรียนประจําได�เป*นอยDางดี 
อีกท้ังจากการได�รับการสDงเสริมด�านสุขภาพกายและสุขภาพจิต จากโครงการวัยใสใสDใจสุขภาพ และการ

งนักเรียน ทําให�นักเรียนมี
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ.แข็งแรง และอยูDรDวมกันได�อยDางมีความสุข ท้ังนี้มีผลการดําเนินงานเชิง

ร�อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมิน 
การเขียน  
2559

 
ยนสDวนใหญDมีความสามารถในการอDานและ 

มีผลการประเมินได�ระดับดีเยี่ยม 
19 และระดับดี ร�อยละ 

ควรพัฒนาความสามารถดังกลDาวให�ดียิ่งข้ึน 

78.30
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83.40

70.44

73.44

72.92

80.00 100.00



ประเด็นพิจารณา 
2. ความสามารถในด$านการ
ส่ือสาร ท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
(ระดับ ดีเย่ียม) 
อ�างอิง : ข�อมูลจาก 
1) ผลการประเมินจากสาระฯ
ภาษาไทย แยกระดับชั้น 
2) ผลการจากสาระฯ
ภาษาตDางประเทศ แยก
ระดับชั้นปKการศึกษา 2559 
 

3. ความสามารถในด$านการ
คิดคํานวณ (ระดับดีเย่ียม) 
อ�างอิง :  
ข�อมูลปKการศึกษา 2559 
1) ผลการประเมินจากสาระฯ
คณิตศาสตร. แยกระดับชั้น 
 

สรุป ความสามารถในการอ�าน การเขียน การส่ือสาร
ความสามารถในการอ�าน เขียน
ความสามารถในการส่ือสาร ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
                                                                      
ความสารถในการคิดคํานวณ  
                                       
 ภาพรวมการประเมินพบวDา คDาเฉลี่ย ระดับดีเยี่ยม ร�อยละ 

ผลการประเมิน 
ร�อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามา

ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชั้น ม

จากแผนภูมิ พบวDาผู�เรียนทุกระดับสDวนใหญDมีความสามา
สื่อสาร ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ระดับ
นักเรียนท่ีต�องพัฒนาความสามารถดังกลDาวให�ดียิ่งข้ึน
ทุกระดับชั้นมีคDาเฉลี่ย ดังนี้ ระดับดีเยี่ยมร�อยละ 
16.08 และระดับพอใช� ร�อยละ 11.04 

ร�อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการคิด

จากแผนภูมิ พบวDาผู�เรียนสDวนใหญDมีความสามารถในการ
ดีเยี่ยม และภาพรวมคDาเฉลี่ยระดับดีเยี่ยม ร�อยละ 
29.36 และระดับพอใช� ร�อยละ 17.13 ดังนั้นจึงควรเสริมสร�างทักษะดังกลDาว
ให�มากยิ่งข้ึน 

ความสามารถในการอ�าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณตามเกณฑ9ของแต�ละดับช้ัน
ความสามารถในการอ�าน เขียน                              ระดับดีเยี่ยม ร�อยละ 77.19 
ความสามารถในการส่ือสาร ภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับดีเยี่ยม ร�อยละ 72.87 
                                                                      และระดับพอใช� ร�อยละ 

   ระดับดีเยี่ยม ร�อยละ 53.51  ระดับดี ร�อยละ 29.36
                                       และระดับพอใช� ร�อยละ 17.13 
ภาพรวมการประเมินพบวDา คDาเฉลี่ย ระดับดีเยี่ยม ร�อยละ 67.86  , ร�อยละ 90.60 

63
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ร�อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในด�านการสื่อสาร  
ชั้น ม.1- ม.6  

 
สDวนใหญDมีความสามารถในในด�านการ

ระดับดีเยี่ยม  อยDางไรก็ตามมี
พัฒนาความสามารถดังกลDาวให�ดียิ่งข้ึน ภาพรวมของนักเรียน

มีคDาเฉลี่ย ดังนี้ ระดับดีเยี่ยมร�อยละ 72.87 ระดับดี ร�อยละ 

ร�อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการคิดคํานวณ ชั้น ม.1- ม.6  

 
จากแผนภูมิ พบวDาผู�เรียนสDวนใหญDมีความสามารถในการคิดคํานวณในระดับ

ระดับดีเยี่ยม ร�อยละ 53.51 ระดับดี ร�อยละ 
ดังนั้นจึงควรเสริมสร�างทักษะดังกลDาว

และการคิดคํานวณตามเกณฑ9ของแต�ละดับช้ัน พบวDา 
19 ระดับดี ร�อยละ 22.81 
87 ระดับดี ร�อยละ 16.08                   

ร�อยละ 11.04 
36  

60 ได�ระดับดีข้ึนไป 
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84.97

80.00 100.00
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
4.ความสามารถในการคิด
วิเคราะห9 คิดวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น แก$ป@ญหาและนําไป
ประยุกต9ใช$ในสถานการณ9
ต�างๆ อย�างเหมาะสม  
อ�างอิง :  
1) ผลการประเมินคุณลักษณะ
ผู�เรียนด�านการอDาน คิด
วิเคราะห.และเขียน 
2) ข�อมูลการประเมินมาตรฐาน
ท่ี 4 (15 มฐ.เดิม) 
 
 

ร�อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในด�านการคิด
วิเคราะห. คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก�ปPญหาและ

นําไปประยุกต.ใช�ในสถานการณ.ตDางๆ อยDางเหมาะสม ชั้น ม.1  - ม.6 

 
จากแผนภูมิ พบวDาผู�เรียนสDวนใหญDมีความสามารถด�านการคิดวิเคราะห.  
คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก�ปPญหาและนําไป
ประยุกต.ใช�ในสถานการณ.ตDางๆ อยDางเหมาะสมทุกระดับชั้นอยูDในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม 

5. ความสามารถในการใช$
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารได$อย�างเหมาะสม 
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 
อ�างอิง : ข�อมูลจาก 
1) ผลการประเมินจากกลุDม
สาระฯการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี (กลุDมงาน
คอมพิวเตอร. แยกระดับชั้น 
2) ข�อมูลการประเมินมาตรฐาน
ท่ี 3 (15 มฐ.เดิม) 
 

ร�อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร ชั้น ม.1  - ม.6   

 
จากแผนภูมิ พบวDาผู�เรียนเกือบทุกคนมีความสามารถในการใช�เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารตามเกณฑ. ระดับดีถึงดีเยี่ยม อยDางไรก็ตาม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKท่ี 3 และมัธยมศึกษาปKท่ี 6 ควรเสริมทักษะ
ดังกลDาวให�อยDางเหมาะสมมากข้ึน 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
6. ความก$าวหน$า
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
 อ�างอิง : ข�อมูลจาก 
  1) ฝhายวิชาการ   
     2558 - 2559  
 

คDาเฉลี่ยของนักเรียนท่ีได�ผลการเรียนเกรด 3 ข้ึนไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปKท่ี 1 – 6 ปKการศึกษา 2558 - 2559 

 
จากแผนภูมิ พบวDา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKท่ี1 – 6 มีผลการเรียนเฉลี่ย
เกรด 3 ข้ึนไป ได�แกD วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร. วิทยาศาสตร. สังคมศึกษา 
สุขศึกษาฯ และ ภาษาตDางประเทศสูงกวDาปKการศึกษาท่ีผDานมา สDวนวิชา
ศิลปะและการงานอาชีพฯ มีคDาเฉลี่ยเกรด 3 ข้ึนไปลดลง หากพิจารณา
ภาพรวมพบวDา  
   1) คDาเฉลี่ยผลการเรียนเกรด 3 ข้ึนไป ปKการศึกษา 2559  
ร�อยละ 85.67 และปKการศึกษา 2558 ร�อยละ 83.42 มีคDาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน(+) 
ร�อยละ 2.24 ซ่ึงแสดงวDานักเรียนมีความก�าวหน�าทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
   2)  ผลการเรียนปKการศึกษา 2559 นักเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ยท่ีทาง
โรงเรียนกําหนด คือ ต้ังแตD 2.75 มีจํานวน 540 คน คิดเป*นร�อยละ 90.60   
   3) ผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนท้ังหมด คือ 3.40 
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ประเด็นพิจารณา 
7. ผลการทดสอบ 
    ระดับชาติ  
 อ�างอิง : ข�อมูลจาก 
 1) ฝhายวิชาการ 2559 
 

ร�อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา

     จาก
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKท่ี 
ระดับ
เทDากับ 

 
ร�อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา

จากแผนภูมิ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKท่ี 
ระดับประเทศ
2558 

         หากพิจารณาคDาเฉลี่ยรวมร�อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน
(O-NET) ม.3 และ ม.6 จะพบวDา คะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาปKการศึกษา 
เทDากับ 41.385 พบวDาเพ่ิมข้ึน 0
 

ผลการประเมิน 
ร�อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 

ชั้นมัธยมศึกษาปKท่ี 3 ปKการศึกษา 255

จากแผนภูมิ พบวDาคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKท่ี 3 สูงกวDาคะแนนเฉลี่ยระดับ
ระดับประเทศ  และระดับชั้น ม. 3 คะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชา
เทDากับ 44.85 พบวDาสูงข้ึน 1.36 

 
ร�อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 

ชั้นมัธยมศึกษาปKท่ี 6 ปKการศึกษา 255

จากแผนภูมิ พบวDาคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทุกรายวิชา ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKท่ี 6 สูงกวDาคะแนนเฉลี่ย ระดับจังหวัด ระดับสังกัด และ
ระดับประเทศและพบวDา ระดับชั้น ม. 6 คะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาเทDากับ 
2558 เทDากับ 37.92 พบวDาลดลง 0.96 

หากพิจารณาคDาเฉลี่ยรวมร�อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน
จะพบวDา คะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาปKการศึกษา 2559 เทDากับ 
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ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
2559 

 
พบวDาคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ทุกรายวิชา

สูงกวDาคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ระดับสังกัด และ
ทุกรายวิชาเทDากับ 46.21 ปK 2558 

ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
2559 

 
พบวDาคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทุกรายวิชา ของ

สูงกวDาคะแนนเฉลี่ย ระดับจังหวัด ระดับสังกัด และ
คะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาเทDากับ 36.96ปK 

หากพิจารณาคDาเฉลี่ยรวมร�อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
เทDากับ 41.585 ปKการศึกษา 2558 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ยสังกัด
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ยสังกัด
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ



ประเด็นพิจารณา 
8. ความพร$อมในการศึกษาต�อ
อ�างอิง : ข�อมูลจาก 
1) กลุDมงานแนะแนว 2559 
 

 

1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค9ของผู$เรียน
 

ประเด็นพิจารณา 
1. คุณลักษณะและค�านิยม
ท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
กําหนด “รักษ9ศักดิ์ศรี  
มีคุณธรรม นําวิชาการ  
สืบสานงานพระราชดําริ” 
อ�างอิง :  
1) ข�อมูลคุณลักษณะอันพึง
ประสงค.ของผู�เรียน 2559 
2) ผลการประเมิน 
    มาตรฐานท่ี 2.1 (มฐ.เดิม) 
 

 

ผลการประเมิน 
ความพร$อมในการศึกษาต�อ ร�อยละของนักเรียนท่ีจบชั้นมัธยมศึกษาปKท่ี 

ปKการศึกษา 2558–255

     จากแผนภูมิ พบวDาร�อยละ 100 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKท่ี 
ท่ีเรียนตDอในระดับอุดมศึกษา 

คุณลักษณะอันพึงประสงค9ของผู$เรียน 

ผลการประเมิน 
 

ร�อยละของนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะและคDานิยมท่ีดี 
“รักษ.ศักด์ิศรี มีคุณธรรม นําวิชาการ สืบสานงานพระราชดําริ

ระดับดีข้ึนไป ปKการศึกษา 255
 

      จากแผนภูมิ พบวDานักเรียนท่ีมีคุณลักษณะและคDานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
กําหนดทุกระดับชั้นได� คDาเฉลี่ย ระดับดีเยี่ยม ร�อยละ 
                                      ระดับดี       ร�อยละ
                                      ระดับผDาน    ร�อยละ 
       ดังนั้นนักเรียนทุกคนผDานการประเมินด�านคุณลักษณะและคDานิยมท่ี
สถานศึกษากําหนด 
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ชั้นมัธยมศึกษาปKท่ี 6 
2559 

 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKท่ี 6  

ร�อยละของนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะและคDานิยมท่ีดี  
รักษ.ศักด์ิศรี มีคุณธรรม นําวิชาการ สืบสานงานพระราชดําริ” 

2559 

 
และคDานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา

ร�อยละ 93.16   
ร�อยละ  6.71   
ร�อยละ  0.13   

นักเรียนทุกคนผDานการประเมินด�านคุณลักษณะและคDานิยมท่ี

ประกอบอาชีพ

ศึกษาตDอ

ม.6

89.89

10.11
00 0.00

ดีเยี่ยม

ดี

ผDาน



29 
 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
2. การมีส�วนร�วมในการอนุรักษ9
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล$อมอย�างเปIนรูปธรรม 
อ�างอิง : ข�อมูลจาก 
กลุDมสาระสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม  ปKการศึกษา 2559  
 
 
 
 
 
 
 
  

ร�อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินด�านการมีสDวนรDวม 
ในการอนุรักษ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอยDางเป*นรูปธรรม 

 ปKการศึกษา 2559 จําแนกตามระดับคุณภาพ

 
       จากแผนภูมิ พบวDานักเรียนท่ีมีผลการประเมินด�านการมีสDวนรDวม 
ในการอนุรักษ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอยDางเป*นรูปธรรม  
 ระดับ ม.3 ม.4 และม.6 อยูDในระดับดีเยี่ยม มีจํานวนมากกวDาร�อยละ 90 
และภาพรวมของคDาเฉลี่ยผลการประเมินระดับดีถึงดีเยี่ยม ระดับชั้น ม.1 
ถึง ม.6 เทDากับร�อยละ 99.77 

3. ความภาคภูมิใจในท$องถ่ินและ
ความเปIนไทย 
อ�างอิง : ข�อมูลจาก 
กลุDมสาระสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนาธรรม ปKการศึกษา 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ร�อยละของนักเรียนท่ีมีท่ีมีผลการประเมิน 
ด�านความภาคภูมิใจในท�องถ่ินและความเป*นไทย 
 ปKการศึกษา 2559 จําแนกตามระดับคุณภาพ 

 
     จากแผนภูมิ พบวDานักเรียนท่ีมีผลการประเมินด�านความภาคภูมิใจใน
ท�องถ่ินและความเป*นไทย ในระดับ ม.1 ม.3 ม.4 และ ม.6 อยูDในระดับ   
ดีเยี่ยม มีจํานวนมากกวDาร�อยละ 90 และภาพรวมของคDาเฉลี่ยผลการ
ประเมินระดับชั้น ม.1 – ม.6 ต้ังแตDระดับดีข้ึนไป เทDากับร�อยละ 99.59 
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ประเด็นพิจารณา 
4. การยอมรับความคิดเห็นของ
ผู$อ่ืนและมีมนุษยสัมพันธ9ดี 
อ�างอิง : ข�อมูลจากผลการประเมิน 
ปKการศึกษา 2559 
1.) มาตรฐานท่ี 1 ข�อ 1.5 
2.) มาตรฐานท่ี 2 ข�อ 2.3  
ของ 15 มฐ.เดิม) 
 

