
 
 

 

 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  
(พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 
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ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) 

 



๑ 
 

 

บทสรปุส ำหรบัผู้บริหำร 

 โรงเรียนสตึก ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๓ หมู่ที่ ๒๓ ถนนบุรีรัมย์-บรบือ ต ำบลนิคม อ ำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์         
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๒  ส ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ คณะผู้ประเมินได้ตรวจเยี่ยมสถำนศึกษำเมื่อวันที่            
๖–๘  พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ โดยมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี ่ ดังนี ้

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  

๑. ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ด้าน ระดับคณุภาพ 

๑. คุณภาพของผู้เรียน   ดีมาก 
๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดีมาก 
๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ดีมาก 

 
จุดเด่น  
 ด้ำนคณุภำพของผู้เรียน  
 ๑. ผู้เรียนมีควำมรู้ทักษะพื้นฐำนและเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ  โดยสถำนศึกษำได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้ำร่วม
กิจกรรมส่งเสริมอำชีพในรูปแบบชุมนุมอย่ำงหลำกหลำย  กำรส่งเสริมให้ผู้เรียนและชุมชนได้เรียนรู้จำกปรำชญ์
ชำวบ้ำนและภูมิปัญญำท้องถิ่น   
 ๒. ผู้เรียนมีควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย  โดยสถำนศึกษำได้จัดให้ผู้เรียนได้มีโอกำสเข้ำร่วม
กิจกรรมในรูปแบบชุมนุมและกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่ำงๆ  เช่น  ชุมนุมด้ำนดนตรี  กีฬำและงำนอำชีพ  รวมทั้งกำร
ร่วมงำนประเพณีในท้องถิ่นในโอกำสต่ำงๆ  
 ๓. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  ได้แก่  กำรพัฒนำควำมสำมำรถในด้ำนกำรใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อกำรศึกษำ  กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่ำงหลำกหลำย  รวมทั้งกำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถในกำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศและกำรสื่อสำรทำง Website เพื่อกำรเรยีนรู ้ และกำรออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 
  
 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
 ๑. สถำนศึกษำพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ  โดยสถำนศึกษำได้ส่งเสริมให้ครูได้
พัฒนำตนเองให้มีควำมเชี่ยวชำญในวิชำชีพ  ครูทุกคนได้รับกำรอบรมสัมมนำไม่น้อยกว่ำ ๒๐ ชั่วโมงต่อปี  ตลอด
ระยะเวลำ ๓ ปีติดต่อกัน  ครูมีควำมสำมำรถออกแบบและจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
สำมำรถผลิตสื่อ  นวัตกรรมเพื่อใช้ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  ได้รับรำงวัลจำกกำรประกวดสื่อกำรสอนใน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง  ได้รับเกียรติบัตรครูดีเด่นในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 



๒ 
 

 

 ๒. สถำนศึกษำจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรเรียนรู้  โดยสถำนศึกษำได้
จัดระบบอินเทอร์เน็ตในกำรปฏิบัติงำนของครูแต่ละฝ่ำย  เช่น  โปรแกรม Care for all ในงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
โปรแกรม SGS ในกำรบันทึกและรำยงำนผลด้ำนกำรเรียน  และโปรแกรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  เป็นต้น  มีห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์  จ ำนวน ๕ ห้อง  มีคอมพิวเตอร์เพื่อกำรสืบค้นข้อมูลในห้องสมุด  มีกระดำนอัจฉริยะ Smart board ใน
ห้องเรียน  มีกำรปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตภำยในสถำนศึกษำเพ่ือให้ครูและผู้เรียนได้เข้ำสืบค้นข้อมูลอย่ำงเพียงพอ 
  
 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
 ครูมีควำมตั้งใจ  มุ่งมั่นในกำรพัฒนำกำรสอนและกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง  โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนกำรคิด  ได้ปฏิบัติจริง  มีกำรใช้วิธีกำรและแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำยให้ผู้เรียนแสวงหำ
ควำมรู้จำกสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง สถำนศึกษำจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรูปแบบของชุมนุมได้หลำกหลำย
เป็นกำรเสริมสร้ำงประสบกำรณ์และพัฒนำทักษะทำงวิชำกำรให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่ำงดี  น ำไปสู่กำรสร้ำงรำยได้
ระหว่ำงเรียนและกำรสร้ำงอำชีพในอนำคต  มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนที่เน้นปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  มีกำรติดตำม
ช่วยเหลือผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่อง  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรจัดบรรยำกำศและสภำพแวดล้อมที่เอื้อตอ่กำรเรียนรู้   

 
จุดที่ควรพัฒนำ  
 ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน  

ผู้บริหำรและครูควรพัฒนำรูปแบบหรือวิธีกำรยกระดับผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน                  
(O-NET) ชั้นเรียนมัธยมศึกษำปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ ให้มีคะแนนสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ  

 
ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  

กำรพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำยในเรื่อง
กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์และภำษำต่ำงประเทศ  รวมทั้งกำรพัฒนำผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนต่ ำและผู้เรียนในกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงประเภทต่ำงๆ 

 
ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
     ๑.  กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพและให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและ

ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เป็นระบบและต่อเนื่อง   
 ๒.  กำรตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียนและปรับปรุงกำรจัดกำร

เรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพ 
 

 
 



๓ 
 

 

ข้อเสนอแนะ  
 ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน  
 ๑. สถำนศึกษำควรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ  ดังน้ี 
              ๑.๑ ควรมีกำรพัฒนำทักษะกำรคิดค ำนวณให้มีผลสัมฤทธิ์เพิ่มมำกขึ้น  โดยมีกำรคัดกรองผู้เรียนและมี
กำรสอนซ่อมเสริมโดยเน้นแผนกำรสอนแบบ Active Learning ให้มีควำมต่อเนื่อง 
  ๑.๒  กำรพัฒนำผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ให้คะแนนสูงกว่ำค่ำเฉลี่ย
ระดับจังหวัดหรือระดับประเทศ  เช่น  กำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องระหว่ำงสำระกำรเรียนรู้แกนกลำงกับสำระกำร
เรียนรู้ในต ำรำเรียนที่ใช้เป็นสื่อกำรสอน  กำรจัดท ำโครงสร้ำงรำยวิชำใหม่ให้ครอบคลุมตัวชี้ วัดและสำระกำรเรียนรู้
แกนกลำง  กำรพัฒนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้น Active Learning ให้มำกขึ้น และกำรจัดท ำระบบนิเทศภำยใน                  
เพื่อก ำกับติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง 
 ก ำหนดกำรด ำเนินกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะภำยใน  ๒  ปี  
  
