รายงานประจาปีของสถานศึกษา
(Self-Assessment Report : SAR)
ปีการศึกษา ๒๕๕๙

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา
อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
การปฏิรูป การศึกษาในทศวรรษที่ส อง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ได้ให้ ความสาคัญการนาผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕ และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ โดย
กาหนดให้สถานศึกษาดาเนินการ ๑) จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน ๘ องค์ประกอบตามกฎกระทรวง
ฯ และให้ ถื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของการบริ ห ารการศึ ก ษา เน้ น ความต่ อ เนื่ อ ง ๒) จั ด ท ารายงานประจาปี ข อง
สถานศึ ก ษา โดยต้ น สั งกั ด ๔) เผยแพร่ ผ ลการติ ด ตาม และผลการปฏิ บั ติ ง านที่ ดี ข องสถานศึ ก ษาต่ อ
สาธารณชน ๕) นาผลการประเมินไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตลอดทั้งเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก
ดังนั้ น โรงเรี ยนศรีตระกูล วิท ยา ได้ดาเนินการตามหลั กการของกฎหมายที่ เกี่ยวข้องทุกปี ก
การศึกษาและได้จัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเอง ตาม
มาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ในปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๙ เสนอต่ อ เขตพื้ น ที่ และผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นฐานข้อมูล สาหรับสถานศึกษานาไปจัดทาแผนปฏิบัติการในปีต่อไป และเป็นฐานข้อมูล
สาหรับเขตพื้นที่นาไปใช้ประโยชน์ รายงานหน่วยงานต้นสังกัดและติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายใน โดยเขตพื้นที่ และเป็นฐานข้อมูลสาหรับใช้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามลาดับต่อไป
ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ที่ให้ความร่วมมือใน
การจัดทารายงานครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี

(นายมิตร บุญใส)
รองผู้อานวยการโรงเรียน รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปีการศึ กษา ๒๕๕๙ สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้องดาเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่กาหนดไว้ชัดเจนในมาตรา ๔๘ ให้สถานศึกษามีการ
จัดทารายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจาทุกปี
ดังนั้นโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา จึงได้ดาเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู
ตลอดได้แนวปฏิบัติ พร้อมทั้งได้ดาเนินการรวบรวมข้อมูล ผลงาน ซึ่งทางโรงเรียนได้ดาเนินกิจกรรม ตาม
สาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษา การจัดทารายงาน
ประจาปีของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้ความเห็นชอบและผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(นายเลียม ดวงสิน)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา
วัน ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

สารบัญ
ส่วนที่

หน้า
 คานา
 ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
 สารบัญ

๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
 ข้อมูลทั่วไป
 ข้อมูลครูและบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน
 สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน
 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา

๑
๑
๑
๒
๓
๓
๖
๗

๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
 มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา ๒๕๕๙

๘
๒๓
๒๖
๒๙
๓๑

๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ
 จุดเด่น
 จุดที่ควรพัฒนา
 แนวทางการพัฒนาในอนาคต
 ความต้องการการช่วยเหลือ

๓๓
๓๓
๓๕
๓๖

๔ ภาคผนวก
 ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/กาหนดค่าเป้าหมาย/
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
 คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานการเขียนรายงานประจาปีของสถานศึกษา
 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ /คณะตรวจสอบคุณภาพการเขียนรายงานประจาปีของ
สถานศึกษา

๑

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
๑.๑ ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา ที่อยู่ ๑๒๙ ม.๒ ตาบลศรีตระกูล อ.ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ โทรศัพท์ - .โทรสาร.............-............
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
๑) จานวนบุคลากร
บุคลากร
ผู้บริหาร
ปีการศึกษา ๒๕๕๙