5. สุขภาวะทางร�ายกายและ 
ลักษณะจิตสังคม 
(ตัวบDงชี้ 5,6,7,8) 
อ�างอิง : ข�อมูลจาก 
การประเมินมาตรฐานท่ี 1.1 ,1
1.4 และ 1.5 (เดิม 15 มฐ.) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผลการประเมิน 
ความคิดเห็นของ

ข�อมูลจากผลการประเมิน 

ร�อยละของนักเรียนด�านการยอมรับความคิดเห็นของผู�อ่ืนและ
มีมนุษยสัมพันธ.อันดี ชั้นมัธยมศึกษาปKท่ี 1

     จากแผนภูมิ พบวDา นักเรียนทุกระดับชั้น ร�อยละ 
ท่ีมีทักษะการทํางาน ยอมรับความคิดเห็นของผู�อ่ืน
อันดี ภาพรวมท้ัง 6 ระดับชั้น มีคDาเฉลี่ย ระดับดีเยี่ยม 
อยูDในระดับ ดีถึงดีเยี่ยม ร�อยละ 100  

 

1.2 

ร�อยละของนักเรียนท่ีมีสุขภาวะทางรDายกายและลักษณะจิตสังคม
 ปKการศึกษา 2559 ชั้นมัธยมศึกษาปKท่ี 1 

     จากแผนภูมิ พบวDานักเรียนทุกระดับชั้นมีผลการประเมินด�าน
ทางรDายกายและลักษณะจิตสังคมระดับดีเยี่ยม
ระดับดีข้ึนไปร�อยละ 100 และระดับดีเยี่ยมร�อยละ
คุณภาพ ดีเยี่ยม 
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ด�านการยอมรับความคิดเห็นของผู�อ่ืนและ 

1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปKท่ี 6 

 
ร�อยละ 90 ข้ึนไป  

ยอมรับความคิดเห็นของผู�อ่ืน และมีมนุษยสัมพันธ.
ระดับดีเยี่ยม ร�อยละ 93.45  

ร�อยละของนักเรียนท่ีมีสุขภาวะทางรDายกายและลักษณะจิตสังคม 
 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปKท่ี 6 

 
มีผลการประเมินด�านสุขภาวะ 

เยี่ยม  โดยภาพรวมมีคDาเฉลี่ย
และระดับดีเยี่ยมร�อยละ 85.51 อยูDในระดับ
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3. จุดเด�น 
 ผู�เรียนมีความสามารถในการสื่อสารท้ังภาษไทยและภาษาอังกฤษ ทุกคนสามารถใช�เทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรู�ได�ด�วยตนเอง สDงผลให�ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยูDในระดับดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ย
จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-NET) สูงกวDาระดับชาติ ทุกรายวิชา 
 ผู�เรียนมีสุขภาพรDางกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ําหนักสDวนสูงตามเกณฑ.มีระเบียบวินัย        
มีลักษณะความเป*นผู�นํา จนเป*นเอกลักษณ.ของสถานศึกษา เป*นท่ียอมรับของผู�ปกครองและชุมชนในเรื่อง
ความมีวินัย เคารพกฎกติกาและความมีมารยาททางสังคม  
 
4. จุดควรพัฒนา 
 ผู�เรียนบางสDวนยังต�องเรDงพัฒนาด�านการนําเสนอ การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู�อยDาง
สมเหตุสมผล และต�องพัฒนาทักษะการแก�ปPญหาตามสถานการณ.ได�อยDางเหมาะสม  
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มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู�บริหารสถานศึกษา 
 

ระดับคุณภาพ :  � ระดับ 4 ดีเยี่ยม  �    ระดับ 3 ดี    �  ระดับ 2 พอใช�   �  ระดับ 1 ปรับปรุง 
 
1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนมีโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ซ่ึงแยกบริหารงานตามฝ,ายงาน
ของโรงเรียน 5 ฝ,าย ได�แก0 ฝ,ายวิชาการ มีโครงการ 13 โครงการ ฝ,ายอํานวยการ มีโครงการ 8 โครงการ 
ฝ,ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมฯ มีโครงการ 7 โครงการ ฝ,ายบริหารงานท่ัวไปฯ มีโครงการ 24 โครงการ 
และฝ,ายนโยบายและแผนงาน มีโครงการ 2 โครงการ  นอกจากนี้แต0ล0ะฝ,ายจะมีโครงการท่ีเก่ียวข�องกับ
การส0งเสริม พัฒนาระบบการบริหารงานฝ,าย ได�แก0 โครงการส0งเสริมประสิทธิภาพงานวิชาการ โครงการ
พัฒนาระบบงานฝ,ายอํานวยการ โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและระเบียบวินัย โครงการฝ,าย
บริหารงานท่ัวไปฯ และโครงการพัฒนาส0งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานฝ,ายนโยบายและแผนงาน 
เป:นต�น 

โดยทุกฝ,ายของโรงเรียนได�ดําเนินการวิเคราะห;สภาพป<ญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผ0านมา จาก
การศึกษาข�อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร0วมกันกําหนด
เปCาหมาย วิสัยทัศน; กําหนดพันธกิจ ทบทวนกลยุทธ;และร�อยละความสําเร็จ ในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู�เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจําปD ให�สอดคล�องกับสภาพป<จจุบัน ป<ญหา ความต�องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษามี
คําสั่งแต0งต้ังบุคลากรปฏิบัติหน�าท่ีประจําปD ในฝ,ายและงานต0างๆ โดยมีรองผู�อํานวยการบริหารงาน ฝ,าย
และหัวหน�า หัวหน�าฝ,าย หัวหน�ากลุ0มงาน หัวหน�าระดับ และหัวหน�ากลุ0มสาระการเรียนรู� เพ่ือให�ทุกฝ,าย
สามารถปฏิบัติงานอย0างมีประสิทธิภาพและตรงกับหน�าท่ี ท่ีรับผิดชอบพร�อมท้ังจัดหาทรัพยากร จัดสรร
งบประมาณ มอบหมายงานให�ผู�รับผิดชอบ ดําเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให�บรรลุเปCาหมายท่ีกําหนด
ไว� มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และสรุปผลการดําเนินงานโดยมีโดย
การสํารวจความพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยผู� ท่ีมีส0วนเก่ียวข�อง ได�แก0 
นักเรียน ผู�ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการบริหารจัดการศึกษา 
 
2. ผลการดําเนินงาน 
 2.1 โรงเรียนมีเปCาหมาย วิสัยทัศน;และพันธกิจสอดคล�องกับสภาพป<ญหาความต�องการพัฒนา
ของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต�องการของชุมชน ท�องถ่ิน วัตถุประสงค;การจัดต้ัง
โรงเรียนและสอดคล�องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
 2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระยะ ปD 2559 -2562 แผนปฏิบัติการประจําปD 2559 
สอดคล�องกับการพัฒนาผู�เรียนทุกกลุ0มเปCาหมาย ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู�ความเชี่ยวชาญ 
ตามมาตรฐานตําแหน0ง ข�อมูลสารสนเทศมีความถูกต�อง ครบถ�วน ทันสมัย นําไปประยุกต;ใช�ได� 
ดําเนินการอย0างเป:นระบบ และมีการจัดสภาพแวดล�อมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุ�นผู�เรียนให�ใฝ,เรียนรู� 
 2.3 โรงเรียนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปD            
ให�สอดคล�องกับสภาพป<ญหา ความต�องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู�มีส0วนได�เสียมี
ส0วนร0วมในการพัฒนาและร0วมรับผิดชอบ 



 
 2.4 ผู�เก่ียวข�องทุกฝ,าย และเครือข0ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส0วนร0วมในการร0วม
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต0อผลการจัดการศึกษา
 2.5 โรงเรียนมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ท่ีเหมาะสม เป:นระบบและต0อเนื่อง เปKดโอกาสให�ผู�เก่ียวข�องมีส0วนร0วมในการจัดการศึกษา
 2.6 โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ,ายมีส0วนร0วม ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ0งพัฒนาผู�เรียนตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษา 
 2.7 โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข0ายอุปถัมภ; 
ส0งผลให�สถานศึกษามีสื่อ แหล0งเรียนรู�ท่ีมีคุณภาพ
 
 

ประเด็นพิจารณา 
1. พัฒนาวิชาการท่ีเน�น
ผู�เรียนทุกกลุ/มเป1าหมาย  
ทุกคน และดําเนินการอย/าง
รูปธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. พัฒนาครูและบุคลากรให�
มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ มีความรู�
ความสามารถและทักษะ
ตามมาตรฐานตําแหน/ง 

 

ผู�เก่ียวข�องทุกฝ,าย และเครือข0ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส0วนร0วมในการร0วม
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต0อผลการจัดการศึกษา

มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
เป:นระบบและต0อเนื่อง เปKดโอกาสให�ผู�เก่ียวข�องมีส0วนร0วมในการจัดการศึกษา

มีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ,ายมีส0วนร0วม ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ0งพัฒนาผู�เรียนตามแนวทางปฏิรูป

มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข0ายอุปถัมภ; 
ส0งผลให�สถานศึกษามีสื่อ แหล0งเรียนรู�ท่ีมีคุณภาพและทันสมัย 

ผลการประเมิน 

 
ทุกคน และดําเนินการอย/าง

ร�อยละของนักเรียนท่ีมีผลการเรียนเกรด 
ในแต0ละกลุ0มสาระการเรียนรู� ปDการศึกษา 

     จากแผนภูมิ พบว0านักเรียนน�อยกว0าร�อยละ 
เกรด 4 ในวิชาคณิตศาสตร; วิทยาศาสตร; และภาษาอังกฤษ
นักเรียนมากกว0าครึ่งหนึ่ง มีผลการเรียนเกรด 4
 

พัฒนาครูและบุคลากรให�  
จํานวนครั้งท่ีครูและบุคลากรได�รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ

     จากแผนภูมิ พบว0า มีครูและบุคลากรร�อยละ 
ท่ีได�รับการอบรมพัฒนาวิชาชีพมากกว0า2 ครั้ง/
พบว0าครูและบุคลากรของโรงเรียนมีค0าเฉลี่ยของการอบรมท้ังปD 
4.96 ครั้ง และ 58.14 ชั่วโมงต0อปD 

 

55.57
42.29

42.15

60.22
84.00

68.14

55.26

43.32

0.00 0.00 0.00

100.00
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ผู�เก่ียวข�องทุกฝ,าย และเครือข0ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส0วนร0วมในการร0วม
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต0อผลการจัดการศึกษา 

มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา         
เป:นระบบและต0อเนื่อง เปKดโอกาสให�ผู�เก่ียวข�องมีส0วนร0วมในการจัดการศึกษา 

มีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ,ายมีส0วนร0วม ยึดหลัก      
ธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ0งพัฒนาผู�เรียนตามแนวทางปฏิรูป

มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข0ายอุปถัมภ;    

 
ท่ีมีผลการเรียนเกรด 4 

ปDการศึกษา 2559 

 
น�อยกว0าร�อยละ 50.00 มีผลการเรียน 

ภาษาอังกฤษ ส0วนวิชาอ่ืนๆ 
4 

ได�รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ 

 
พบว0า มีครูและบุคลากรร�อยละ 100 (จํานวน 63 คน)  

/ภาคเรียน นอกจากนี้ยัง
ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีค0าเฉลี่ยของการอบรมท้ังปD เท0ากับ 

ภาษาไทย
คณิตศาสตร�
วิทยาศาสตร�
สังคม
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต างประเทศ

ไม0เคยได�รับการพัฒนา

1 ครั้ง/ภาคเรียน

2 ครั้ง/ภาคเรียน

มากกว0า 2 ครั้ง/ภาคเรียน
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 

3. บริหารจัดการข�อมูล
สารสนเทศท่ีมีความ
ถูกต�อง ครบถ�วน 
ทันสมัย นําไป
ประยุกต7ใช�ได� และ
ดําเนินการอย/างเป8น
ระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานศึกษาได�นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษามาใช�  
ซ่ึงประกอบด�วยงานด�านต0าง ๆ ดังนี้ 
1. งานระบบเครือข0าย (Network Administration) 
   1.1 ดูแลทางด�านระบบเครือข0าย ระบบ Security และ Server 
   1.2 ดูแลทางด�านการให�บริการอินเทอร;เน็ตของโรงเรียน 
   1.3 ดูแลระบบเครือข0ายต0างๆในโรงเรียนท้ังหมดท้ังแบบสาย (Wire 
Network) เชื่อมต0ออาคาร เช0น สํานักงานต0างๆ ภายในโรงเรียน ห�องปฏิบัติการ
โรงอาหาร มินิมาร;ท Happy Bakery & Milk ห�องพักครู ฯลฯ และแบบไร�สาย 
(Wireless Network) คลอบคลุมบริเวณท้ังหมดของโรงเรียน 
2. งานซ0อมบํารุง (PC Support and Maintenance) 
   2.1 ติดต้ัง ดูแลและซ0อมบํารุงคอมพิวเตอร;ท้ังหมดท่ีใช�ในโรงเรียน 
   2.2 บริการติดต้ัง ซ0อมบํารุงอุปกรณ;เสริมต0างๆ เช0น เครื่องพิมพ;  
        หมึกพิมพ;ฯลฯ 
3. งานสารสนเทศ (Information and Application Development) 
   3.1 ดูแลระบบสารสนเทศของโรงเรียนท้ังท่ีเก่ียวข�องกับครู บุคลากร ตลอดจน
นักเรียนทุกคน ซ่ึงเป:นการจัดการระบบข�อมูลสารสนเทศดังกล0าวมีการใช�ผ0าน
ระบบเครือข0ายของโรงเรียนท้ังท่ีเป:นแบบเครือข0ายภายใน (Intranet) และ
เครือข0ายภายนอก(Internet)โดยสามารถตรวจสอบได�ตลอดเวลา เช0นข�อมูลการ
ทํางานของบุคลากรและการเข�าเรียนของนักเรียนท้ังหมด อีกท้ังยังรวมถึงข�อมูล
ต0างๆของนักเรียน เช0น ข�อมูลการซ้ือของในมินิมาร;ท และHappy Bakery & 
Milk ตลอดจน ข�อมูลการขาด ลามาสายของครูและนักเรียน ข�อมูลการทํา
แบบทดสอบแบบออนไลน;ของนักเรียน ฯลฯ  
    3.2 ดูแลระบบ SWPY E-Mail เพ่ือใช�ในการบริหารจัดการข�อมูลสารสนเทศ
โรงเรียน  
    3.3 จัดการอบรมให�กับบุคลากร ในเรื่องท่ีเก่ียวกับการใช�งานสารสนเทศของ
โรงเรียน 
4. งานพัฒนาเว็บไซต; 
   4.1 นําเสนอข�อมูล ข0าวสารต0างๆของโรงเรียนผ0านทางเว็บไซต; 
http://www.sw-phayao.ac.th และ Facebook 
   4.2 สร�างช0องทางเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ;ระหว0างนักเรียน ครู ผู�ปกครอง ศิษย;
เก0า โรงเรียนผ0านทางเว็บไซต;และสื่อสังคมออนไลน; เช0น Line  Face book 
เป:นต�น 
   4.3 พัฒนาโปรแกรมเพ่ือใช�ในการบริหารจัดการของโรงเรียนผ0านท้ังระบบ
เครือข0ายภายใน (Intranet)และเครือข0ายภายนอก(Internet)ผ0านเว็บไซต;ของ
โรงเรียน เช0น โปรแกรมข�อมูลรับสมัครนักเรียน โปรแกรมธนาคารโรงเรียน 
โปรแกรมมินิมาร;ท โปรแกรม สว.พย. แฮปปDyเบเกอรี่แอนด;มิลค; โปรแกรมระบบ
การเงิน โปรแกรมเลือกกิจกรรมชุมนุม ฯลฯ 
 