 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
 ๑. กำรพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย  ในกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์และภำษำต่ำงประเทศ  รวมทั้งกำรพัฒนำผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต่ ำและผู้เรียน
ในกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงประเภทต่ำงๆ  โดย 
  ๑.๑ กำรจัดท ำคลินิกวิชำกำร  เช่น  คลินิกคณิตศำสตร์  คลินิกภำษำอังกฤษ คลินิกวิทยำศำสตร์เป็นต้น 
โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำร  ทั้งกำรเป็นพยำบำลวิเครำะห์อำกำรเบื้องต้นและกำรท ำหน้ำที่เป็นคุณหมอ
ในกำรรักษำผู้ป่วย  ทั้งนี้ให้กิจกรรมคลินิกวิชำกำรได้เชื่อมโยงกับกำรแก้  0, ร, มส และกำร Re-grade ซึ่งสถำนศึกษำ
อำจจะจัดให้มีในโอกำสต่อไป  
  ๑.๒  กำรเพิ่มกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำย  เช่น  ชุมนุมท ำคลิปยูทูปสู่เน็ตไอดอล 
ชุมนุมมัคคุเทศก์น้อยสืบสำนต ำนำนป่ำและอำรยธรรมอีสำนใต้  กิจกรรมค่ำยธรรมะพัฒนำจิตเพื่อชีวิตที่มั ่นคง  
เพื่อแก้ปัญหำเด็กเรียนอ่อนและเด็กกลุ่มเสี่ยง เป็นต้น   
  ๑.๓ กำรพัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลให้มีประสิทธิภำพ  โดยกำรพัฒนำครูด้ำนกำรสร้ำงเครื่องมือ
วัดและประเมินผลที่มีคุณภำพ  กำรพัฒนำคลังข้อสอบ  กำรให้ผู้เรียนได้มีโอกำสปรับปรุงคะแนน (Re-grade) หรือกำร
พัฒนำกำรสอบออนไลน์ในบำงรำยวิชำตำมควำมเหมำะสม  
                ก ำหนดกำรด ำเนินกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะภำยใน  ๒  ปี  
  
 
 
 



๔ 
 

 

 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
 ๑. สถำนศึกษำควรพัฒนำกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุง
กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เป็นระบบและต่อเนื่อง  โดยกำรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ   
(PLC)  อย่ำงเป็นระบบเพื่อกำรพัฒนำตนเอง  กำรพัฒนำวิชำชีพและกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอย่ำงต่อเนื่อง  
เช่น  กำรพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน  จัดตำรำงและปฏิทินในกำรด ำเนินงำน  กำรมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหำรในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  กำรน ำผลกำรประเมินผู้เรียนระดับชำติ (O-NET) ระดับต้นสังกัดและระดับหน่วยงำน
มำเป็นข้อมูลในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพเพ่ิมขึ้น    
 ๒.   สถำนศึกษำควรตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ  และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียนและปรับปรุง 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพ   โดยกำรจัดท ำระบบกำรวัดและประเมินผลของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  เช่น  
คลังข้อสอบ ปฏิทินกำรเก็บคะแนน  Test blueprint ข้อสอบปลำยภำค  ปฏิทินกำรรำยงำนคะแนนเก็บและคะแนน
สอบปลำยภำค ก ำหนดกำรซ่อมคะแนนเก็บและกำรซ่อมคะแนนสอบปลำยภำค  และกิจกรรมคลินิกซ่อมเสริมเติมเต็ม  
รวมทั้งกำรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูทุกคนมีกำรก ำหนดวิธีกำรและออกแบบเครื่องมือในกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้               
มีกำรประเมินผลตำมสภำพจริงด้วยวิธีที่หลำกหลำยในกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพผู้เรียนอย่ำงเป็นเป็นระบบ
และต่อเนื่องทั้งในด้ำนวิชำกำรและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  อย่ำงน้อยภำคเรียนละ ๒ ครั้ง  โดยก ำหนดในระเบียบ
ว่ำด้วยกำรวัดและประเมินผลของสถำนศึกษำ  ก ำหนดปฏิทินในกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์และออกแบบเครื่องมือในกำรเกบ็
รวบรวมข้อมูลของครูผู้สอนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  และมีกำรวัดและประเมินผลระหว่ำงเรียนของผู้เรียนในแต่ละบท  
โดยเก็บข้อมูลก่อนเรียน  ระหว่ำงเรียนและหลังกำรเรียนรู้ในบทเรียนนั้น  มีกำรแจ้งผลกำรประเมินให้ผู้เรียนทรำบและ
ซ่อมเสริมผู้เรียนที่ได้รับกำรประเมินที่ไม่ผ่ำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด  ตลอดจนมีกำรจัดท ำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ไขปัญหำ
ที่พบจำกกำรประเมินผล  เป็นต้น 
 ก ำหนดกำรด ำเนินกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะภำยใน ๒  ปี 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่ำงที่ดี   
 ด้ำนคณุภำพของผู้เรียน  
 ๑. ผู้บริหำรและครูควรส่งเสรมิและพัฒนำใหผู้้เรียนเรียนรู้เกีย่วกับงำนอำชีพในท้องถิ่นและพัฒนำควำมสำมำรถ 
มีควำมทักษะจนสำมำรถเป็นนวัตกรรมน ำไปประกอบอำชีพได้ในอนำคต 
 ๒.  ผู้บริหำรและครูควรพัฒนำรูปแบบส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร  กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในกำรออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์สู่กำรพัฒนำ
นวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มมำกขึ้น 
  
 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร   
 สถำนศึกษำ  ผู้บริหำรและครูควรพัฒนำสภำพแวดล้อมของป่ำไม้ภำยในสถำนศึกษำให้เป็นศูนย์เรียนรู้           
ทำงพฤกษศำสตร์  โดยกิจกรรมมัคคุเทศก์นอ้ยพำล่องไพร  กำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  โดยกำรจัดท ำทำงเดินในป่ำ               
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ให้สวยงำมน่ำสนใจ  จัดท ำแหล่งเรียนรู้ต้นไม้ประเภทต่ำง ๆ ตำมระยะทำง  ติดป้ำยช่ือต้นไม้และชื่อทำงวิทยำศำสตร์
พร้อมสรรพคณุทำงยำตำมระยะทำงที่ก ำหนดให้เดิน  ฝึกให้ผู้เรียนเป็นมคัคุเทศก์แนะน ำต้นไม้  โดยจัดกิจกรรมทั้ง
ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำเป็นระยะ ๆ เพื่อประชำสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รับรู้ 
  
 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทีเ่นน้ผูเ้รียนเป็นส ำคัญ   
 กำรพัฒนำครูให้มีควำมเช่ียวชำญในวิชำชีพและกำรจัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย  กำรสร้ำงเอกลักษณ์ของกำร
พัฒนำในกำรพัฒนำศักยภำพของผู้เรียนให้สูงขึ้น  โดยเชิญวิทยำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและน ำภูมิปญัญำท้องถิ่นให้มี
ส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  และต่อยอดให้เป็นต้นแบบแก่สถำนศึกษำอื่นๆ  สำมำรถน ำสู่ชิ้นงำน  
ผลิตภัณฑ์โดยสร้ำงหลักสูตรสู่อำชีพ  เช่น  กำรสร้ำงผลิตภัณฑ์จำกกำรเขียนโปรแกรม Pro DeskTop  กำรออกแบบ
หุ่นยนต์  กำรตัดต่อวีดีโอ  ผลิตภัณฑ์จำกธรรมชำติ  หลักสูตรท้องถิ่นกำรทอเสื่อลำยที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน                    
กำรจักสำน  เป็นต้น  
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ตอนที่ ๑ ข้อมลูทั่วไปของสถำนศึกษำ 
๑.  โรงเรียนสตึก ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๓ หมู่ที่ ๒๓  ถนนบุรีรัมย-์บรบือ  ต ำบลนิคม  อ ำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย ์
     รหัสไปรษณีย์  ๓๑๑๕๐  โทรศัพท์  ๐๔๔ ๖๘๑ ๑๒๔  หมำยเลขโทรสำร ๐๔๔ ๖๘๑ ๑๒๒  
     E-mail : satuk15school@Gmail.com  Website : www.satuk.ac.th 

๒. หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศกึษำ  
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๒  ส ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
     กระทรวงศึกษาธิการ 
๓. สรุปข้อมลูส ำคัญของสถำนศึกษำ 

๓.๑ จัดช้ันเรียนตั้งแต่ชั ้มัธยมศึกษำปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษำปีที่ ๖  
 ๓.๒ จ ำนวนผู้เรียน จ ำแนกตำมระดับช้ัน  ดังนี ้

กำรจัดช้ันเรียน 
จ ำนวน

ห้องเรียน 

จ ำนวนผู้เรียน/ 
เด็กปกติ (คน) 

จ ำนวนผู้เรียน/เด็ก
ที่มีควำมต้องกำร

พิเศษ (คน) 
รวม 

ชำย หญิง ชำย หญิง 
มัธยมศึกษำปีที่ ๑ ๑๑ ๑๙๖ ๒๐๕ - - ๔๐๑ 
มัธยมศึกษำปีที่ ๒ ๑๐ ๑๖๐ ๒๐๕ - - ๓๖๕ 
มัธยมศึกษำปีที่ ๓ ๑๐ ๑๒๔ ๑๗๒ - - ๒๙๖ 
มัธยมศึกษำปีที่ ๔ ๙ ๑๑๒ ๒๒๐ - - ๓๓๒ 
มัธยมศึกษำปีที่ ๕ ๙ ๑๑๐ ๒๐๘ - - ๓๑๘ 
มัธยมศึกษำปีที่ ๖ ๑๐ ๑๐๓ ๒๓๙ - - ๓๔๒ 

รวมทั้งสิ้น ๕๙ ๘๐๕ ๑,๒๔๙ - - ๒,๐๕๔ 
๓.๓ ข้อมลูบุคลำกร  

 : ผู้บริหำรสถำนศึกษำ   จ ำนวน   ๔   คน 
 : บุคลำกรครูระดับมัธยมศึกษำ  จ ำนวน  ๑๐๓ คน 
สรุปอัตรำส่วน  

: อัตรำส่วนของจ ำนวน ผู้เรียน : คร ูเท่ำกับ  ๒๐ : ๑ 
: อัตรำส่วนของจ ำนวน ผู้เรียน : ห้อง เท่ำกบั  ๓๔ : ๑ 
: มีจ ำนวนครู ครบชั้น  ครบชั้น  ไม่ครบชั้น  
: ภำระงำนสอนของครู  โดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดำห ์เท่ำกับ ๑๘ : สัปดำห ์
 

mailto:satuk15school@Gmail.com


๗ 
 

 

ตอนที่ ๒ ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
๒.๑ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
 ด้ำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรยีน   
ผลกำรด ำเนนิงำน  
 สถานศึกษาด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนดครบถ้วน  มีการก าหนดเป้าหมาย                 
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาชาติที่สอดคล้องกับบริบทและสภาพจริง
ของผู้เรียน  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในด้านความรู้  ทักษะพื้นฐาน  เจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ  มีแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจ าปีโดยสถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
อย่างหลากหลาย  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  กิจกรรมโฮมรูม  กิจกรรมแนะแนวโดยครูผู้สอนประจ ารายวิชา 
และสถาบันทางการศึกษามีการออกมาแนะแนวการศึกษาอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  มีการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย 
เช่น กิจกรรมวันเข้าพรรษา  วันออกพรรษา  วันมาฆบูชา  วันแม่แห่งชาต ิ และเข้าร่วมกิจกรรมกับท้องถิ่น  เช่น กิจกรรม 
ประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน  กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา  มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย  สถานศึกษาได้จัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมดูแลห้องเรียน  มีกฎกติกาในการดูแลห้องเรียน  ท าความสะอาด
ห้องเรียน  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตนารี  ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  การแข่งขันกีฬาภายใน  กิจกรรมกลุ่มสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคม  ผู้เรียนสามารถเล่นกีฬาต่างๆ ได้ทั้งในรายวิชาที่เรียน  การแข่งขันกีฬาภายใน  อีกทั้งผู้เรียน                
ทุกคนมีการตรวจสุขภาพประจ าปีและเป็นจิตอาสาในการร่วมพัฒนาชุมชน  สถานศึกษามีเครื่องมือและวิธีการที่มี
คุณภาพหลากหลาย  มีการน าเสนอข้อมูลสถิติโครงการ มีร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์  มีการบันทึกสุขภาพผู้เรียน 
บันทึกการเยี่ยมบ้าน  แบบบันทึกนักเรียนรายบุคคล  แบบบันทึกน้ าหนักส่วนสูง  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  จัดกิจกรรมการการเรียนการสอน
แบบโครงงาน  โครงการรักการอ่าน  หนังสือเล่มเล็ก  โครงการค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด โครงการ
สอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์  ค่ายภาษาไทย  ค่ายภาษาอังกฤษ  การจัดท าโครงงานนักเรียน  ผลงานนักเรียนและการ
จัดท าหนังสือท ามือ  หนังสือเล่มเล็ก  แบบบันทึกการอ่านนักเรียน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์โดยใช้โปรแกรม Prodesktop และมีการสร้างสรรค์ผลงาน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
เพื่อให้ผู้เรียนมีการคิดวิเคราะห์และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  จัดโครงการส่งเสริม  เช่น  ค่ายวิทยาศาสตร์  สัปดาห์
วิทยาศาสตร์  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยสถานศึกษามีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์  มีห้องเรียนคอมพิวเตอร์ จ านวน ๕ ห้องเรียน ห้องสืบค้นข้อมูลของห้องสมุด 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูล  มีการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตโดยใช้อินเทอร์เน็ต 
ความเร็วสูงเชื่อมต่อทุกอาคารโดยมีจุดกระจายอินเทอร์เน็ต  ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อ
ค้นหาความรู้เพิ่มเติมท าให้ผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ครูผู้สอนมีการวัดประเมินด้านการอ่านเขียนสื่อสารและการคิดในทุกรายวิชาที่รับผิดชอบ  มีการบันทึกข้อมูลลงในแบบปพ. 