 
ประเด็นพิจารณา 

4. การมีส/วนร/วมของ
เครือข/ายในการร/วม
รับผิดชอบต/อผลการจัด
การศึกษาให�มีคุณภาพและ
ได�มาตรฐาน 
อ�างอิง : ข�อมูลจาก  
ฝ,ายบริหารงานท่ัวไปและ
ชุมชนสัมพันธ; 

5. สถานศึกษากํากับ 
ติดตามและประเมินผลการ
บริหารและการจัดการศึกษา
อย/างเหมาะสม ชัดเจน 
อ�างอิง : ข�อมูลงานเลขานุการ
ฝ,ายอํานวยการ 2559 

 

ผลการประเมิน

การศึกษาให�มีคุณภาพและ

ร�อยละของเครือข0ายท่ีเข�ามามีส0วนร0วมรับผิดชอบ
ต0อผลการจัดการศึกษาปDการศึกษา 

     จากแผนภูมิ พบว0าผู�ปกครอง องค;กรปกครองส0วนท�
ภาครัฐ และเอกชน เข�ามามีส0วนในการจัดการศึกษามากกว0าหน0วยงานอ่ืน ๆ

ติดตามและประเมินผลการ
บริหารและการจัดการศึกษา

ข�อมูลงานเลขานุการ

     สถานศึกษาได�ดําเนินการนิเทศกํากับ ติดตามและประเมินผลการ
บริหารและการจัดการศึกษาในปDการศึกษา 2559
1) ประชุมคณะกรรมการฝ,ายบริหารโรงเรียน จํานวน 
    ตารางเวลา คือ ทุกวันจันทร; เวลา 13.00 น
2) ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ,าย  จํานวน  
3) ประชุมผู�ปกครอง จํานวน  4  ครั้ง 
4) ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาคเรียน
5) ประชุมคณะกรรมการเครือข0ายผู�ปกครอง ภาคเรียนละ 
6) ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เดือนละ 
7) ประชุมคณะกรรมการวิชาการ สัปดาห;ละ 1 
    เวลา 15.00 น. เป:นต�นไป 
8) ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาภาคเรียนละ 
9) ประชุมกลุ0มสาระการเรียนรู� โดยกําหนดในตารางเวลา คือ สัปดาห;ละ 
    1 ครั้งๆละ 2 ชั่วโมง   
10) ประชุมฝ,ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯ โดยกําหนดในทุกวันพฤหัสบดี 
      เวลา 15.00 น. เป:นต�นไป 
11) ประชุมกลุ0มบริหารงานต0าง ๆ กลุ0มละ 2 ครั้ง
12) ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในฯ ภาคเรียนละ 
13) ประชุมนักเรียนประจําสัปดาห; สัปดาห;ละ 
14) สํารวจความต�องการของผู�ปกครอง ชุมชน และท�องถ่ิน ปDละ 
15) สํารวจความพึงพอใจต0อการบริหารและการจัดการศึกษา
     เป:นต�น 

 

30.00

25.0015.00

15.00
10.00 5.00
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ผลการประเมิน 
เครือข0ายท่ีเข�ามามีส0วนร0วมรับผิดชอบ 

ปDการศึกษา 2559 

 
องค;กรปกครองส0วนท�องถ่ิน (อบต.)  

เข�ามามีส0วนในการจัดการศึกษามากกว0าหน0วยงานอ่ืน ๆ 
สถานศึกษาได�ดําเนินการนิเทศกํากับ ติดตามและประเมินผลการ 

2559อย0างต0อเนื่อง ดังต0อไปนี้ 
จํานวน 48 ครั้งโดยกําหนดให� 
น. เป:นต�นไป ทุกสัปดาห; 

ฝ,าย  จํานวน  2 ครั้ง 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
ประชุมคณะกรรมการเครือข0ายผู�ปกครอง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

เดือนละ 1 ครั้ง 
1 ครั้ง โดยกําหนดในทุกวันพุธ  

หารหลักสูตรสถานศึกษาภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
ประชุมกลุ0มสาระการเรียนรู� โดยกําหนดในตารางเวลา คือ สัปดาห;ละ  

ประชุมฝ,ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯ โดยกําหนดในทุกวันพฤหัสบดี  

ครั้ง/ภาคเรียน 
รประกันคุณภาพภายในฯ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

ประชุมนักเรียนประจําสัปดาห; สัปดาห;ละ 1 ครั้ง  
ปกครอง ชุมชน และท�องถ่ิน ปDละ 1 ครั้ง 

สํารวจความพึงพอใจต0อการบริหารและการจัดการศึกษาปDละ 1 ครั้ง 

ผู�ปกครอง

อบต.

ภาครัฐ

เอกชน

ภูมิป<ญาท�องถ่ิน

อ่ืน ๆ



 
ประเด็นพิจารณา 

6. การนิเทศ กํากับ ติดตาม 
และประเมินผล 
อ�างอิง : ข�อมูลจาก 
งานเลขานุการฝ,าย
อํานวยการ ปDการศึกษา 
2559 

7. การประเมินผลการ
บริหารและการจัดการศึกษา
อ�างอิง : ข�อมูลจากการ
ประเมินการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ของฝ,าย
นโยบายและแผนงาน 2559

 
3. จุดเด/น 
 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย0างเป:นระบบ
การบริหารโดยใช�โรงเรียนเป:นฐาน 
ข�อคิดเห็นท่ีหลากหลายวิธี เช0น การประชุมแบบมีส0วนร0วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ0ม
ย0อย การสัมมนา เป:นต�น 
วิสัยทัศน; พันธกิจ เปCาหมาย
แผนปฏิบัติการประจําปD ท่ีสอดคล�องกับผลการจัดการศึกษา สภาพป<ญหา ความต�องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ0งเน�นการพัฒนาให�ผู�เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู�ตามหลักสูตร
สถานศึกษาครูผู�สอนสามารถจั

ผลการประเมิน 
การนิเทศ กํากับ ติดตาม ร�อยละของครูท่ีได�รับการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลจากผู�บริหาร

      จากแผนภูมิ พบว0าครูและบุคลการทางการศึกษาทุกคน 
ได�รับการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล จากผู�บริหาร

บริหารและการจัดการศึกษา 

การดําเนินงานตาม

2559 

ร�อยละของการบรรลุเปCาหมายของโครงการ
ท่ีสนองต0อมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปDการศึกษา 

 

     จากแผนภูมิ พบว0า โครงการท่ีสนองต0อมาตรฐานด�าน
คุณภาพการศึกษา มีค0าร�อยละของการบรรลุเปCาหมายสูงท่ีสุด 
โครงการท่ีสนองต0อมาตรฐานด�านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน�น
ผู�เรียนเป:นสําคัญมีค0าร�อยละของการบรรลุเปCาหมายตํ่าท่ีสุด

มีการบริหารและการจัดการอย0างเป:นระบบใช�วงจรคุณภาพของเดมม่ิง 
การบริหารโดยใช�โรงเรียนเป:นฐาน (SBM) รวมท้ังได�ใช�เทคนิคการประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนประ

ท่ีหลากหลายวิธี เช0น การประชุมแบบมีส0วนร0วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ0ม
การสัมมนา เป:นต�น เพ่ือให�ทุกฝ,ายและบุคลากรทุกคน มีส0วนร0วมในการกําหนด

วิสัยทัศน; พันธกิจ เปCาหมาย กลยุทธ; ท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจําปD ท่ีสอดคล�องกับผลการจัดการศึกษา สภาพป<ญหา ความต�องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ0งเน�นการพัฒนาให�ผู�เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู�ตามหลักสูตร
สถานศึกษาครูผู�สอนสามารถจัดการเรียนรู�ได�อย0างมีคุณภาพ มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม

0.00

48.89

17.78

33.33

75.00
80.00
85.00
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95.00

100.00 95.33 96.20 95
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ร�อยละของครูท่ีได�รับการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลจากผู�บริหาร 

 
ครูและบุคลการทางการศึกษาทุกคน ของโรงเรียน

ได�รับการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล จากผู�บริหาร 
ร�อยละของการบรรลุเปCาหมายของโครงการ 

ท่ีสนองต0อมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปDการศึกษา 2559 

 
จากแผนภูมิ พบว0า โครงการท่ีสนองต0อมาตรฐานด�านการประกัน

มีค0าร�อยละของการบรรลุเปCาหมายสูงท่ีสุด ในขณะท่ี
โครงการท่ีสนองต0อมาตรฐานด�านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน�น
ผู�เรียนเป:นสําคัญมีค0าร�อยละของการบรรลุเปCาหมายตํ่าท่ีสุด 

ใช�วงจรคุณภาพของเดมม่ิง (PDCA) และ
สัมมนา แลกเปลี่ยนประเด็น 

ท่ีหลากหลายวิธี เช0น การประชุมแบบมีส0วนร0วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ0มงาน
มีส0วนร0วมในการกําหนดหรือทบทวน 

ท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจําปD ท่ีสอดคล�องกับผลการจัดการศึกษา สภาพป<ญหา ความต�องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ0งเน�นการพัฒนาให�ผู�เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู�ตามหลักสูตร

ดการเรียนรู�ได�อย0างมีคุณภาพ มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม

ยังไม0เคยได�รับการนิเทศ

1 ครั้ง/ภาคเรียน

2 ครั้ง/ภาคเรียน

มากกว0า 2 คร้ัง/ภาคเรียน

.08 96.50
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ประเมินผล การดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได�ใช�กระบวนการวิจัยใน
การรวบรวมข�อมูล เพ่ือใช�เป:นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 
4. จุดควรพัฒนา 
 1. เปKดโอกาสให�ผู�ปกครองได�มีส0วนร0วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผู�เรียน 
           2. สร�างเครือข0ายความร0วมมือของผู�มีส0วนเก่ียวข�องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให�มีความ
เข�มแข็ง มีส0วนร0วมรับผิดชอบต0อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 3. โครงการการบริหารงานอาจปรับเปลี่ยนให�มีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงบุคลากรสาย
บริหารงานท่ีมีการเปลี่ยนแปลงบ0อยครั้ง 
 4. สร�างระบบการติดตามตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็วในการรายงานผลมากยิ่งข้ึน 
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรียนเป�นสําคัญ 
 

ระดับคุณภาพ :  � ระดับ 4 ดีเยี่ยม  �  ระดับ 3 ดี    �  ระดับ 2 พอใช�   �  ระดับ 1 ปรับปรุง 
 
1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนดําเนินการส งเสริมให�ครูจัดการเรียนการสอนที่เน�นผู�เรียนเป'นสําคัญโดยการดําเนินงาน/
กิจกรรมอย างหลากหลาย ได�แก  งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาสู 
ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล จัดหลักสูตรห�องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร7ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต�นและมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร English Program  การส งเสริมให�นักเรียนเข�าร วมโครงการ 
Gifted Math ของคณะวิทยาศาสตร7 มหาวิทยาลัยเชียงใหม  การสอบชิงทุนไปศึกษาต อต างประเทศใน
โครงการ AFS การฝRกประสบการณ7และเรียนภาษาจีนท่ีมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร7และเทคโนโลยีคุนหมิง 
ประเทศจีน  จัดหลักสูตรท�องถ่ิน ได�แก  รายวิชาสมเด็จย าแม ฟVาหลวง และวิชาทักษะผู�นํา  จัดการเรียนรู�แบบ
บูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน โดย ทุกระดับชั้นจัดทําหน วยบูรณาการอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง งานสวน
พฤกษศาสตร7โรงเรียน จัดกิจกรรมตามนโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู�  ปรับโครงสร�างรายวิชา หน วยการ
เรียนรู� สัดส วนคะแนนแต ละหน วยกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค7ที่สอดคล�องกับหน วยการเรียนรู� มีการ
วิเคราะห7ผู�เรียนรายบุคคล โดยนําข�อมูลและผลจากการวิเคราะห7มาออกแบบการเรียนรู�ท่ีหลากหลายและวาง
แผนการจัดการเรียนรู�ที่ตอบสนองความแตกต างระหว างบุคคลนําข�อมูลมาเป'นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียน  

นอกจากนี้ยังมีระบบการดูแลช วยเหลือนักเรียนทุกด�าน ท้ังด�านการเรียน และการใช�ชีวิตอยู ใน
โรงเรียนระบบ มีการจัดกิจกรรมซ อมเสริมท้ังภาคค่ํา ภาคเสาร7-อาทิตย7 คลินิกวิชาการ ส งเสริมการใช�เวลาว าง
ให�เกิดประโยชน7โดยทํากิจกรรมดนตรี กีฬา และกิจกรรมสาธารณะ ใช�สื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและภูมิป[ญญา
ท�องถ่ิน มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู� มีการวัดประเมินผลที่เน�นการพัฒนาการเรียนรู�ของผู�เรียนอย าง
ต อเนื่อง ให�ข�อมูลย�อนกลับไปยังผู�เรียนรวมทั้งให�คําแนะนํา คําปรึกษาแก นักเรียนเป'นรายบุคคลด�วยความ
เสมอภาคส งเสริมให�ครูใช�ผลจากการประเมินผู�เรียนมาทํางานวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู�ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ มีการจัดบุคลากรปฏิบัติหน�าท่ีตรงตามความรู�ประสบการณ7และความถนัด และจัดการเรียนการ
สอนในวิชาที่ได�รับอย างเต็มเวลาและความสามารถ สนับสนุนให�ครูจัดการเรียนการสอนที่สร�างโอกาสให�
นักเรียนทุกคนมีส วนร วม ได�ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู�ได�ด�วยตนเอง จัดการเรียนการสอนท่ีเน�นทักษะ
การคิด เช น จัดการเรียนรู�ด�วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน�าที่ให�นักเรียนจัดปVายนิเทศ และบรรยากาศ
ตามสถานท่ีต าง ๆ ทั้งภายในห�องเรียนและนอกห�องเรียน สนับสนุนให�ครูผลิตส่ือการเรียนรู� นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี เพ่ือใช�ในการเรียนการสอน นําภูมิป[ญญาท�องถ่ินมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อ
การสอนท่ีใช� ครูทุกคนทํางานวิจัยในชั้นเรียนป]การศึกษาละ ๑ เร่ือง มีโครงการ ที่ส งเสริมให�ครูได�ทุกกลุ ม
สาระพัฒนาศักยภาพของตนเองอย างสมํ่าเสมอเพ่ือนําความรู�และประสบการณ7มาประยุกต7ใช�ในการเรียนการ
สอน  มีโครงการส งเสริมศักยภาพครูสู มาตรฐานสากล มีกิจกรรมครูดีศรีนครินทร7 ที่เชิดชูเกียรติบุคลากรครูที่
เป'นแบบอย างท่ีดีในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาตนเองอยู เสมอ มีสวัสดิการบํารุงขวัญและกําลังใจ
ให�แก ครู 
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2. ผลการดําเนินงาน 
จากการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย างหลากหลาย อาทิเช น โครงการส งเสริมศักยภาพครูสู 