๘ 
 

 

และบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมทะเบียนวัดผล (โปรแกรม SGS) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  มีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  ได้แก่  ห้องคอมพิวเตอร์ 
ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสืบค้นภายในห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาคารธนาคาร
ออมสิน ห้องดนตรี ห้องนาฎศิลป์  มีสื่อกระดานอัจฉริยะทุกกลุ่มสาระ  สื่อ DLITทุกกลุ่มสาระ  มีการปรับปรุงอาคารเรียนให้ดู
ทันสมัย  ปลอดภัย  สภาพแวดล้อมร่มรื่น น่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารได้เป็นอย่างดี   มีการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
โดยครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนท าการสอนในทุกภาคเรียน  มีการท าวิจัยในชั้นเรียนจัดท าปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง  
 สถานศึกษาด าเนินงานตามมาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดครบถ้วน 
ผู้เรียนมีผลการพัฒนาการดีขึ้น  ผลการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนด้านต่าง ๆ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  มีผลลัพธข์อง
การด าเนินงานบรรลุทุกประเด็นในมาตรฐานและเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  มีพัฒนาการ
ต่อเนื่องในระยะ 2-3 ปี ในด้านผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ผลการพัฒนาสมรรถนะ
ของผู้เรียนด้านต่าง ๆ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดผู้เรียน
เป็นผู้มีจริยธรรม  ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม  ค่านิยมอันดีงามของสังคม  มีคุณธรรมจริยธรรม  และมีการ
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายสามารถท ากิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษาได้อย่างมี
ความสุข  มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี  สุขภาพสมบรูณ์แข็งแรง  แต่งกายสะอาดเรียบร้อย มีสุขภาวะทางร่างกายและ
จิตสังคม  มีความเสียสละ  เข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษาและชุมชนอย่างสม่ าเสมอ  โดยโรงเรียนสตึกได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทองที่ ๘ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practiece) สถานศึกษาขนาดใหญ่  โครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสู่
ผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒  ผู้เรียนได้รับรางวัล
เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ ๒  ระดับชาติ การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และผู้เรียนได้รับรางวัล
เหรียญทอง ระดับชาติ การประกวดโครงงานคุณธรรม  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนสตึกได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
ฟุตบอลประเพณีมัธยมศึกษาคัพ ครั้งที่ ๑ “จตุรมิตร” จังหวัดบุรีรัมย์  ผลการแข่งขันทักษะงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของผู้เรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ๑๖ รายการ 
เหรียญเงิน ๓ รายการ เหรียญทองแดง ๖ รายการ  ได้รับรางวัลที่ ๓ รายการแข่งขันเกมกีฬาทางวิชาการ “แม็กซ์พลอยส์ ค า
คมชิงแชมป์ประเทศไทย  ครั้งที่ ๑๒ และทริปเปิ้ลเกมชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ ๑๐ ประจ าปี ๒๕๖๒  
รายการ A-math ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้รับรางวัลเหรียญทองชมเชยล าดับที่ ๓ การแข่งขันเอแม็ท ครั้งที่ ๕ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นักเรียนโรงเรียนสตึกได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน
เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 9 ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้ารอบ ๒๖  ทีมสุดท้าย
ระดับประเทศ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๐ สถานศึกษามี
การจัดท าหลักสูตรอย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน  มีการคัดกรองนักเรียน  ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน  ประชุม
ผู้ปกครองเพื่อร่วมแก้ปัญหาและส่งเสริมนักเรียน  มีการแก้ปัญหาเด็กนักเรียน ติด ๐, ร, มส  และด าเนินการตามนโยบาย
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ของหน่วยงานต้นสังกัดที่ก าหนดว่า “No Child left Behind”  ไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง  และผลการทดสอบ
ระดับชาตินักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สูงกว่าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ ครูผู้สอนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเต็มความรู้ความสามารถ  มีกิจกรรมการเรียนมีอย่าง
หลากหลายเพ่ือส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน  
 จากการด าเนินงานดังกล่าวจึงสรุปได้ว่า  สถานศึกษามีการด าเนินงานตามมาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน
ได้อย่างเหมาะสม  เป็นไปได้  กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความเชื่อถือได้  เกิดประสิทธิผลเป็นไปตามเกณฑ์ 
ที่สถานศึกษาก าหนดครบถ้วนและมีพัฒนาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในด้านมีผลลัพธ์ขอการด าเนินงานบรรลุทุกประเด็น
ในมาตรฐานและเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  มีข้อมูลเป็นพัฒนาการต่อเนื่องในระยะ 2-3 ปี   
ในด้านผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพผู้เรียนมีความรู้  คลอบคลุมครบถ้วนทุกประเด็น 

สรุปการประเมินด้านที่ ๑ คุณภาพของผูเ้รียน  มีระดับคุณภาพ  ดีมาก 
จุดเด่น   
 ๑. ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำนและเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ โดยสถำนศึกษำได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้ำร่วม
กิจกรรมส่งเสริมอำชีพในรูปแบบชุมนุมอย่ำงหลำกหลำย มีกำรส่งเสริมให้ผู้เรียนและชุมชนได้เรียนรู้จำกปรำชญ์
ชำวบ้ำนและภูมิปัญญำท้องถิ่น   
 ๒. ผู้เรียนมีควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย โดยสถำนศึกษำได้จัดให้ผู้เรียนได้มีโอกำสเข้ำร่วม
กิจกรรมในรูปแบบชุมนุมและกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่ำงๆ เช่น ชุมนุมด้ำนดนตรี กีฬำ และงำนอำชีพ  รวมทั้งกำร
ร่วมงำนประเพณีในท้องถิ่นในโอกำสต่ำงๆ  
 ๓.  ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ได้แก่ กำรพัฒนำควำมสำมำรถใน
ด้ำนกำรใช้คอมพิวเตอร์เพื่อกำรศึกษำ กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่ำงหลำกหลำย  
รวมทั้งกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศและกำรสื่อสำรทำง Website เพื่อกำรเรียนรู้ กำรออกแบบ
ด้วยคอมพิวเตอร์ 
 
จุดที่ควรพัฒนา   
 ผู้บริหำรและครูควรพัฒนำหรือยกระดับผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)                     
ชั้นเรียนมัธยมศึกษำปีที่ ๓ และชั้นเรียนมัธยมศึกษำปีที ่๖ ให้มีคะแนนสงูกว่ำค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ  
 
ข้อเสนอแนะ   
 ๑. สถำนศึกษำควรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศกึษำ  ดังนี ้
  ๑.๑ ควรมีกำรพัฒนำทักษะกำรคิดค ำนวณให้มีผลสัมฤทธิ์เพ่ิมมำกขึ้น  โดยมีกำรคัดกรองผู้เรียนและมี
กำรสอนซ่อมเสริมโดยเน้นแผนกำรสอนแบบ Active Learning ให้มีควำมต่อเน่ือง 
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  ๑.๒  กำรพัฒนำผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ให้คะแนนสูงกว่ำค่ำเฉลี่ย
ระดับจังหวัดหรือระดับประเทศ  เช่น กำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องระหว่ำงสำระกำรเรียนรู้แกนกลำงกับสำระกำร
เรียนรู้ในต ำรำเรียนที่ใช้เป็นสือ่กำรสอน  กำรจัดท ำโครงสร้ำงรำยวิชำใหม่ให้ครอบคลุมตัวช้ีวัดและสำระกำรเรียนรู้
แกนกลำง  กำรพัฒนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้น Active Learning ให้มำกขึ้น และกำรจัดท ำระบบนิเทศภำยใน               
เพื่อก ำกับติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี 
 ๑. ผู้บริหำรและครู ควรส่งเสรมิและพัฒนำใหผู้้เรียนเรียนรู้เกีย่วกับงำนอำชีพในท้องถิ่นและพัฒนำควำมสำมำรถ  
ทักษะจนสำมำรถเป็นนวัตกรรมน ำไปประกอบอำชีพได้ในอนำคต 
 ๒.  ผู้บริหำรและครูควรพัฒนำรูปแบบส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร  กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในกำรออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์สู่กำรพัฒนำ
นวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มมำกขึ้น 
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 ด้ำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ  
ผลกำรด ำเนนิงำน  

สถำนศึกษำมีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำยโดยกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง มีระบบกำรบริหำร
จัดกำรคุณภำพที่เหมำะสมกับบริบทของสถำนศึกษำ  โดยสถำนศึกษำได้จัดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนเป็น ๔ ฝ่ำย คือ    
๑) ฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร  ๒) ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล  ๓) ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป และ ๔) ฝ่ำยบริหำรงำนงบประมำณ  ซึ่งใน
แต่ละฝ่ำยได้มีกำรแบ่งเป็นภำระงำนย่อยที่ครอบคลุมภำรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  และมีกำรจัดท ำเอกสำรภำระงำน (Job 
Description) เพื่ออธิบำยถึงขอบข่ำยงำนตำมโครงสร้ำงไว้อย่ำงชัดเจน  รวมทั้งกำรจัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งครูและบุคลำกร
ในภำระงำนต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม  นอกจำกนี้สถำนศึกษำยังได้จัดท ำแผนงำน  โครงกำร  กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
มำตรฐำนและเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก ำหนด  ซึ่งในแต่ละแผนงำนมีกำรก ำหนดงำนโครงกำรไว้อย่ำงครอบคลุมทุก
ภำระงำน  ทุกโครงกำรน ำไปด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ  มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน  จำกกำรตรวจสอบ
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ พบว่ำ  มีโครงกำรรองรับที่ครอบคลุมวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้ำหมำยและมำตรฐำนของ
สถำนศึกษำ มีแผนงำน/โครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
และทุกกลุ่มเป้ำหมำย  กำรพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ  กำรจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ           
ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ กำรจัดระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้   ซึ่งทุกโครงกำรมี
กำรมอบหมำยผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร  มีกำรน ำโครงกำรสู่กำรปฏิบัติอย่ำงชัดเจน  พบร่องรอยผลกำรด ำเนินงำนเป็น
จ ำนวนมำก  และเมื่อสิ้นสุดโครงกำรก็ได้มีกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนและน ำปัญหำ อุปสรรคต่ำงๆ  ไปด ำเนินกำรแก้ไข         
ในปีกำรศึกษำต่อไป  
 สถำนศึกษำได้ด ำเนินกำรตำมแผนงำนประจ ำปี  โดยด ำเนินกำรทุกโครงกำร/กิจกรรมที่วำงไว้อย่ำงครบถ้วน  
เช่น  โครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำรของสถำนศึกษำ  โครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ  โครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำน  โครงกำรที่เกี่ยวข้อง
กำรกำรพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ  โครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมทำง
กำยภำพที่อื้อต่อกำรเรียนรู้  โครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร
และกำรจัดกำรเรียนรู้  ซึ่งในแต่ละประเด็นมีหลำกหลำยดครงกำรที่สถำนศึกษำด ำเนินกำรมีกำรประเมินผลส ำเร็จใน
ทุกโครงกำรโดยใช้เครื่องมือประเมินอย่ำงหลำกหลำยและเหมำะสมกับประเด็นกำรประเมินและบริบทของกำรประเมิน 
เช่น  แบบสอบถำม  แบบสัมภำษณ์  แบบสังเกต และแบบทดสอบส ำหรับผู้เรียน  มีผู้ที่เกี่ยวข้องหลำยฝ่ำยได้ร่วมเป็น
คณะกรรมกำรประเมินทั้งครู  ผู้เรียนและผู้ปกครองที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนั้นๆ อย่ำงเหมำะสม  เมื่อประเมินเรียบร้อยแล้ว
ได้น ำมำวิเครำะห์ข้อมูลและน ำเสนอในหลำกหลำยรูปแบบ เช่น  กรำฟ  แผนภูมิ  ตำรำงแสดงค่ำร้อยละ  ค่ำระดับคุณภำพ 
ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมิน  พบร่องรอยของกำรประเมินอย่ำงหลำกหลำยทั้งเครื่องมือประเมิน  ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรประเมินและผลของกำรประเมินตำมประเด็นและเป้ำหมำยของกำรด ำเนินงำนในแต่ละโครงกำร     
         สถำนศึกษำได้น ำแผนงำนโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรมำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
โดยผู้รับผิดชอบได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรอย่ำงจริงจัง  เมื่อเสร็จสิ้นโครงกำรได้มีกำรประเมินผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่
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วำงไว้ทั้งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ  ซึ่งพบว่ำประเด็นเป้ำหมำย  วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน   
ประเด็นมีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำมีผลสัมฤทธิ์เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดค่อนข้ำงสมบูรณ์  
ส่วนประเด็นด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย   ส่วนมำก
บรรลุตำมเป้ำหมำยแต่ยังมีบำงส่วนที่ไม่บรรลุผลตำมเป้ำหมำย คือ กำรพัฒนำคุณภำพวิชำกำรของผู้เรียนในกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ภำษำไทย  คณิตศำสตร์  วิทยำศำสตร์และภำษำอังกฤษที่มีผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ ต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยระดับประเทศทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ส่วนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓  มีค่ำเฉลี่ยสูง
กว่ำระดับประเทศ ๓ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คือ ภำษำไทย  คณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ แต่ก็ยังเป็นสิ่งที่น่ำภำคภูมิใจ
เนื่องจำกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรทดสอบระดับชำติช้ันพื้นฐำน (O-NET) เมื่อเปรียบเทียบระหว่ำงปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ กับ ๒๕๖๑ 
พบว่ำ ผลกำรทดสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓  สูงขี้นใน ๓ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คือ ภำษำไทย  คณิตศำสตร์ 
และวิทยำศำสตร์ ส่วนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖  พบว่ำ มีผลกำรทดสอบสูงขึ้นทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ  กำรพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเช่ียวชำญทำงวิชำชีพ พบว่ำบรรลุตำมเป้ำหมำยเนื่องจำกครู
ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับกำรพัฒนำครบ ๒๐ ชั่วโมงต่อปีตลอดระยะเวลำ ๓ ปีที่ผ่ำนมำ  กำรจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ
และสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพบรรลุเป้ำหมำยเป็นอย่ำงดีเนื่องจำกมีห้องสมุด  ห้องคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำตร์  ห้องปฏิบัติกำรทำงภำษำ  ห้องดนตรี สนำมกีฬำ อำคำรเรียน อำคำรประกอบอื่นๆ 
เพียงพอกับจ ำนวนผู้เรียน ถึงแม้ว่ำยังขำดวัสดุอุปกรณ์ที่จ ำเป็นบำงรำยกำรซึ่งสถำนศึกษำก ำลังด ำเนินกำรจัดซื้อจัดหำ
มำเพื่อให้เพียงพอในกำรใช้พัฒนำผู้เรียน  กำรจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนุนสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำร
จัดกำรเรียนรู้นั้นสถำนศึกษำมีกำรจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนุนสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้  ได้แก่  กำรปรับปรุง
ระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อกำรสืบค้นขัดมูลอย่ำงเพียงพอ  กำรปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์  กำรใช้ Smart board ในห้องเรียน 
กำรใช้สื่อ DLIT  และกำรสอนโปรแกรมต่ำงๆ ให้ผู้เรียนอย่ำงหลำกหลำย   
           จำกผลกำรด ำเนินกำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  สถำนศึกษำด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
มีผลงำนเชิงประจักษ์มำกมำยทั้งโล่  รำงวัล  เกียรติบัตรและหนังสือเชิญร่วมงำนกำรแสดงผลงำนด้ำนต่ำงๆ มำกมำย 
ซึ่งมีร่องรอยกำรด ำเนินงำนให้เห็นภำยในสถำนศึกษำ  เช่น  สถำนศึกษำได้รับรำงวัลเหรียญทองที่ ๘ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) รำงวัลโครงกำรปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ฟุตบอล
ประเพณีมัธยมศึกษำคัพ ครั้งที่ ๑ จตุรมิตร  ผู้บริหำรได้รับกำรคัดเลือกเป็นผู้บริหำรที่มีผลกำรปฏิบัติงำนและประพฤติ
ปฏิบัติตนตำมจรรยำบรรณวิชำชีพครูดีเด่น ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ครูผู้สอนนั้นได้รับรำงวัลต่ำงๆ มำกมำย เช่น 
รำงวัลกำรปฏิบัติงำนและประพฤติปฏิบัติตนตำมจรรยำบรรณวิชำชีพครูดีเด่น  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ จ ำนวน ๑๖ คน  
รำงวัลครูที่มีผลงำนดีเด่นเนื่องในวันครู ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ จ ำนวน ๖ คน  นอกจำกนี้ ก็จะเป็นรำงวัลจำกกำร
แข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนที่ได้รับรำงวัลร่วมกับผู้เรียนในหลำยปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำเป็นจ ำนวนมำก  ผู้เรียน
ได้รับรำงวัลต่ำงๆ  เช่น  รำงวัลเหรียญทองอันดับ ๕ กำรคัดลำยมือสื่อภำษำไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย                 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ระดับชำติ  รำงวัลเหรียญทองอันดับ ๔ กำรแข่งขันต่อสมกำรคณิตศำสตร์ (A-Math) ปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๑ ระดับชำติ  รำงวัลเหรียญทอง อันดับ ๒ กำรประกวดเพลงคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
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ระดับชำติ นอกจำกนี้ยังมีรำงวัลเหรียญทองประเภทอื่นๆ อีกจ ำนวน ๓๕ รำงวัล ที่ผู้เรียนเข้ำแข่งขันและได้รับรำงวัล
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ระดับชำต ิ  