มาตรฐานสากล  โครงการพัฒนาการเรียนรู�ของกลุ มสาระการเรียนรู�ต างๆ เพ่ือพัฒนาให�ครูการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน�นผู�เรียนเป'นสําคัญ และพัฒนาสื่อการเรียนรู�ให�ทันสมัย ครบถ�วน ส งผลให�ครูผู�สอนมีแผนการ
จัดการเรียนรู�ท่ีมีเปVาหมายคุณภาพผู�เรียนท้ังด�านความรู�ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค7 ครูผู�สอนมีการวิเคราะห7ผู�เรียนเป'นรายบุคคลเป'นระดับเด็กอ อน ปานกลาง และเก ง ทําให�ครูผู�สอน
สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู�ท่ีตอบสนองต อความแตกต างบุคคล มีการสอนเสริมความรู�ให�ผู�เรียนกลุ ม
ปานกลางและกลุ มเก ง มีการสอนซ อมเสริมผู�เรียนกลุ มอ อน มีการใช�ส่ือเทคโนโลยีที่และนําภูมิป[ญญาท�องถ่ิน
มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู�ในแต ละวิชา เช น การปลูกข�าว การสานเครื่องใช�จากผักตบชวา การขับซอ 
การแสดงนาฏศิลป̀พื้นเมือง สวนสมุนไพร การทําโครงงานเพาะพันธุ7ป[ญญาร วมกับศูนย7พ่ีเล้ียงมหาวิทยาลัย 
พะเยา โดยใช�แหล งการเรียนรู�ใน จังหวัดพะเยา เป'นต�น มีการวัดประเมินผลจากสภาพจริงที่มุ งเน�นพัฒนาการ
ของผู�เรียนด�วยวิธีการหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย างหลากหลาย ครูทุกคนยัง
มีงานวิจัยในช้ันเรียนและนําผลของงานวิจัยนั้นไปพัฒนาการเรียนการสอน ส งผลให�การจัดการเรียนการสอน
ของครูครอบคลุมทักษะกระบวนการเรียนรู�อย างมีประสิทธิภาพ 
 
3. จุดเด+น 
 ครูมีความตั้งใจ มุ งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให�นักเรียนได�เรียนรู�โดยการคิด         
ได�ปฏิบัติจริง มีการให�วิธีการและแหล งเรียนรู�ท่ีหลากหลาย ให�นักเรียนแสวงหาความรู�จากสื่อเทคโนโลยีด�วย
ตนเองอย างต อเนื่อง นักเรียนมีส วนร วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล�อมท่ีเอ้ือต อการเรียนรู� และ
ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน ได�รับการตรวจประเมินพร�อมทั้งให�คําแนะนําจากคณะกรรมการวิจัยของ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 
4. จุดควรพัฒนา 

1. ควรให�คณะครูทุกคนได�รับการอบรมการพัฒนาศักยภาพของด�านเทคนิคการจัดการเรียนการสอน
ใหม ๆ  การวิจัยในเรื่องนวัตกรรม การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู� เพื่อพัฒนาคุณภาพด�านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู�  

2. ควรพัฒนากระบวนการเรียนรู�ให�ผู�เรียนรู�จักประยุกต7ใช�สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม ๆให�มี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน7ต อการแสวงหาความรู� ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู�เรียน 
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มาตรฐานท่ี 4  ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
 

ระดับคุณภาพ :  � ระดับ 4 ดีเยี่ยม  �    ระดับ  3  ดี    �  ระดับ 2 พอใช�   �  ระดับ 1 ปรับปรุง 
 
1. กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษาดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 8 ประการ ได�แก* 
 1) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 2) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ*งเน�นคุณภาพตามมาตรฐาน  
 3) จัดการและบริหารข�อมูลสารสนเทศอย*างเป5นระบบโดยใช�เทคโนโลยีช*วยในการเก็บข�อมูล 

วิเคราะห9ข�อมูลเป5นสารสนเทศที่เป5นปะโยชน9ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
 4) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
 5) ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
 6) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 7) จัดทํารายงานประจําป=ท่ีเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน  
 8) สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาคุณภาพอย*างต*อเน่ือง  
 สถานศึกษาจัดประชุมคณะครู ผู�ปกครอง คณะกรรมการบริหาร นําเสนอผลการดําเนินงานรายงาน
ประจําป=ของสถานศึกษาในป=การศึกษาท่ีผ*านมา วิเคราะห9ผลการประเมินคุณภาพภายในจากรายงานประจําป=
ของป=การศึกษาที่ผ*านมา วิเคราะห9จุดเด*นจุดท่ีควรพัฒนา และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป=ตามจุดที่ควร
พัฒนา ประกอบด�วยโครงการ/กิจกรรมท่ีจะพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา โดยเน�นที่
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

จัดทําโครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีกิจกรรมให�ความรู�ความเข�าใจแนวทางการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในให�ครูทุกคนในโรงเรียน เพ่ือให�คณะครู บุคลากรทุกฝEายที่เก่ียวข�องมีความ
เข�าใจการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแต*งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียน ให�ปฏิบัติหน�าท่ีติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา      
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง จัดทําเครื่องมือให�นักเรียนประเมินตนเองในการเรียนรู� ครูประเมินตนเองรายบุคคลตาม
แผนพัฒนาตนเองที่วางไว� คณะกรรมการประกันคุณภาพของสถานศึกษาประเมินการดําเนินงานตาม
มาตรฐานและสรุปผลการดําเนินงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงตลอดป=การศึกษา ติดตามการประเมินโครงการและ
กิจกรรมสรุปผลการดําเนินงาน ปรับปรุงการทํางานอย*างมีส*วนร*วมของทุกฝEาย โรงเรียนจัดทําแบบสํารวจ
ความพึงพอใจและประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษาจากนักเรียน ผู�ปกครองคณะกรรมการบริหารใน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 



 
 
2. ผลการดําเนินงาน 

สถานศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
อย*างเป5นระบบ มีผลการประเมินคุณภาพภายในท่ีระดับคุณภาพดี
ชุมชนมีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของ

 

ประเด็นพิจารณา 
สถานศึกษาประเมิน
คุณภาพภายในตาม
ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา  
8 ประการ 

เปรียบเทียบผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

การมีส,วนร,วม
รับผิดชอบของ
ผู1เก่ียวข1องทุกฝ3าย
ร,วมรับผิดชอบต,อ
การจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพ 
อ�างอิง : แบบสอบ 
ถามความพึงพอใจ
ของผู�มีส*วนเก่ียวข�อง
ต*อระบบการบริหาร
และการจัดการศึกษา 
ประจําป=การศึกษา 
2559 ระบบ Google 
from) 

ร�อยละความพึงพอใจของผู�มีส*วนเก่ียวข�องต*อระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 

     
    
คิดวิเคราะห9ฯ
เปRาหมายฯ
โอกาสให�ผู�เก่ียวข�อง
ระดับดีมากท่ีสุ
ระดับดีน�อยที่สุด

 

มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
มีผลการประเมินคุณภาพภายในท่ีระดับคุณภาพดีเยี่ยม และคณะกรรมการ

ชุมชนมีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ผลการประเมิน 
เปรียบเทียบผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ร�อยละความพึงพอใจของผู�มีส*วนเก่ียวข�องต*อระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
ระดับดีข้ึนไป 

     จากแผนภูมิ พบว*า ผู�เก่ียวข�องมีความพึงพอใจ ดังนี้
    1) นักเรียนมีความสามารถการคิดวิเคราะห9ฯ 2) นักเรียนมีความสามารถการ
คิดวิเคราะห9ฯ 3) นักเรียนมีความสามารถการคิดวิเคราะห9ฯ
เปRาหมายฯ 5) สถานศึกษามีสภาพแวดล�อมเอ้ือต*อการเรียนรู�และ 
โอกาสให�ผู�เก่ียวข�องทุกฝEายร*วมรับผิดชอบจัดการศึกษาให�มีคุณภาพและมาตรฐ
ระดับดีมากท่ีสุด ในขณะท่ีสถานศึกษามีข�อมูลสารสนเทศฯ 
ระดับดีน�อยที่สุด 

0.00 1.00 2.00 3.00

ข�อ 1
ข�อ 2
ข�อ 3
ข�อ 4
ข�อ 5
ข�อ 6
ข�อ 7
ข�อ 8

50.00 60.00 70.00

นักเรียนมีความสามารถการอ�าน เขียนฯ
นักเรียนมีความสามารถการคิดวิเคราะห�ฯ
นักเรียนมีความสามารถการใช�เทคโนโลยีฯ

นักเรียนมีคุณลักษณะและค�านิยมที่ดีฯ
นักเรียนมีความภูมิใจในท�องถ่ินฯ
นักเรียนยอมรับที่จะอยู�ร�วมกันฯ

นักเรียนมีสุขภาวะทางร�างกาย
สถานศึกษากําหนดเป,าหมายฯ

สถานศึกษาพัฒนาวิชาการเน�นคุณภาพผู�เรียน
สถานศึกษาพัฒนาครูให�มีความเชี่ยวชาญฯ

สถานศึกษามีข�อมูลสารสนเทศฯ
สถานศึกษามีสภาพแวดล�อมเอ้ือต�อการเรียนรู�

สถานศึกษาเป4ดโอกาสให�ผู�เก่ียวข�องมีส�วนร�วมฯ

 41 

มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา    
และคณะกรรมการบริหาร ผู�ปกครอง 

เปรียบเทียบผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 2 ป=การศึกษา  

 
ร�อยละความพึงพอใจของผู�มีส*วนเก่ียวข�องต*อระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 

 
ดังน้ี 
นักเรียนมีความสามารถการ 

นักเรียนมีความสามารถการคิดวิเคราะห9ฯ 4) สถานศึกษากําหนด
สถานศึกษามีสภาพแวดล�อมเอ้ือต*อการเรียนรู�และ 6) สถานศึกษาเปTด

ทุกฝEายร*วมรับผิดชอบจัดการศึกษาให�มีคุณภาพและมาตรฐาน
ด ในขณะที่สถานศึกษามีข�อมูลสารสนเทศฯ ผู�เก่ียวข�องมีความพึงพอใจ

4.00 5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

2559

2558

97.83
100.00

95.65
100.00
97.83
100.00
97.83
100.00
97.83
97.83

93.48
100.00
100.00

80.00 90.00 100.00
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3. จุดเด,น 

สถานศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย*าง
เป5นระบบ มีผลการประเมินคุณภาพภายในท่ีระดับคุณภาพดีเยี่ยม และคณะกรรมการสถานศึกษา ผู�ปกครอง 
ชุมชนมีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 
4. จุดควรพัฒนา 

สถานศึกษาจัดระบบให�ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง ควรเพ่ิมการให�ข�อมูล
ย�อนกลับแก*ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู�เพ่ือยกระดับคุณภาพของนักเรียน ด�านการ
เรียนรู�ของนักเรียนควรพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการอ*าน เขียน การส่ือสาร การคิดคํานวณ และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห9 คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแก�ปVญหา 
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สรุปภาพรวมผลการประเมินสถานศึกษา 
 
 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 
� ระดับ  4  ดีเยี่ยม 
� ระดับ  3  ดี 
� ระดับ  2  พอใช� 
� ระดับ  1  ปรับปรุง 

 
 
 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค$าเป%าหมาย 

2559 
ผลการประเมิน 

 
บรรลุ 

เป%าหมาย 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู0เรียน ระดับ 4 ดีเย่ียม ระดับ 4 ดีเย่ียม �  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู0เรียน ระดับ 4 ดีเยี่ยม ระดับ ดีเยี่ยม �  
 1) ความสามารถในการอ าน การเขียน การสื่อสาร 

และการคิดคํานวณตามเกณฑ*ของแต ละดับชั้น ร�อยละ 88 
ได�ระดับดีข้ึนไป 

ร�อยละ 90.60 
ได�ระดับดีข้ึนไป 
และระดับดีเยี่ยม 
ร�อยละ 67.86 

�  

2) ความสามารถในการวิเคราะห*และคิดอย างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก�ป9ญหา 

ร�อยละ 88 
ได�ระดับดีข้ึนไป 

ร�อยละ 92.91 
ได�ระดับดีเยี่ยม  

�  

3) ความสามารถในการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร ร�อยละ 88 

ได�ระดับดีข้ึนไป 

ร�อยละ 100 
ได�ระดับดีข้ึนไปและ
ระดับดีเยี่ยมร�อยละ 

76.00 

�  

4) ความก�าวหน�าทางการเรียนตามหลักสูตร 
สถานศึกษา 

ร�อยละ 88 
ได�ระดับดีข้ึนไป 

ร�อยละ 90.90 
ได�ระดับดีข้ึนไป 

�  

5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการ 
สอบวัดระดับชาติ 

ร�อยละ 80 
ได�ระดับดีข้ึนไป 

ร�อยละ 83.42 
ได�ระดับดีข้ึนไป 

�  

6) ความพร�อมในการศึกษาต อ การฝFกงานหรือการ 
ทํางาน 

ร�อยละ 88 
ได�ระดับดีข้ึนไป 

ร�อยละ 100 
ได�ระดับดีข้ึนไป 

�  

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค7ของผู0เรียน ระดับ 4 ดีเยี่ยม ระดับ 4 ดีเยี่ยม �  
      1) การมีคุณลักษณะและค านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา 
กําหนดโดยไม ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม 

ร�อยละ 88 
ได�ระดับดีข้ึนไป 

ร�อยละ 93.16 
ได�ระดับดีเยี่ยม 

�  

2) ความภูมิใจในท�องถ่ินและความเปHนไทย ร�อยละ 88 
ได�ระดับดีข้ึนไป 

ร�อยละ 99.59 
ได�ระดับดีเยี่ยม 

�  

3) การยอมรับท่ีจะอยู ร วมกันบนความแตกต างและ 
หลากหลาย 

ร�อยละ 88 
ได�ระดับดีข้ึนไป 

ร�อยละ 100 
ได�ระดับดีเยี่ยม 

�  

4) สุขภาวะทางร างกายและลักษณะจิตสังคม ร�อยละ 88 
ได�ระดับดีข้ึนไป 

ร�อยละ 100 
ได�ระดับดีเยี่ยม 

�  



44 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค$าเป%าหมาย 

2559 
ผลการประเมิน 

 
บรรลุ 

เป%าหมาย 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                 ของผู0บริหารสถานศึกษา 