จำกกำรดำเนินงำนดังกล่ำวจึงสรุปได้ว่ำ  สถำนศึกษำดำเนินงำนตำมมำตรฐำนด้ำนกระบวนกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรที่เป็นระบบตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำกำหนด  กระบวนกำรและผลกำรประเมินคุณภำพมีควำมเชื่อถือได้   
เกิดประสิทธิผลที่ส่งผลต่อกำรยกระดับคุณภำพของผู้เรียน และมีพัฒนำกำรดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

 
สรุปกำรประเมินด้ำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร มีระดับคุณภำพ ดีมำก  
จุดเด่น   
 ๑. สถำนศึกษำพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ โดยสถำนศึกษำได้ส่งเสริมให้ครูได้
พัฒนำตนเองให้มีควำมเชี่ยวชำญในวิชำชีพ  ครูได้รับกำรอบรมสัมมนำไม่น้อยกว่ำ ๒๐ ชั่วโมงต่อปี คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ ตลอดระยะเวลำ ๓ ปีติดต่อกัน ครูมีควำมสำมำรถออกแบบและจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ  สำมำรถผลิตสื่อ นวัตกรรมเพื่อใช้ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  ได้รับรำงวัลจำกกำรประกวดสื่อ
กำรสอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง  ได้รับเกียรติบัตรครูดีเด่นในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
 ๒. สถำนศึกษำจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรเรียนรู้  โดยสถำนศึกษำ ได้
จัดระบบอินเทอร์เน็ตในกำรปฏิบัติงำนของครูแต่ละฝ่ำย เช่น  โปรแกรม Care for all  ในงำนระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  โปรแกรม SGS ในกำรบันทึกและรำยงำนผลด้ำนกำรเรียนและโปรแกรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  เป็นต้น กำรจัดท ำ
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ จ ำนวน ๕ ห้อง คอมพิวเตอร์เพื่อกำรสืบค้นข้อมูลในห้องสมุด  กระดำนอัจฉริยะ Smart board 
ในห้องเรียน  มีกำรปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตภำยในสถำนศึกษำเพื่อให้ครูและผู้เรียนได้เข้ำสืบค้นข้อมูลอย่ำงเพียงพอ 

 
จุดที่ควรพัฒนำ   
 กำรพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำยในเรื่องกำร
พัฒนำผลสัมฤทธิ์กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์และภำษำต่ำงประเทศ รวมทั้งกำรพัฒนำผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนต่ ำ และผู้เรียนในกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงประเภทต่ำงๆ 
 
ข้อเสนอแนะ   
 ๑.  กำรพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศกึษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำยในกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์และภำษำต่ำงประเทศ  รวมทัง้กำรพัฒนำผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนต่ ำและผู้เรยีน
ในกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงประเภทต่ำงๆ  โดย 
  ๑.๑  กำรจัดท ำคลินิกวิชำกำร  เช่น  คลินิกคณิตศำสตร์  คลินิกภำษำอังกฤษ  คลินิกวทิยำศำสตร์ โดย
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรทั้งกำรเป็นพยำบำลวิเครำะห์อำกำรเบื้องต้นและกำรท ำหน้ำที่เป็นคุณหมอในกำร



๑๔ 
 

 

รักษำผู้ป่วย  ทั้งน้ีให้กิจกรรมคลินิกวิชำกำรได้เช่ือมโยงกับกำรแก้  0, ร, มส และกำร Re grade ซึ่งสถำนศึกษำอำจจัด
ให้มีในโอกำสตอ่ไป  
  ๑.๒ กำรเพ่ิมกจิกรรมพัฒนำผู้เรียนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำย  เช่น  ชุมนุมท ำคลปิยูทูปสู่เน็ตไอดอล 
ชุมนุมมัคคุเทศก์น้อยสืบสำนต ำนำนป่ำและอำรยธรรมอีสำนใต้  กิจกรรมค่ำยธรรมะพัฒนำจิตเพื่อชีวิตที่มั่นคงเพ่ือ
แก้ปัญหำเด็กเรียนอ่อนและเด็กกลุ่มเสี่ยง เป็นต้น   
  ๑.๓ กำรพัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลให้มีประสิทธภิำพ  โดยกำรพัฒนำครูด้ำนกำรสร้ำงเครื่องมือ
วัดและประเมินผลที่มีคุณภำพ  กำรพัฒนำคลังข้อสอบ  กำรให้ผู้เรียนได้มีโอกำสปรับปรุงคะแนน (Re grade) หรือกำร
พัฒนำกำรสอบออนไลน์ในบำงรำยวิชำตำมควำมเหมำะสม  
                ก ำหนดกำรด ำเนินกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะภำยใน  ๒  ปี  