ระดับ 4 ดีเย่ียม ระดับ 4 ดีเย่ียม 
�  

1. การมีเปIาหมาย วิสัยทัศน* และพันธกิจท่ีสถานศึกษา 
       กําหนดชัดเจน 

ระดับ 4 ดีเยี่ยม ระดับ 4 ดีเยี่ยม 
�  

2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
   ของสถานศึกษา 

ระดับ 3 ดี ระดับ 4 ดีเยี่ยม 
�  

 2.1 การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน�น 
คุณภาพของผู�เรียนรอบด�านทุกกลุ มเปIาหมาย และ
ดําเนินการอย างเปHนรูปธรรม 

ระดับ 4 ดีเยี่ยม ระดับ 4 ดีเยี่ยม 
�  

 2.2 การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากร
ให� 

มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ระดับ 4 ดีเยี่ยม ระดับ 4 ดีเยี่ยม 

�  

 2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข�อมูล 
สารสนเทศอย างเปHนระบบ  

ระดับ 4 ดีเยี่ยม ระดับ 4 ดีเยี่ยม 
�  

 2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล�อมทางกายภาพ 
และสังคมท่ีเอ้ือต อการจัดการเรียนรู�อย างมีคุณภาพ 

ระดับ 4 ดีเยี่ยม ระดับ 4 ดีเยี่ยม 
�  

3. การมีส วนร วมของผู�เก่ียวข�องทุกฝJาย และการร วม
รับผิดรับชอบต อผลการจัดการศึกษาให�มีคุณภาพและได�
มาตรฐาน  

ระดับ 4 ดีเยี่ยม ระดับ 4 ดีเยี่ยม 
�  

 4. การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและ 
การจัดการศึกษา 

ระดับ 4 ดีเยี่ยม ระดับ 4 ดีเยี่ยม 
�  

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
                 ท่ีเน0นผู0เรียนเป:นสําคัญ 

ระดับ 4 ดีเยี่ยม ระดับ 4ดีเย่ียม �  

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร�างโอกาสให� 
ผู�เรียนทุกคนมีส วนร วม  

ร�อยละ 88 
ได�ระดับดีข้ึนไป 

ร�อยละ 100 
ได�ระดับดีข้ึนไป 

�  

2. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชน 
และท�องถ่ิน 

ร�อยละ 89 
ได�ระดับดีข้ึนไป 

ร�อยละ 100 
ได�ระดับดีข้ึนไป 

�  

3. การตรวจสอบและประเมินความรู�ความเข�าใจของผู�เรียน 
อย างเปHนระบบและมีประสิทธภิาพ 

ร�อยละ 88 
ได�ระดับดีข้ึนไป 

ร�อยละ 100 
ได�ระดับดีข้ึนไป 

�  

มาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกันคุณภาพภายใน 
                 ท่ีมีประสิทธิผล 

ระดับ 4 ดีเย่ียม ระดับ 4 ดีเย่ียม �  

การใช�ระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาให�ดียิ่งข้ึน 

ระดับ 4 ดีเยี่ยม ระดับ 4 ดีเยี่ยม 
�  
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ผลการประเมินตามจุดเน0นและเป%าหมาย เพ่ิมเติม ของสถานศึกษา ป=การศึกษา 2559 
 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร* พะเยา ได�เพ่ิมเติมจุดเน�นและเปIาหมาย  

ของสถานศึกษา ปMการศึกษา 2559 พบว ามีผลการประเมินดังนี้ 
1. ปMการศึกษา 2559 ระบุเปIาหมาย : รายบุคคลไม ต่ํากว า 2.75 และผลสัมฤทธิ์โดยภาพรวมของ

โรงเรียน ค าเฉลี่ย ไม ต่ํากว า 3.30 
จากการประเมินพบว า : รวมนักเรียนท่ีมีผลการเรียนตามเปIาหมายท่ีโรงเรียนต้ังไว� คือ 

ต้ังแต  2.75 จํานวน 540 คิดเปHนร�อยละ 90.60 และผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนท้ังหมด ปMการศึกษา 
2559 เท ากับ 3.40 

2. ปMการศึกษา 2559 ระบุเปIาหมาย : ร�อยละของนักเรียนชั้น ม. 3 และ ม. 6 ท่ีมีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  ต้ังแต  ร�อยละ 50 หรือ ครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม 
ข้ึนไป ดังนี้ 

ระดับช้ัน 
ประเภท

ของร0อยละ 
รายวิชา (ร0อยละ) 

ภาษาไทย คณิตศาสตร7 วิทยาศาสตร7 สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

ม.3 เปIาหมาย 54 11 41 57 11 

ผลท่ีได� 65.08 24.60 21.43 84.13 15.08 

ความต าง +11.08 +13.6 -19.57 +27.13 +4.08 

ม.6 เปIาหมาย 68 4 6 9 3 

ผลท่ีได� 68.18 9.09 1.14 12.15 6.82 

 ความต าง +0.18 +5.09 -4.86 +3.15 +3.82 
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาป=ท่ี 3 ป=การศึกษา 2559
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ระดับช้ันมัธยมศึกษาป=ท่ี 6 ป=การศึกษา 2559 

 
จากการประเมินพบว า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปMท่ี 3 มีรายวิชาท่ีจํานวนนักเรียนท่ีมีคะแนนผลการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ต้ังแต ร�อยละ 50 ข้ึนไปสูงกว าเปIาหมายท่ีต้ังไว�มี 4 
รายวิชา เรียงจากรายวิชาท่ีสูงกว าเปIาหมายท่ีต้ังไว�จากมากไปน�อย ได�แก   สังคมศึกษา (+27.13) 
คณิตศาสตร* (+13.6) ภาษาไทย (+11.08) และ ภาษาอังกฤษ (+4.08)  โดยรายวิชาท่ีนักเรียนมีคะแนน
น�อยกว าเปIาหมายท่ีตั้งไว� คือ รายวิชา วิทยาศาสตร* (-19.57)   

ส วนระดับชั้นมัธยมศึกษาปMท่ี 6 พบว า รายวิชาท่ีจํานวนนักเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ต้ังแต ร�อยละ 50 ข้ึนไปสูงกว าเปIาหมายท่ีต้ังไว�มี 4 รายวิชา 
เรียงจากรายวิชาท่ีสูงกว าเปIาหมายท่ีต้ังไว�จากมากไปน�อย ได�แก  คณิตศาสตร* (+5.09) ภาษาอังกฤษ      
(+3.82)  สังคมศึกษา (+3.15) และ ภาษาไทย (+0.18) โดยรายวิชาท่ีนักเรียนมีคะแนนน�อยกว า
เปIาหมายท่ีตั้งไว� คือ รายวิชา วิทยาศาสตร* (-4.86) 

3. ปMการศึกษา 2559 ระบุจุดเน�น : โรงเรียนมาตรฐานสากล , โรงเรียนศูนย*การเรียนรู�ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด�านการศึกษา,โครงการวัยใสใส ใจสุขภาพ , โครงการสร�างบุคคลแห งการ
เรียนรู�ด�วย STEM EDUCATION 

จากการประเมินพบว า :  
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร* พะเยา ในพระราชูปถัมภ*สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได�ดําเนินการจัดโครงการ กิจกรรมต าง ๆ เพ่ือตอบสนองนโยบาย 
จุดเน�นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส งเสริมสถานศึกษาให�ยกระดับสูงข้ึน โดยยึดหลักการ
มีส วนร วมของผู�บริหาร ครู บุคลากรภายในโรงเรียน นักเรียน ผู�ปกครอง และชุมชนท่ีให�การสนับสนุน มี
ส วนร วมในการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ท่ีมีการดําเนินงานโครงการตามระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) 
อยู อย างต อเนื่อง ทางโรงเรียนได�จัดโครงการ กิจกรรมเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน�นตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษา ดังนี้ 

1. โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ทางโรงเรียนได�ตระหนักถึงความสําคัญของการจัด
การศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา เพ่ือให�ผู�เรียนมีคุณภาพเทียบเท ามาตรฐานของสากล 
โรงเรียนได�มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดหลัก 
Learning to know, Learning to do, Learning to live together และ Learning to be มีการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนด�วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ*รางวัลคุณภาพแห งชาติ มุ งพัฒนา
ผู�เรียนให�บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 และเพ่ิมเติมสาระการเรียนรู�ความเปHนสากล เพ่ือพัฒนาผู�เรียนให�มีศักยภาพเปHนพลโลกท่ีมีทักษะ 
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ความรู� ความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงค* ในการดําเนินงานของทางโรงเรียนได�ดําเนินการ
พัฒนาผู�เรียนตามเปIาหมายการพัฒนาผู�เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลให�มีความเปHนเลิศทางวิชาการ 
สื่อสารสองภาษา ล้ําหน�าทางความคิด ผลิตงานอย างสร�างสรรค* และร วมกันรับผิดชอบต อสังคมโลก  

2. โครงการโรงเรียนศูนย7การเรียนรู0ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด0านการศึกษา 
    ทางโรงเรียนได�จัดทําโครงการโรงเรียนศูนย*การเรียนรู�ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ด�านการศึกษาท่ีสอดคล�องกับนโยบายของทางโรงเรียนในการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงเปHนศูนย*การ
เรียนรู�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได�มีนโยบายขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู สถานศึกษาในทุกระดับ เพ่ือให�ผู�บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน มีความรู� ความเข�าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนําหลักคิด 
หลักปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการ
สอนท่ีมีการสอดแทรกหลัก 3 ห วง 2 เง่ือนไข และยังได�คํานึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนใน 4 มิติ ด�านวัตถุ ด�าน
สังคม ด�านวัฒนธรรม และสิ่งแวดล�อมตลอดจนการประยุกต*ใช�ในการดํารงชีวิตประจําวัน ก อให�เกิดความ
ตระหนักฝ9งรากลึกภายในตนเองและผู�อ่ืนอย างยั่งยืนตลอดไป ซ่ึงปลูกฝ9งให�ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียน ได�เกิดอุปนิสัยการอยู อย างพอเพียง โรงเรียนได�ดําเนินการโครงการศูนย*การเรียนรู�ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด�านการศึกษา โดยใช�หลักบริหารจัดการแบบมีส วนร วม มีการประชุมชี้แจง
การดําเนินงานร วมกับบุคลากรทุกฝJาย เพ่ือระดมความคิด เสนอแนะข�อคิดเห็นต างๆ ในการวางแผนและ
ปฏิบัติงานให�บรรลุตามวัตถุประสงค*ท่ีวางไว� ได�จัดหาและใช�สื่อการเรียนรู�บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ มสาระการเรียนรู� นอกจากนี้ทางโรงเรียนได�ส งเสริม
ให�นักเรียนมีความเข�าใจและมีความสามารถในการเรียนรู�เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย างต อเนื่อง 
พัฒนานักเรียนให�เกิดอุปนิสัยอยู อย างพอเพียง ได�จัดให�มีฐานการเรียนรู�เศรษฐกิจพอเพียงโดยมีนักเรียน
แกนนําประจําอยู แต ละฐานเพ่ือให�ความรู�และสาธิตกิจกรรม วิธีการดําเนินงานของแต ละฐาน ทําให�เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู�กันอย างแท�จริง เพ่ือให�นักเรียนมีความรู� คุณลักษณะอยู อย างพอเพียงตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปHนแบบอย างท่ีดี และประสบความสําเร็จจากการนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ  

3. โครงการวัยใสใส$ใจสุขภาพ เนื่องจากในป9จจุบันการพัฒนาของโรคเรื้อรังท่ีสัมพันธ*กับอาหาร 
เช น โรคอ�วน เบาหวาน ไขมันในเส�นเลือดสูง ความดันโลหิตสูง จะเริ่มสะสมมาต้ังแต วัยเด็ก วัยรุ น เม่ือ
ไม ได�รับการแก�ไขท่ีถูกต�อง สะสมมาเปHนเวลานานร วมกับอายุท่ีมากข้ึน ทําให�กลุ มโรคดังกล าวปรากฏ
เด นชัดข้ึนเม่ือโตเปHนผู�ใหญ  ดังนั้นถ�าเด็กกลุ มท่ีมีป9ญหาดังกล าวได�รับโภชนบําบัดท่ีถูกต�องเข�าใจง ายและ
นําไปปฏิบัติได�ก็จะทําให�เราได�ประชากรวัยเด็ก วัยก อนทํางานท่ีสามารถดูแลสุขภาพตนเองได�ดี ใช�ชีวิตท่ี
มีคุณภาพ โดยเฉพาะในระบบโรงเรียนประจํา การรับประทานอาหารท้ัง 3 ม้ือ ซ่ึงอยู ภายใต�การควบคุม
ของครู เปHนจุดท่ีเราสามารถให�ความรู�ทางโภชนาการท่ีถูกต�องได�เปHนอย างดี ท้ังในด�านทฤษฎี ปฏิบัติและ
ประเมินได�จริงในภาวะโภชนาการท่ีเปลี่ยนแปลงด�วยเหตุผลดังกล าว โรงเรียนจึงได� ดําเนินการจัด 
“โครงการ วัยใส ใส ใจสุขภาพ” ข้ึนโดยมี ผู�เชี่ยวชาญด�านอาหารและโภชนาการ เปHนผู�ให�ความรู�ด�าน
โภชนบําบัดและดําเนินโครงการร วมกับทางโรงเรียน เพ่ือให�นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออก
กําลังกายสมํ่าเสมอ เพ่ือให�นักเรียนมีน้ําหนัก ส วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ*มาตรฐาน โดย
ให�ความรู�กับนักเรียน บุคลากร ผู�ปกครองในเรื่องโภชนาการท่ีถูกต�อง และทันสมัย ให�นักเรียนและ
ผู�ปกครองเห็นความสําคัญและตระหนักถึงคุณค าทางโภชนาการกับอาหารท่ีรับประทาน รู�จักเลือก
รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน* และถูกต�องตามหลักโภชนาการ ถ�ากลุ มนักเรียนท่ีมีป9ญหาสุขภาพจะ
ได�รับโภชนบําบัดท่ีถูกต�อง เข�าใจง าย และนําไปปฏิบัติได� ก็จะทําให�นักเรียนสามารถดูแลสุขภาพตนเองได�
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ดี ใช�ชีวิตอย างมีคุณภาพ ท้ังนี้ในการดําเนินการจัดทําโครงการ “วัยใส  ใส ใจสุขภาพ” มี ท าน รศ.ดร. 
ปรียา ลีฬหกุล และคณะ เปHนท่ีปรึกษาตลอดโครงการ รวมท้ังคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนเข�าร วม
โครงการนี้ด�วย 

4. โครงการสร0างบุคคลแห$งการเรียนรู0ด0วย STEM Education ทางโรงเรียนได�ดําเนินการ
จัดทําโครงการสร�างบุคคลแห งการเรียนรู�ด�วย STEM Education โดยมีแนวทางการจัดการเรียนรู�แบบ
บูรณาการ วิทยาศาสตร* เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร* ท่ีมุ งให�ผู�เรียนนําความรู�ไปใช�แก�ป9ญหาใน
ชีวิตจริง โดยพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม ท่ีเปHนประโยชน*ต อการดําเนินชีวิตและการประกอบ
อาชีพ ผ านประสบการณ*ในกิจกรรมการเรียนรู�แบบโครงงานเปHนฐาน (Project-Based Learning) หรือ
กิจกรรมการเรียนรู�แบบใช�ป9ญหาเปHนฐาน (Problem-Based Learning) ท่ีช วยส งเสริมให�ผู�เรียนมีทักษะ
และสมรรถนะท่ีสอดคล�องกับความต�องการท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามสังคมป9จจุบันและความก�าวหน�าใน
ศตวรรษท่ี 21 โครงการสร�างบุคคลแห งการเรียนรู�ด�วย STEM Education เน�นการนําประเด็นหรือ
สถานการณ*ท่ีอยู ใกล�ตัวนักเรียน อาจเปHนป9ญหา เหตุการณ* หรืออาชีพท่ีพบเห็นได�ในชุมชนมาเชื่อมโยง
เข�ากับเนื้อหาวิทยาศาสตร*และคณิตศาสตร* สร�างโอกาสให�นักเรียนได�ใช�ความรู�วิทยาศาสตร* คณิตศาสตร*
ท่ีได�เรียนรู�ในชั้นเรียน และความรู�เก่ียวกับเทคโนโลยี หาวิธีการหรือพัฒนาชิ้นงานเพ่ือแก�ป9ญหาหรือ
สถานการณ*ท่ีครูนําเสนอ การจัดการเรียนรู�แบบนี้ช วยให�นักเรียนได�เห็นประโยชน*ของความรู�วิทยาศาสตร*
และคณิตศาสตร*ท่ีนักเรียนใช�ในชั้นเรียน อีกท้ังเปHนการฝFกความสามารถในการแก�ป9ญหาท่ีซับซ�อน  
 
ผลการดําเนินงานบรรลุเป%าหมายของโครงการตามจุดเน0นเป:นดังนี้ 

1. โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลจากการดําเนินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ทาง
โรงเรียนได�พัฒนาผู�เรียนให�มีคุณภาพ มีศักยภาพด�วยการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือยกระดับการจัดการศึกษาของท้ังโรงเรียน  ได�ออกแบบหลักสูตรสอดคล�องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ซ่ึงผู�เรียนได�เรียนรู�ตามมาตรฐานการเรียนรู�ท้ัง 8 กลุ มสาระและกิจกรรม
พัฒนาผู�เรียนตามท่ีกําหนด  มีการพัฒนาต อยอดคุณลักษณะท่ีเทียบเคียงกับสากล มีระบบบริหารจัดการ
โรงเรียนด�วยระบบคุณภาพ มีการจัดเวทีนําเสนอผลงานนักเรียนท่ีเกิดจากการเรียนการสอนรายวิชา
การศึกษาค�นคว�าด�วยตนเอง Independent Study (IS) โรงเรียนมาตรฐานสากล ตามแผนการขยาย
โอกาสและพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษา ซ่ึงการดําเนินกิจกรรม
นี้สะท�อนให�เห็นถึงการพัฒนาผู�เรียนสู มาตรฐานสากล ส งผลให�ผู�เรียนได�รับการพัฒนาให�เปHนพลเมืองท่ีมี
คุณภาพ เปHนการเป�ดโลกกว�างให�ผู�เรียนได�ศึกษาค�นคว�าอย างอิสระในเรื่องหรือประเด็นท่ีตนสนใจ เริ่ม
ต้ังแต การกําหนดประเด็นป9ญหา ดําเนินการค�นคว�าแสวงหาความรู�จากแหล งข�อมูลท่ีหลากหลาย มีการ
วิเคราะห* สังเคราะห* การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือนําไปสู การสรุปองค*ความรู� และสื่อสาร
เพ่ือนําเสนอ 

2. โครงการศูนย7การเรียนรู0ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาผลจากการ
ดําเนินโครงการศูนย*การเรียนรู�ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ส งผลให�คณะครู
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดแทรกหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงสู แผนการสอนอย าง
น�อยหนึ่งหน วยการเรียนรู�ในแต ละระดับชั้น ร�อยละ 100 จึงทําให�นักเรียนได�เรียนรู�หลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และนําไปสู การดําเนินชีวิตของนักเรียนต อไป จากการดําเนินโครงการศูนย*การเรียนรู�
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา การนําหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
สอดแทรกในเรื่องการเรียนและการดําเนินชีวิต ทําให�ทางโรงเรียนได�มีโอกาสรับการประเมินสถานศึกษา
พอเพียงท่ีมีผลงานเปHนเลิศ (Best Practice B:P) ของศูนย*การเรียนรู�ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
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พอเพียง ในโครงการเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู สถานศึกษาภาคเหนือตอนบน ซ่ึง
ทางโรงเรียนได�นําเสนอการน�อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ฐานการเรียนรู�และกิจกรรมการเรียนรู�บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 9 ฐาน ให�แก 
คณะกรรมการ พร�อมท้ังได�นําข�อเสนอแนะต าง ๆ ไปพัฒนาการจัดกิจกรรมด�านการเรียนรู�ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได�รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียงท่ีมีผลงานเปHนเลิศ (Best Practice 
B:P) 

3. โครงการวัยใสใส$ใจสุขภาพ จากการดําเนินโครงการวัยใสใส ใจสุขภาพ ประกอบด�วยกิจกรรม
การดําเนินงานท่ีส งเสริมด�านสุขภาพ นักเรียนและบุคลากรได�รับการตรวจสุขภาพโดยแพทย*ผู�เชี่ยวชาญ
ทุกปMการศึกษา วัดความดัน เจาะเลือดเพ่ือตรวจหาระดับสารชีวเคมีในเลือด (Blood Chemistry)      
การประเมินความเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียน โดยใช�เกณฑ*น้ําหนักตามอายุ ( Weight for age) เพ่ือดู
ภาวะโภชนาการป9จจุบัน ส วนสูงตามอายุ (Height for age) เพ่ือสํารวจดูภาวะโภชนาการท่ีผ านมาว าเด็ก
มีภาวะขาดสารอาหารเรื้อรังหรือไม และน้ําหนักตามเกณฑ* ส วนสูง (Weight for height) เพ่ือดูความ
เหมาะสมได�สัดส วนระหว างน้ําหนักกับความสูงของร างกาย ให�ความรู�เก่ียวกับเรื่องสุขภาพแก นักเรียนท่ีมี
ผลเลือดผิดปกติ รวมท้ังให�ความรู�เก่ียวกับเรื่องสุขภาพให�แก คณะครูและผู�ปกครองของนักเรียน และการ
จัดกิจกรรมส งเสริมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพแก นักเรียน ผลการดําเนินงานของโครงการวัยใสใส ใจ
สุขภาพบรรลุผลตามเปIาหมาย ครูและนักเรียน ร�อยละ 100 เข�าร วมโครงการ เนื่องจากทางโรงเรียนมีการ
วางแผนการดําเนินงานอย างเปHนลําดับข้ันตอน เปHนระบบ ให�ทุกฝJายมีส วนร วมในการดําเนินงาน กิจกรรม
ของโครงการจึงสามารถดําเนินไปได�อย างมีประสิทธิภาพ และจากผลการดําเนินงาน ช วยพัฒนาให�
นักเรียนได�มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ* ส งผลต อสติป9ญญาทําให�มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน เปHนไป
ตามเปIาหมายของโรงเรียน จากผลการดําเนินโครงการวัยใส ใส ใจสุขภาพ ส งผลให�นักเรียนมีสุขภาพกาย
สมบูรณ*และแข็งแรง โครงการวัยใสใส ใจสุขภาพจึงเปHนโครงการต อเนื่องของทางโรงเรียนท่ีมีการ
ดําเนินการเปHนประจําทุกปM 

4. โครงการสร0างบุคคลแห$งการเรียนรู0ด0วย STEM Education จากการดําเนินโครงการสร�าง
บุคคลแห งการเรียนรู�ด�วย STEM Education ส งผลให�นักเรียนมีทักษะในการหาความรู�ด�วยตนเอง ทักษะ
การทํางานร วมกัน ทักษะการคิดวิเคราะห* แก�ป9ญหา ทักษะการพัฒนานวัตกรรม ทักษะการใช�ชีวิตท่ีมีค า 
ส งเสริมให�ผู�เรียนสร�างองค*ความรู�ด�วยตนเอง เพ่ิมทักษะการคิดวิเคราะห* การทํางานเปHนทีม จากการ
ดําเนินโครงการสร�างบุคคลแห งการเรียนรู�ด�วย STEM Education ส งผลให�โรงเรียนได�รับรางวัล 
ดังต อไปนี้ 

   4.1 ทางโรงเรียนได�เข�าร วมประกวดตามโครงการสะเต็มศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพเชิงพาณิชย*
สําหรับเยาวชนไทย (STEM Education for The Development of Youth Entrepreneurship หรือ 
E2STEM) ซ่ึงการนําเสนอผลงานในครั้งนี้ มีคณะครูนําทีมโดย นางเขมจิรา ป9ญสุวรรณ* และนางสาวอรสา 
กาโนรักษ* นักเรียนนําโดยนายกรกฏ  ประวัง, นายเขตโสภณ  เปHกเครือ, นางสาวป9ญญาพร  บุญธรรม, 
นางสาวณิชากร  ไชยมงคล และนางสาวภูริชญา ศรีคําตัน นักเรียนชั้น ม. 4/1 นําเสนอผลงาน “หมาก
แดงเจล” ได�ผ านการคัดเลือก จากโรงเรียนท่ัวประเทศ ติด 1 ใน 5 จากการนําเสนอผลงานรอบแรก 

    4.2 การประกวดบูรณาการสะเต็มศึกษาและแผนธุรกิจ โดยสถาบันส งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร*และเทคโนโลยี (สสวท.) 

4. ค าเปIาหมาย ภาพรวมท้ังสถานศึกษา ระบุเปIาหมาย : ร�อยละ 90 
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• สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา อยู$ในระดับ 4 ดีเย่ียม 
 

จากผลการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมต างๆส งผลให�โรงเรียนจัดการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาประสบผลสําเร็จตามท่ีต้ังเปIาหมายไว�ในแต ละมาตรฐานจากผลการประเมินสรุปว าได�ระดับดี
เยี่ยมท้ังนี้เพราะ 
 

มาตรฐานท่ี 1 ผลการจัดการศึกษา                                            อยู ในระดับ   ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา              อยู ในระดับ   ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรียนเปHนสําคัญ  อยู ในระดับ   ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล     อยู ในระดับ   ดีเยี่ยม 
 

โดยโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู�เรียนอย างหลากหลายท่ีเปHนไปตามสภาพป9ญหา
และความต�องการพัฒนา ความถนัด ของผู�เรียนสอดคล�องกับจุดเน�น วิสัยทัศน*ของโรงเรียนและสภาพ
ของชุมชนท�องถ่ิน จึงมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู�เรียนอยู ในระดับดีเยี่ยมพัฒนาการของค าเฉลี่ยผลการ
ทดสอบระดับชาติสูงข้ึนผู�เรียนมีความสามารถในการอ านและเขียนการสื่อสารท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษความสามารถในการคิดคํานวณการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได�ดีและมีความ
ประพฤติด�านคุณธรรมจริยธรรมค านิยมและคุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษากําหนดปรากฏอย างชัดเจนดังท่ี
ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานท่ี๑ในด�านกระบวนการบริหารจัดการของผู�บริหารสถานศึกษามีผล
ประเมินในรายมาตรฐานอยู ในระดับดีเยี่ยมสถานศึกษามีการวางแผนออกแบบกิจกรรมและดําเนินงาน
ตามแผนท่ีเกิดจากการมีส วนร วมใช�ผลการประเมินและการดําเนินงานท่ีผ านมาเปHนฐานในการพัฒนาและ
สอดคล�องกับเปIาหมายการพัฒนาตรวจสอบผลการดําเนินงานและการปรับปรุงแก�ไขงานให�ดีข้ึนอย าง
ต อเนื่อง 

ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรียนเปHนสําคัญมีผลประเมินอยู ในระดับดีเยี่ยมวิเคราะห*
ออกแบบและจัดการเรียนรู�ท่ีเปHนไปตามความต�องการของหลักสูตรและบริบทสถานศึกษาพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู�ใช�สื่อการเรียนรู�ติดตามตรวจสอบและช วยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาและแก�ป9ญหารายบุคคล
และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกข้ันตอน 

นอกจากนี้โรงเรียนได�ดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย างเปHนข้ันตอนจนเกิด
คุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู ในระดับดีเยี่ยมโดยโรงเรียนให�ความสําคัญกับ
ผู�เก่ียวข�องทุกฝJายเพ่ือเกิดความร วมมือในการวางระบบและดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนเปHนอย างดีและผู�มีส วนเก่ียวข�องมีความม่ันใจต อระบบการบริหารและการจัดการของโรงเรียน  
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ส�วนท่ี 3 

สรุปผล แนวทางการพัฒนา  
และความต�องการการช�วยเหลือ 
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ส�วนที่ 3 
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต�องการการช�วยเหลือ 

 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป�นข�อมูลสารสนเทศสําคัญท่ีสถานศึกษาจะต�องนําไป

วิเคราะห(สังเคราะห(เพ่ือสรุปนําไปสู+การเชื่อมโยงหรือสะท�อนภาพความสําเร็จกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา(3–5ป8)และนําไปใช�ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ดังนั้นจากผลการดําเนินงานของสถานศึกษาสามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด+นจุดควร
พัฒนาของแต+ละมาตรฐานพร�อมท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต�องการการช+วยเหลือได� ดังนี้ 
 

3.1 สรุปผล จุดเด+น และจุดท่ีควรพัฒนา 
 

มาตรฐาน/ด�าน จุดเด+น จุดท่ีควรพัฒนา 
มาตรฐานท่ี 1  
คุณภาพของผู�เรียน 

  1. ผู� เรียนมีความสามารถในการ
สื่อสารท้ังภาษไทยและภาษาอังกฤษ 
ทุกคนสามารถใช�เทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรู�ได�ด�วยตนเอง ส+งผลให�
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
อยู+ในระดับดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยจาก
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ 
ชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O-NET) สูงกว+าระดับชาติ ทุกรายวิชา 
  2. ผู�เรียนมีสุขภาพร+างกายแข็งแรง  
มีสมรรถภาพทางกายและน้ําหนัก
ส+วนสูงตามเกณฑ(มีระเบียบวินัย  
มีลั กษณะความ เป� นผู� นํ า จน เป� น
เอกลักษณ(ของสถานศึกษา เป�น ท่ี
ยอมรับของผู�ปกครองและชุมชนใน
เรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกาและ
ความมีมารยาททางสังคม 