 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่ำงที่ดี  
 สถำนศึกษำ ผู้บริหำรและครคูวรพัฒนำสภำพแวดล้อมของป่ำไม้ภำยในสถำนศึกษำใหเ้ป็นศูนย์เรียนรู ้          
ทำงพฤกษศำสตร์  ด้วยกิจกรรมมัคคุเทศก์นอ้ยพำล่องไพร กำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยกำรจัดท ำทำงเดินในป่ำให้
สวยงำมน่ำสนใจ  จัดท ำแหลง่เรียนรู้ต้นไม้ประเภทต่ำง ๆ ตำมระยะทำง ติดป้ำยชื่อต้นไม้และชื่อทำงวิทยำศำสตร์
พร้อมสรรพคณุทำงยำ ตำมระยะทำงทีก่ ำหนดให้เดิน ฝึกให้ผู้เรียนเป็นมัคคุเทศก์แนะน ำต้นไม้ และจัดกิจกรรมทั้ง
ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำเป็นระยะ ๆ เพื่อประชำสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รับรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

 

 ด้ำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ   
ผลกำรด ำเนนิงำน  
 สถำนศึกษำมีแผนงำนโครงกำรในกำรส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ   
โดยกำรด ำเนินงำน/กิจกรรมอย่ำงหลำกหลำย ได้แก่ กำรประชุมปฏิบัติกำร ปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำตำมมำตรฐำน    
กำรเรียนรู้และตัวชี้วัดหลักสูตรสถำนศึกษำ  พุทธศักรำช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) ส่งเสริมให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอน
เน้นกำรปฏิบัติ (Active learning)   ให้ผู้เรียนผ่ำนกระบวนกำรคิด  ปฏิบัติจริงเพื่อน ำไปสู่กำรเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทนตำม
มำตรฐำนและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถำนศึกษำ  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้  ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรำยบุคคล  ด ำเนินกำร
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน  รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน ำผลที่
ได้มำปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้  ครูมีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สำมำรถน ำไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง  ครูใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้
ที่หลำกหลำย  มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวกเพื่อให้เด็กรักกำรเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข  ครูร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน ำข้อมูลมำร่วมพัฒนำปรับปรงุกำรจัดกำรเรียนรู้และสอนตำมแผน  ครูผลิตและใช้สื่อกำรเรียนกำร
สอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญำท้องถิ่น  มีกำรก ำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยกำร
เรียนรู้  สนับสนุนให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปควำมรู้
ได้ด้วยตนเอง  จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นทักษะกำรคิด เช่น กำรเรียนรู้ด้วยโครงงำน  กำรมอบหมำยหน้ำที่ให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในกำรจัดป้ำยนิเทศ และบรรยำกำศตำมสถำนที่ต่ำงๆ ทั้งภำยในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  ครูทุกคนมีกำร
วัดผล ประเมินผลตำมสภำพจริงด้วยวิธีที่หลำกหลำย ใช้เครื่องมือในกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพผู้เรียนอย่ำง
เป็นระบบ มีกำรน ำผลกำรประเมินมำพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้  มีกำรท ำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อน ำไปใช้พัฒนำกำรเรียนรู้  ปี
กำรศึกษำละ ๑ เรื่อง โดยมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 
โดยครูมีชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) อย่ำงน้อย ๕๐ชั่วโมง/ปี  
 สถำนศึกษำมีกำรนิเทศ  ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครู  โดยมีกำรตรวจสอบแผนกำรสอน
ของครูทุกคนทุกภำคเรียน  กำรสังเกตและเยี่ยมชั้นเรียน  ส่งเสริมให้ครูพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องโดยส่งเข้ำรับกำร
อบรมสัมมนำและทัศนศึกษำ  มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของครูทุกภำคเรียน  กำรสรุปผลรำยงำนผลโครงกำร  
รำยงำนกำรเข้ำร่วมน ำเสนอผลงำน  มีผลงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เป็นที่ประจักษ์  ได้แก่ โครงงำนของนักเรียนใน
ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  สื่อกำรเรียนกำรสอนของครู  โครงงำนของนักเรียนในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ผลงำน
นักเรียน  แผนกำรจัดกำรเรียนรู้/กิจกรรมกำรเรียนรู้ของครูในสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ  รำยงำนกำรวิจัยของครูในด้ำน
กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน  เกียรติบัตร  โล่  รำงวัลของครูในด้ำนกำรปฏิบัติงำนและกำรประพฤติปฏิบัติตนตำม
จรรยำบรรณวิชำชีพครู  รำงวัลครผูู้มีผลงำนดีเด่น  และรำงวัลครูผู้ฝึกสอนทักษะของนักเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ  
ผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนที่สำมำรถน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันและสร้ำงควำมรู้แก่ชุมชนได้  เช่น  ผ้ำทอสื่อลำยประจ ำท้องถิ่น  
กำรออกแบบเครื่องใช้  โต๊ะ เก้ำอี้  กำรตัดต่อวีดีโอในงำนต่ำงๆ  เป็นต้น  มีกำรประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครู
ด้วยวิธิกำรที่หลำกหลำยโดยเก็บข้อมูลจำกบุคคลหลำยฝ่ำยทั้งผู้บริหำร  ครู  ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  
มีกำรประเมินควำมส ำเร็จของโครงกำร/กิจกรรมตำมแผน  และได้น ำเสนอข้อมูลจำกกำรประเมินพร้อมร่องรอย



๑๖ 
 

 

หลักฐำนที่บ่งบอกควำมส ำเร็จ  ที่สนับสนุนผลกำรประเมินมีควำมสอดคล้องกับสภำพจริงและหนักฐำนเชิงประจักษ์
ตำมที่สถำนศึกษำได้ก ำหนดไว้ 
 ผลลัพธ์ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญสำมำรถบรรลุผลตำมประเด็นในมำตรฐำน
และเป้ำหมำยตำมแผนงำนโครงกำรและกิจกรรมที่วำงไว้  ครูผู้สอนส่วนใหญ่มีจัดกำรเรียนกำรสอนที่เป็นระบบ PDCA  
มีกำรวิเครำะห์หลักสูตร  ศึกษำเด็กเป็นรำยบุคคล  จัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำน
กระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง  มีกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริงโดยใช้วิธีและเครื่องมือที่หลำกหลำย  มี
บันทึกหลังสอน  น ำผลกำรประเมินที่ได้มำปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนำผู้เรียนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้  สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำง
ครูกับนักเรียน  ส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข  ครูเข้ำร่วมชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพเพื่อพัฒนำ
วิชำชีพ  และพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนตำมเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก ำหนด  แต่ยังไม่พบว่ำมีนวัตกรรมหรือ
แบบอย่ำงที่ดีในด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญของครูผู้สอนที่สำมำรถแก้ปัญหำหรือพัฒนำคุณภำพของ
ผู้เรียนในด้ำนกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน  จำกกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนระดับชำติ  
(O-NET) ให้สูงขึ้นได้อย่ำงต่อเนื่อง ในระยะเวลำ ๓ ปีกำรศึกษำและสำมำรถเป็นแบบอย่ำงแก่สถำนศึกษำอื่นๆ ได ้
 จำกกำรดำเนินงำนดังกล่ำวจึงสรุปได้ว่ำ สถำนศึกษำมีกำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนด้ำนกระบวนกำรจัด                  
กำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่เป็นระบบ ตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำก ำหนด กระบวนกำรและผลกำรประเมิน
คุณภำพมีควำมเชื่อถือได้ เกิดประสิทธิผลที่ส่งผลต่อกำรยกระดับคุณภำพของผู้เรียน และมีพัฒนำกำรดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