ผู�เรียนบางส+วนยังต�องเร+งพัฒนา
ด�านการนําเสนอ การอภิปรายและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู�อย+างสมเหตุ  
สมผล และต�องพัฒนาทักษะการ
แก�ปKญหาตามสถานการณ(ได�อย+าง
เหมาะสม  
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มาตรฐาน/ด�าน จุดเด+น จุดท่ีควรพัฒนา 
มาตรฐานท่ี 2 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการของ
ผู�บริหาร
สถานศึกษา 

    1. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย+าง
เป�นระบบใช�วงจรคุณภาพของเดมม่ิง (PDCA) 
และการบริหารโดยใช�โรงเรียนเป�นฐาน (SBM) 
รวม ท้ั ง ได� ใ ช� เ ทคนิ คกา รประชุ ม  สั มมนา 
แลกเปลี่ยนประด็นข�อคิดเห็นท่ีหลาก หลายวิธี 
เช+น การประชุมแบบมีส+วนร+วม การประชุม
ระดมสมองการประชุมกลุ+มงานย+อย การสัมมนา 
เป�นต�น เพ่ือให�ทุกฝTายและบุคลากรทุกคนมีส+วน
ร+วมในการกําหนดหรือทบทวน วิสัยทัศน( พันธ
กิจ เปUาหมาย กลยุทธ( ท่ีชัดเจน 
   2. โรงเรียนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการ ศึกษา  แผนปฏิ บั ติการประจํ าป8  ท่ี
สอดคล�อง กับผลการจัดการศึกษา สภาพปKญหา 
ความต�องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาท่ีมุ+งเน�นการพัฒนาให�ผู�เรียนมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการเรียนรู�ตามหลักสูตร 
สถานศึกษา 
   3. การบริหารงานด�านบุคลากร ส+งผลให�ครู
สามารถจัดการเรียนรู�ได�อย+างมีคุณภาพ มีการ
ดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผล การ
ดํา เนิ นงาน และจั ด ทํารายงานผลการจั ด
การศึกษา 
   4. โรงเรียนได�ใช�กระบวนการวิจัยในการ
รวบรวมข�อมูล เพ่ือใช�เป�นฐานในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

   1. เปXดโอกาสให�ผู�ปกครองได�
มีส+วนร+วมในการเสนอความ
คิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาผู�เรียน 
   2. สร�างเครือข+ายความ
ร+วมมือของผู�มีส+วนเก่ียวข�องใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียน
ให�มีความเข�มแข็ง มีส+วนร+วม
รับผิดชอบต+อผลการจัด
การศึกษา และการขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการศึกษา 
   3. โครงการการบริหารงาน
อาจปรับเปลี่ยนให�มีความ
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
บุคลากรสายบริหารงานท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงบ+อยครั้ง 
  4. สร�างระบบการติดตาม
ตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ 
สะดวกรวดเร็วในการรายงาน
ผลมากยิ่งข้ึน 
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มาตรฐาน/ด�าน จุดเด+น จุดท่ีควรพัฒนา 
มาตรฐานท่ี 3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน�น
ผู�เรียนเป�นสําคัญ 

   1. ครูมีความต้ังใจ มุ+งม่ันในการ
พัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให�นักเรียน
ได�เรียนรู�โดยการคิด ได�ปฏิบัติจริง มีการให�
วิธีการและแหล+งเรียนรู�ท่ีหลากหลาย 
   2. ครูจัดกิจกรรมให�นักเรียนแสวงหา
ความรู�จากสื่อเทคโนโลยีด�วยตนเองอย+าง
ต+อเนื่อง 
   3. ครูได�ส+งเสริมให�นักเรียนมีส+วนร+วมใน
การจัดบรรยากาศสภาพแวดล�อมท่ีเอ้ือต+อ
การเรียนรู� 
   4. ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน 
ได�รับการตรวจประเมินพร�อมท้ังให�
คําแนะนํา 

   1. ควรให�คณะครูทุกคนได�รับ
การอบรมการพัฒนาศักยภาพของ
ด�านเทคนิคการจัดการเรียนการ
สอนใหม+ๆ การวิจัยในเรื่อง
นวัตกรรม การวัดผลและประเมิน 
ผลการเรียนรู�  เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ด�านการจัดกิจกรรมการเรียนรู�  
  2. ควรพัฒนากระบวนการ
เรียนรู�ให�ผู�เรียนรู�จักประยุกต(ใช�สื่อ
เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม+ๆให�มี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน(ต+อการ
แสวงหาความรู� ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของผู�เรียน 
 

มาตรฐานท่ี 4  
ระบบการประกัน
คุณภาพภายในท่ีมี
ประสิทธิผล 
 

    สถานศึกษามีการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษา อย+างเป�นระบบ มีผลการ
ประเมินคุณภาพภายในท่ีระดับคุณภาพดี
เยี่ ยม และคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู�ปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

   สถานศึกษาจัดระบบให�ครู
ประเมินตนเองรายบุคคลตาม
แผนพัฒนาตนเอง ควรเพ่ิมการให�
ข�อมูลย�อนกลับแก+ครูในการ 
พัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู�เพ่ือยกระดับ คุณภาพ
ของนักเรียน 
 

 
3.2 แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
      จากผลการดําเนินงานท้ังหมด  ระบุข�อค�นพบท่ีจะต�องพัฒนาต+อไป ดังนี้  
         1) พัฒนาระบบการบริหารงานโรงเรียนให�มีมาตรฐานสากลมากยิ่งข้ึน 
         2) บริหารงานหลักสูตรให�บรรลุผลตามโครงการหลักสูตรมาตรฐานสากล 
         3) ส+งเสริมพัฒนาคุณลักษณะของผู�เรียนให�มีคุณภาพตามหลักสูตรมาตรฐานสากล 
            “เป�นเลิศทางวิชาการ สื่อสาร 2 ภาษา ล้ําหน�าทางความคิด ผลิตงานอย+างสร�างสรรค( ร+วมกัน
รับผิดชอบสังคมโลก” และรองรับการสร�างผู�เรียนให�มีความพร�อมในการเข�าสู+ประชาคมอาเซียน 
         4) จัดกิจกรรม/โครงการให�เป�นไปตามแนวนโยบายและวิสัยน(ของโรงเรียน 
         5) การจัดกิจกรรมการเรียนรู�ท่ีเน�นการพัฒนาผู�เรียนเป�นรายบุคคลให�ชัดเจนข้ึน 

     6) การส+งเสริมให�ครูเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนรู�โดยเน�นผู�เรียนเป�นสําคัญ การจัดทําการ 
วิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู�เรียนให�สามารถเรียนรู�ได�เต็มศักยภาพ 

    7) การพัฒนาสถานศึกษาให�เป�นสังคมแห+งการเรียนรู�ของชุมชน 
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3.3 ความต�องการการช�วยเหลือ 
      1) การพัฒนาครูผู�สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ท่ีสอดคล�องกับการพัฒนาผู�เรียนในศตวรรษท่ี 21 
      2) การสร�างข�อสอบท่ีสอดคล�องกับมาตรฐานการเรียนรู� ส+งเสริมทักษะการคิด ตามแนวทางของการ
ประเมิน O-NET และ PISA 
      3) การจัดสรรอัตรากําลังบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนและการดูแลช+วยเหลือนักเรียน 
เนื่องด�วยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร( พะเยา เป�นโรงเรียนประจํา ต�องดูแลนักเรียน
ในการอยู+ประจําหอพักตลอด 24 ชั่วโมง ปKจจุบันประสบปKญหาขาดแคลนอัตรากําลังครู ถึงประมาณ   
ร�อยละ 26.39 และอัตรากําลังรองผู�อํานวยการ ครู และเจ�าหน�าท่ีไม+เสถียร มีการโยกย�าย เปลี่ยนแปลง
อยู+บ+อยครั้ง ส+งผลกระทบต+อการบริหารจัดการในโรงเรียนระบบประจํา และขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียนประจํา 
     4) การจัดสรรงบประมาณในการจัดสร�างและจัดซ้ือครุภัณฑ(ห�องปฏิบัติการวิทยาศาสตร( คณิตศาสตร( 
เพ่ือรองรับการจัดการเรียนรู�สําหรับนักเรียนห�องเรียนวิทยาศาสตร( คณิตศาสตร( และคอมพิวเตอร(ตาม
หลักสูตร สสวท.เป�นต�น   
     5) การจัดสรรงบประมาณในการก+อสร�างหลังคาสระว+ายน้ํา เพ่ือส+งเสริมให�นักเรียนใช�เวลาว+างในการ
ออกกําลังกายและฝaกทักษะการช+วยเหลือตัวเองให�มีความปลอดภัยทางน้ํา นอกจากนี้ยังช+วยส+งเสริมให�
จังหวัด พะเยา มีสระว+ายน้ําสําหรับเยาวชนและชุมชนอีกทางหนึ่งด�วย  
    6) การจัดสรรอัตราบุคลากรสนับสนุน เช+น เจ�าหน�าท่ีพยาบาลและเจ�าหน�าท่ีโภชนาการ เป�นต�น   
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ส�วนท่ี 4 
ภาคผนวก 

 
 

โรงเรียนนําเสนอหลักฐานข�อมูลสําคัญ  
หรือเอกสารอ�างอิงต�างๆ ดังน้ี 
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ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร  พะเยา 

ในพระราชูปถัมภ)สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เรื่อง  ให%ใช%มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร  พะเยา 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาป0การศึกษา 2559 
****************************************************************************** 
ตามท่ีมีการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาไปสู�สถานศึกษาและให�สถานศึกษาจัดการศึกษาโดยยึด
หลักสูตรการศึกษาแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551บูรณาการกับสภาพป:ญหาความ
ต�องการของท�องถ่ิน ชุมชน และสังคม รวมท้ังความก�าวหน�าทางเทคโนโลยีระดับสากล การจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาแต�ละแห�ง จึงมีวิธีการปฏิบัติท่ีหลากหลายแตกต�างกันไป ดังนั้นเพ่ือความเป=นเอกภาพ
และเพ่ือให�การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีทิศทางไปสู�เป?าหมายเดียวกัน อันจะทําให�สถานศึกษามี
คุณภาพใกล�เคียงกัน จึงจําเป=นต�องมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาข้ึน 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9 (3) มาตรา 31 แห�งพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ 
พ.ศ. 2542 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานในการประชุมครั้งท่ี 7/2559 เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2559 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง ให�ใช�มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี 11 
ตุลาคม 2559 ท่ีมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
และทุกประเภทการศึกษา และมาตรา 48 ให�หน�วยงานต�นสังกัด และสถานศึกษาจัดให�มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให�ถือว�าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป=นส�วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต�องดําเนินการอย�างต�อเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปLเสนอต�อ
หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องและเปMดเผยต�อสาธารณชน เพ่ือนําไปสู�การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

ท้ังนี้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร) พะเยา     
ในพระราชูปถัมภ)สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได�รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงประกาศให�ใช�มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนเฉลิม     
พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร) พะเยา ตามเอกสารแนบท�ายประกาศนี้ เพ่ือใช�เป=นหลักในการพัฒนา 
ส�งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาต้ังแต�บัดนี้ เป=นต�นไป 
 

   ประกาศ ณ วันท่ี 4พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
 

 
       ( นายศาสตรา  วงศ)จุมปู ) 

               ผู�อํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร) พะเยา 
 

 
 
                                      ( นายบุญชู กมุทมาโนชญ) ) 
                             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                       โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร) พะเยา 
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เป5าหมายการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร) พะเยา 

ในพระราชูปถัมภ)สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ป0การศึกษา 2559 (ฉบับปรับปรุง) 

 

 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร) พะเยา จัดต้ังข้ึนเพ่ือให�เป=นโรงเรียนท่ีสามารถ
จัดการเรียนการสอนให�นักเรียนมีความรู�ทางวิชาการเป=นอย�างดี มีคุณธรรม จริยธรรม เจริญรอยพระจริย
วัตรของสมเด็จย�า ด�านการพัฒนาศักยภาพนักเรียนของโรงเรียนนั้นเพ่ือพัฒนา ปลูกฝ:งพร�อมท้ังสร�าง
เยาวชนของชาติให�มีคุณธรรมจริยธรรม มีค�านิยมท่ีดี เป=นคนดี คนเก�งและมีความสุขของสังคมในฐานะ  
พลโลก ดํารงชีวิตร�วมกับคนอ่ืนๆ โดยมีข�อปฏิบัติ โดยยึดถือพระจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระศรีนค-
รินทราบรมราชชนนีเป=นแนวทางในการปฏิบัติตนท้ังในการทํางาน การเรียนและการดํารงชีวิตในสังคม     
ดังปรากฏในคําขวัญประจําโรงเรียนว�า “รักษ)ศักด์ิศรี มีคุณธรรมนําวิชาการ สืบสานงานพระราชดําริ” 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให�ใช�มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 ท่ีมีนโยบายการกําหนดมาตรฐานการศึกษาฉบับใหม� 
จากเป?าหมายและนโยบายดังกล�าวโรงเรียนจึงได�กําหนดมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน 
(ฉบับปรับปรุง) ดังนี้ 
 

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร) พะเยา 

ในพระราชูปถัมภ)สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาป0การศึกษา 2559 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู%เรียน 
        1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู�เรียน 

              1.1.1 ความสามารถในการอ�าน เขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ ตามเกณฑ)ของ
แต�ละระดับชั้น 
                       1.1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห) คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแก�ป:ญหา 

  1.1.3 ความสามารถในการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                       1.1.4 ความก�าวหน�าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                       1.1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 

             1.1.6 ความพร�อมในการศึกษาต�อการฝVกงานหรือการทํางาน 
                   1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค)ของผู�เรียน 
                        1.2.1 การมีคุณลักษณะและค�านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด โดยไม�ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
                        1.2.2 ความภูมิใจในท�องถ่ินและความเป=นไทย 
                        1.2.3 การยอมรับท่ีจะอยู�ร�วมกันบนความแตกต�างและหลากหลาย 
                        1.2.4 สุขภาวะทางร�างกาย และลักษณะจิตสังคม 
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู%บริหารสถานศึกษา 
                   1. การมีเป?าหมาย วิสัยทัศน)และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 
                   2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
                       2.1 การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน�นคุณภาพของผู�เรียนรอบด�าน  
ทุกกลุ�มเป?าหมาย และดําเนินการอย�างเป=นรูปธรรม 
                       2.2 การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให�มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
                       2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข�อมูลสารสนเทศอย�างเป=นระบบ 
                       2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล�อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต�อการจัดการ
เรียนรู�อย�างมีคุณภาพ 
                   3. การมีส�วนร�วมของผู�เก่ียวข�องทุกฝXาย และการร�วมรับผิดรับชอบต�อผลการจัดการศึกษา
ให�มีคุณภาพและได�มาตรฐาน 
                   4. การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน%นผู%เรยีนเป=นสําคัญ 
                  3.1 การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร�างโอกาสให�ผู�เรียนทุกคนมีส�วนร�วม 
                  3.2 การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท�องถ่ิน 
                  3.3 การตรวจสอบและประเมินความรู�ความเข�าใจของผู�เรียนอย�างเป=นระบบ  
และมีประสิทธิภาพ 
 
มาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 

        การใช�ระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให�ดียิ่งข้ึน 
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เป5าหมายของการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร) พะเยา 

ในพระราชูปถัมภ)สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ป0การศึกษา  2559 (ฉบับปรับปรุง) 

มาตรฐาน 
เป5าหมาย/ป0 

(ร%อยละ) 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู%เรียน  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู�เรียน  
     1.1.1) ความสามารถในการอ�าน เขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ ตามเกณฑ)ของ 
แต�ละระดับชั้น 80 
     1.1.2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห) คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ 
คิดเห็น และแก�ป:ญหา 88 
     1.1.3) ความสามารถในการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 88 
     1.1.4) ความก�าวหน�าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 80 
     1.1.5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 80 
     1.1.6) ความพร�อมในการศึกษาต�อการฝVกงานหรือการทํางาน 88 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค)ของผู�เรียน  
     1.2.1) การมีคุณลักษณะและค�านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด โดยไม�ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 88 
     1.2.2) ความภูมิใจในท�องถ่ินและความเป=นไทย 88 
     1.2.3) การยอมรับท่ีจะอยู�ร�วมกันบนความแตกต�างและหลากหลาย 88 
     1.2.4) สุขภาวะทางร�างกาย และลักษณะจิตสังคม 88 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู%บริหารสถานศึกษา  
2.1 การมีเป?าหมาย วิสัยทัศน)และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 92 
2.2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
     2.2.1 การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน�นคุณภาพของผู�เรียนรอบด�านทุก
กลุ�มเป?าหมาย และดําเนินการอย�างเป=นรูปธรรม 

88 

     2.2.2 การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให�มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 90 
     2.2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข�อมูลสารสนเทศอย�างเป=นระบบ 88 
     2.2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล�อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต�อการจัดการ
เรียนรู�อย�างมีคุณภาพ           

92 
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มาตรฐาน 
เป5าหมาย/ป0 

(ร%อยละ) 
     2.3 การมีส�วนร�วมของผู�เก่ียวข�องทุกฝXาย และการร�วมรับผิดรับชอบต�อผลการจัด
การศึกษาให�มีคุณภาพและได�มาตรฐาน 

90 

     2.4 การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 88 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน%นผู%เรยีนเป=นสําคัญ  
     3.1 การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร�างโอกาสให�ผู�เรียนทุกคนมีส�วนร�วม 88 
     3.2 การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท�องถ่ิน 89 
     3.3 การตรวจสอบและประเมินความรู�ความเข�าใจของผู�เรียนอย�างเป=นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ 

88 

มาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล  
      การใช�ระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให�ดียิ่งข้ึน 88 

  

 
จุดเน%นและเป5าหมาย เพ่ิมเติม : 

1. ปLการศึกษา 2559 ระบุเป?าหมาย : รายบุคคลไม�ต่ํากว�า 2.75 และผลสัมฤทธิ์โดยภาพรวมของโรงเรียน
เฉลี่ย ไม�ต่ํากว�า 3.30 
2. ปLการศึกษา 2559 ระบุเป?าหมาย : ร�อยละของนักเรียนชั้น ม. 3 และ ม. 6 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  ต้ังแต� ร�อยละ 50 หรือ ครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มข้ึนไป ดังนี้ 
 

ระดับช้ัน 
เป5าหมาย (ร%อยละ) 

คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  ภาษาไทย ภาษาต�างประเทศ สังคมศึกษา 

ม.3 11 41 54 11 57 

ม.6 4 6 68 3 9 

 
3. ปLการศึกษา 2559  ระบุจุดเน�น : โรงเรียนมาตรฐานสากล , โรงเรียนศูนย)การเรียนรู�ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด�านการศึกษา,โครงการวัยใสใส�ใจสุขภาพ , โครงการสร�างบุคคลแห�งการเรียนรู�
ด�วย STEM EDUCATION 
4. ค�าเป?าหมาย ภาพรวมท้ังสถานศึกษา ระบุเป?าหมาย : ร�อยละ 90 
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รางวัลและผลงานของโรงเรียน ประจําป0การศึกษา 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.. 
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ผลงานดีเด�นในรอบป0ท่ีผ�านมา 
                1) โรงเรียน 
   1.1 โรงเรียนต�นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
   1.2 ผ�านการประเมินคุณภาพระดับองค)กร (School Quality Awards : SCQA) ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
   1.3 สถานศึกษาพอเพียงท่ีผลงานเป=นเลิศ (Best Practices) ของศูนย)การเรียนรู�ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมูลนิธิยุวสถิรกุล 
   1.4 รางวัลสถานศึกษาป?องกันและแก�ไขป:ญหายาเสพติดดีเด�น ประเภทมัธยมศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
                2) ครูและบุคลากร 
  2.1 นายศาสตรา วงศ)จุมปู ได�รับรางวัลผู�บริหารดีเด�น ของสมาคมผู�บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาแห�งประเทศไทย 
  2.2 นายรังสรรค)  ปMนใจ ได�รับโล�เชิดชูเกียรติรางวัลเสมา ปปส. ผลงานดีเด�นระดับเงิน
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  2.3 นางเข็มจิรา  ป:ญสุวรรณ) ได�รับคัดเลือกโครงการ STEAM Education เข�าร�วม
ศึกษาดูงานณ สาธารณรัฐเกาหลีใต� 
  2.4 รางวัลทรงคุณค�า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ ปLการศึกษา 2559 มีผู�เข�าร�วม
ประกวดระดับชาติ รวมท้ังสิ้น 10 คน ได�รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ 1 คน เหรียญทอง 8 คน เหรียญ
เงิน 1 คน 
    3) นักเรียน 
  3.1 นายธีรภัทร ผลทอง นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง  
  3.2 นักเรียนได�รับรางวัลในการแข�งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ดังนี้ 
    1) การแข�งขันขับร�องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1 - ม.3 (เหรียญทอง ชนะเลิศ) 
    2) การแข�งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1 - ม.6 (เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2) 
    3) การประกวดหนังสือเล�มเล็ก ม.4 - ม.6 (เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2) 
    4) การแข�งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช�ด�วยโปรแกรมคอมพิวเตอร) ม.4 - ม.6 
(เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1) 
  3.3 นักเรียนห�องเรียน English Program ได�รับรางวัลในการแข�งขันทักษะทางวิชาการ
และการแสดงความสามารถนักเรียนโครงการ EP/MEP ระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี 9 (The 9th Northern 
Region EP/MEP Open House 2016) 
                         1) ชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ 1  ทักษะ Crossword  
                         2) ชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ 1 ทักษะ Singing (ร�องเพลง) 
                         3) รองชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ 2 ทักษะ Skit (ละครภาษาอังกฤษ) 
                         4) รองชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ 2 ทักษะ Science Project 
                         5) รางวลัระดับเหรียญทอง ทักษะ Spelling Bee  
                         6) รางวลัระดับเหรียญทอง ทักษะ Math project  
                         7) รางวลัระดับเหรียญเงิน ทักษะ Computer project 
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                              8) รางวัลระดับเหรียญเงิน ทักษะ A math  
                              9) รางวัลระดับเหรียญเงิน ทักษะ Story telling  
                              10) รางวัลระดับเหรียญทองแดง ทักษะ Sudoku  
  3.4 นักเรียนผ�านการคัดเลือกจากโรงเรียนท่ัวประเทศ ติด 1 ใน 5 เข�าร�วมโครงการสะ
เต็มศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพเชิงพาณิชย)สําหรับเยาวชนไทยของสถาบันการสอนวิทยาศาสตร)และ
เทคโนโลยี(สสวท) 
        3.5 นักเรียนได�รับรางวัลเหรียงทองแดง โครงงานคณิตศาสตร) ในโครงการพัฒนา
นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร) ภาควิชาคณิตศาสตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหมj 
 

ร�องรอยหลักฐาน : มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู%เรียน 
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ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผู%เรียน 5 ด%าน 
1) ด�านความสามารถในการสื่อสาร 

     นักเรียนสามารถรับและส�งสารได�เป=นอย�างดี เข�าใจวัฒนธรรมในการใช�ภาษา สามารถบูรณา
การสื่อสาร แลกเปลี่ยนข�อมูล ข�าวสาร ความคิด ความรู�สึก ทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข�อมูล
ข�าวสารและประสบการณ)อันจะเป=นประโยชน)ต�อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาต�อรอง 
เพ่ือขจัดและลดป:ญหาความขัดแย�งต�างๆ การเลือกรับข�อมูลข�าวสาร ด�วยหลักเหตุผลและความถูกต�อง 
ตลอดจนการเลือกใช�วิธีการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ และเครื่องมือท่ีหลากหลายเพ่ือถ�ายทอด โดยคํานึงถึง
ผลกระทบท่ีมีต�อตนเองและสังคม 
 

2) ด�านความสามารถในการคิด 
     นักเรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ�านฟ:ง ดูและสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง พร�อมกับนําเสนอวิธีคิด วิธีแก�ป:ญหาด�วยภาษา หรือวิธีการของตนเอง รวมถึง
สามารถกําหนดเป?าหมาย คาดการณ) ตัดสินใจแก�ป:ญหาโดยมีเหตุผลประกอบ นักเรียนมีสามารถในการ
คิดวิเคราะห) การคิดสังเคราะห) การคิดอย�างสร�างสรรค) การคิดอย�างมีวิจารณญาณ และการคิดเป=นระบบ 
เพ่ือนําไปสู�การสร�างองค)ความรู�หรือสารสนเทศ และสร�างสรรค)ผลงานด�วยความภาคภูมิใจ 
 

3) ด�านความสามารถในการแก�ป:ญหา 
    นักเรียนสามารถในการแก�ป:ญหาและอุปสรรคต�างๆ ท่ีเผชิญได�อย�างถูกต�องเหมาะสม บน
พ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และข�อมูลสารสนเทศ สามารถเข�าใจความสัมพันธ)และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ)ต�างๆ  ในสังคม ตลอดจนสามารถแสวงหาความรู� ประยุกต)ความรู�มาใช�ในการ
ป?องกันและแก�ไขป:ญหาได�โดยใช�เหตุผล คุณธรรม และข�อมูลสารสนเทศ ประกอบการตัดสินใจโดย
คํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต�อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล�อม 
 

4) ด�านความสามารถในการใช�ทักษะชีวิต 
     นักเรียนมีความสามารถในการนํากระบวนการต�างๆ ไปใช�ในการดําเนินชีวิตประจําวัน การ
เรียนรู�ด�วยตนเอง การเรียนรู�อย�างต�อเนื่อง การทํางาน และการอยู�ร�วมกันในสังคม มีความรับผิดชอบใน
หน�าท่ีตนเองในฐานะสมาชิกของสังคมสามารถทํางานกลุ�มและอยู�ร�วมกับผู�อ่ืนได� ปรับตัวให�ทันกับความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมสามารถเผชิญป:ญหาและความขัดแย�งได�อย�างเหมาะสมหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม�พึง
ประสงค)ท่ีส�งผลกระทบต�อตนเอง 
 

5) ด�านความสามารถในการใช�เทคโนโลยี 
     นักเรียนสามารถใช�เทคโนโลยีการศึกษาค�นคว�าเพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด�านการ
เรียนรู�และการสื่อสาร  มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีและสามารถแก�ป:ญหาอย�างสร�างสรรค)สามารถ
อ�างอิงแหล�งข�อมูลท่ีได�จากการสืบค�นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือนํามาวิเคราะห) การสื่อสาร การ
ทํางาน การแก�ป:ญหาของตนเองและสังคมอย�างสร�างสรรค) ถูกต�อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
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ร�องรอยหลักฐาน : มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู%บริหารสถานศึกษา 
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งาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลสําเร็จ 
 สรุปรายงานผลการประเมินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปL 2559รายละเอียด ดังนี้ 

ผลการประเมินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป0 2559 

ฝJาย/กลุ�มสาระ / งาน 
จํานวน
โครงการ ร%อยละความสําเร็จ ความพึงพอใจ ระดับคุณภาพ 

1. ฝXายวิชาการ 13 95.00 4.63 มากท่ีสุด 
2. ฝXายอํานวยการ 8 92.29 4.46 มาก 

3. ฝXายพัฒนาคุณธรรม ฯ 7 98.57 5.00 มากท่ีสุด 
4. ฝXายบริหารงานท่ัวไป 24 97.14 4.21 มาก 
5. ฝXายนโยบายและแผนงาน 2 98.00 4.90 มากท่ีสุด 
6. ภาษาไทย 8 93.33 4.37 มาก 
7. คณิตศาสตร) 7 96.40 4.72 มากท่ีสุด 
8. วิทยาศาสตร) 6 95.00 4.45 มาก 

9. พละศึกษา 6 98.00 4.77 มากท่ีสุด 
10. สังคมศึกษาฯ 7 98.29 4.74 มากท่ีสุด 
11. ศิลปะ 3 100.00 4.73 มากท่ีสุด 
12. ภาษาต�างประเทศ 6 85.00 4.53 มากท่ีสุด 
13. งาน EP 1 95.00 4.60 มากท่ีสุด 
14. การงานอาชีพฯ 9 95.00 4.82 มากท่ีสุด 

15. กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 2 90.00 4.60 มากท่ีสุด 
16. แนะแนว 3 100.00 4.40 มาก 
17. หอสมุดไอที 3 95.00 5.00 มากท่ีสุด 

ค�าเฉล่ีย 95.41 4.64 มากท่ีสุด 
       
 
 
 
  



 

กราฟแสดงร%อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

 

  โดยพบว�าผลการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ในภาพรวมมีค�าเฉลี่ย เป=นดังนี้
   
   
 ซ่ึงหากเปรียบเทียบค�าเฉลี่ยของเป?าหมาย ร�อยละ 
แผนปฏิบัติการ สําเร็จตามเป?าหมายท่ีกําหนด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75.00 

80.00 

85.00 

90.00 

95.00 

100.00 
95.00 

92.29 

98

กราฟแสดงร%อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจําป0 2559  

โดยพบว�าผลการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ในภาพรวมมีค�าเฉลี่ย เป=นดังนี้
1) ร�อยละความสําเร็จ    เท�ากับ 95.41   
2) ความพึงพอใจ          เท�ากับ 4.64ระดับคุณภาพ มากท่ีสุด

ซ่ึงหากเปรียบเทียบค�าเฉลี่ยของเป?าหมาย ร�อยละ 88.59 พบว�า ผลการดําเนินงานตามโครงการ
แผนปฏิบัติการ สําเร็จตามเป?าหมายท่ีกําหนด 

 

98.57 
97.14 98.00 

93.33 
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100.00 

85.00 
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กราฟแสดงร%อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  

 
โดยพบว�าผลการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ในภาพรวมมีค�าเฉลี่ย เป=นดังนี้ 

ระดับคุณภาพ มากท่ีสุด 
พบว�า ผลการดําเนินงานตามโครงการ

95.00 95.00 

90.00 

100.00 

95.00 
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ร�องรอยหลักฐาน : มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน%นผู%เรียนเป=นสําคัญ 
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ร�องรอยหลักฐาน : มาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
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