 

สรุปกำรประเมินด้ำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดประสบกำรณท์ี่เนน้เด็กเป็นส ำคัญ มีระดบัคุณภำพ ดีมำก  
จุดเด่น   

ครูมีควำมตั้งใจ มุ่งมั่นในกำรพัฒนำกำรสอนและกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง  โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ ที่เน้นทักษะกระบวนกำรคิด ได้ปฏิบัติจริง มีกำรให้วิธีกำรและแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย ให้ผู้เรียนแสวงหำควำมรู้ 
จำกสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง  สถำนศึกษำจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรูปแบบของชุมนุมได้หลำกหลำย  
เป็นกำรเสริมสร้ำงประสบกำรณ์และพัฒนำทักษะทำงวิชำกำรให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่ำงดีน ำไปสู่กำรสร้ำงรำยได้ระหว่ำง
เรียนและกำรกำรสร้ำงอำชีพในอนำคต  มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนที่เน้นปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  มีกำรติดตำมช่วยเหลือ
ผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่อง ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรจัดบรรยำกำศ สภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้   
 

จุดที่ควรพัฒนำ   
     ๑.  กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เป็นระบบ

และต่อเนื่อง   
 ๒.  กำรตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพฒันำผู้เรียนและปรับปรุงกำรจัดกำร

เรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพ 
 



๑๗ 
 

 

ข้อเสนอแนะ   
      ๑.   สถำนศึกษำควรพัฒนำกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุง

กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เป็นระบบและต่อเนื่อง  โดยกำรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) 
อย่ำงเป็นระบบเพื่อกำรพัฒนำตนเอง  กำรพัฒนำวิชำชีพและกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอย่ำงต่อเนื่อง  เช่น 
กำรพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน  จัดตำรำงและปฏิทินในกำรด ำเนินงำน  กำรมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหำรในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  กำรน ำผลกำรประเมินผู้เรียนระดับชำติ (O-NET) ระดับต้นสังกัดและระดับหน่วยงำน
มำเป็นข้อมูลในกำรแลกเปลีย่นเรียนรู้เพ่ือพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มปีระสิทธิภำพเพ่ิมข้ึน    

       ๒. สถำนศึกษำควรตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียนและปรับปรุง
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพ  โดยกำรจัดท ำระบบกำรวัดและประเมินผลของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  เช่น  
คลังข้อสอบ ปฏิทินกำรเก็บคะแนน  Test blueprint ของข้อสอบปลำยภำค  ปฏิทินกำรรำยงำนคะแนนเก็บและคะแนน
สอบปลำยภำค ก ำหนดกำรซ่อมคะแนนเก็บและกำรซ่อมคะแนนสอบปลำยภำค  และกิจกรรมคลินิกซ่อมเสริมเติมเต็ม  
รวมทั้งกำรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูทุกคนมีกำรก ำหนดวิธีกำรและออกแบบเครื่องมือในกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้              
มีกำรประเมินผลตำมสภำพจริงด้วยวิธีที่หลำกหลำยในกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพผู้เรียนอย่ำงเป็นเป็นระบบ
และต่อเนื่องทั้งในด้ำนวิชำกำรและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  อย่ำงน้อยภำคเรียนละ ๒ ครั้ง   โดยก ำหนดในระเบียบ
ว่ำด้วยกำรวัดและประเมินผลของสถำนศึกษำ  ก ำหนดปฏิทินในกำรด ำเนินกำร  วิเครำะห์และออกแบบเครื่องมือใน
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลของครูผู้สอนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และมีกำรวัดและประเมินผลระหว่ำงเรียนของนักเรียนใน
แต่ละบทเป็นก่อนเรียน  ระหว่ำงเรียนและหลังกำรเรียนรู้ในบทเรียนนั้น  มีกำรแจ้งผลกำรประเมินให้ผู้เรียนทรำบและ
ซ่อมเสริมนักเรียนที่ได้รับกำรประเมินที่ไม่ผ่ำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด  และมีกำรจัดท ำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ไขปัญหำที่
พบจำกกำรประเมินผล  เป็นต้น 
            ก ำหนดกำรด ำเนินกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะภำยใน ๒  ปี 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่ำงที่ดี   

 กำรพัฒนำครูให้มีควำมเชี่ยวชำญในวิชำชีพและกำรจัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย  กำรสร้ำงเอกลักษณ์ของกำร
พัฒนำในกำรพัฒนำศักยภำพของผู้เรียนให้สูงขึ้น  โดยเชิญวิทยำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและน ำภูมิปัญญำท้องถิ่นให้
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  และต่อยอดให้เป็นต้นแบบแก่สถำนศึกษำอื่นๆ  สำมำรถน ำสู่ชิ้นงำน  
ผลิตภัณฑ์โดยสร้ำงหลักสูตรสู่อำชีพ  เช่น  กำรสร้ำงผลิตภัณฑ์จำกกำรเขียนโปรแกรม Pro DeskTop  กำรออกแบบหุ่นยนต์  
กำรตัดต่อวีดีโอ  ผลิตภัณฑ์จำกธรรมชำติ  ท้องถิ่น  หลักสูตรกำรทอเสื่อลำยที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน  กำรจักสำน  
เป็นต้น  
 
 
 



๑๘ 
 

 

กำรประเมินควำมโดดเดน่ 
 

ผลกำรประเมนิควำมโดดเด่น 

ควำมโดดเดน่ ระดับคณุภำพ 
 

 ไม่มกีารประเมิน 
 

 เป็นต้นแบบ โดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ (C3) 
 เป็นต้นแบบ โดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับชาติ (C2) 
 เป็นต้นแบบหรือโดดเด่นระดับภูมิภาค/ท้องถิ่น (C1) 
 ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณามาตรฐานความโดดเด่น 

 
 
  



๑๙ 
 

 

ค ำรบัรองของคณะผู้ประเมนิ 

รำยงำนนี้ได้ตรวจสอบพิจำรณำควำมถูกต้องของรำยงำนในประเด็นต่อไปนี้เรียบร้อยแล้ว 

 ตรวจสอบค ำผิด กำรใช้ภำษำ 

 ตรวจสอบรูปแบบให้เป็นไปตำมที่ สมศ. ก ำหนด 

 ตรวจสอบควำมถูกต้องของผลกำรประเมิน ตลอดจนควำมสอดคล้องตั้งแต่เนื้อหำ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำสู่นวัตกรรม และกำรประเมินควำมโดดเด่น 

รำยชื่อ ต ำแหน่ง ลงชื่อ 
๑. นำยอัตถสิทธิ์ นำวะล ี ประธำนคณะผู้ประเมิน  

๒. นำยสำมำรถ ผ่องศร ี กรรมกำรคณะผู้ประเมิน  

๓. นำงสำวกรรณิกำร์ บุญเกลี้ยง กรรมกำรและเลขำนุกำร  

 