๒

ครูผู้สอน

พนักงาน
ราชการ
๖

๒๐

ครูอัตราจ้าง
๕

๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร
๐, ๐.๐๐%

๔, ๑๐.๕๓%

๑๓, ๓๔.๒๑%
๒๑, ๕๕.๒๖%

ต่ากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

เจ้าหน้าที่
อื่นๆ
๕

๒

๓) ภาระงานสอน
สาขาวิชา

จานวน(คน)

๑. บริหารการศึกษา
๒. คณิตศาสตร์
๓. วิทยาศาสตร์
๔. ภาษาไทย
๕. ภาษาอังกฤษ
๖. สังคมศึกษา
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๘. ศิลปะและพลศึกษา
รวม

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน
ในแต่ละสาขาวิชา(ชม./สัปดาห์)
๒๐
๑๙
๒๑
๒๑
๒๒
๑๙
๒๓

๒
๕
๔
๔
๔
๔
๕
๕
๓๓

๑.๓ ข้อมูลนักเรียน
จานวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๙ รวม ๖๐๗ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐)
ระดับชั้นเรียน

ม.๑

ม.๒

ม.๓

ม.๔

ม.๕

ม.๖

รวมทั้งสิ้น

จานวนห้อง
เพศ

๕
๗๙
๔๐
๑๑๙
๒๓.๘

๔
๖๗
๕๘
๑๒๕
๓๑.๒๕

๔
๔๔
๓๔
๗๘
๑๙.๕

๕
๖๔
๖๑
๑๒๕
๒๕

๓
๒๘
๕๐
๗๘
๒๕

๕
๗๑
๗๙
๑๕๐
๓๐

๑๘
๓๒๑
๒๘๖
๖๐๗

รวม
เฉลี่ยต่อห้อง

ชาย
หญิง

๓
เปรียบเทียบจานวนนักเรียนระดับชั้น ม.๑ - ม.๖
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙
ปี กศ. ๒๕๕๙

ปี กศ. ๒๕๕๘
t150
t150
t143

ม.๖
ม.๕
ม.๔
ม.๓
ม.๒

t78
t76
t125

t75 t87
t78
t87
t77

ม.๑

ปี กศ. ๒๕๕๗

t156
t326

t125

t295

t119
t120

t77

๑.๔ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ภาษาอังกฤษ

t53.35

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

t59.27

ศิลปะ

t89.47

สุขศึกษา

t78.61

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

t68.10

วิทยาศาสตร์

t68.24

คณิตศาสตร์

t46.35

ภาษาไทย

t79.77
๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

๗๐

๘๐

๙๐

ร้อยละ

๑.๕ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙

๑๐๐

๔

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

t28.15
t28.64
t31.39
t31.80

t46.33
t47.63
t49.34
t49.00

t31.61
t33.35
t35.12
t34.99

t25.38
t25.88
t29.53
t29.31

๑๐๐
๙๐
๘๐
๗๐
๖๐
๕๐
๔๐
๓๐
๒๐
๑๐
๐

t47.23
t44.89
t46.81
t46.36

คะแนนเฉลี่ย

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

สังคมฯ

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ย สังกัดสพฐ.ทั้งหมด

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ

ภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ คะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยต่ากว่าระดับจังหวัด ระดับสังกัด สพฐ. และ
ระดับประเทศ ยกเว้นรายวิชาภาษาไทยที่สูงกว่าระดับจังหวัด ระดับสังกัด สพฐ. และระดับประเทศ

๕
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

ภาษาอังกฤษ

t23.99
t21.02

t27.76
t27.35
t35.89
t36.17
t34.62
t32.05

สังคมฯ

t31.62
t31.77
t30.19
t29.25

วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์

t20.61
t18.92

t24.88
t24.90

ภาษาไทย

t44.81

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

t49.13

๕๐

t52.29
t53.09

๖๐

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ

คะแนนเฉลี่ย สังกัดสพฐ.ทั้งหมด

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน

หมายเหตุ คะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด ระดับสังกัด สพฐ. และ
ระดับประเทศ

๖

๒. เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙

คะแนนแฌลี่ย

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙
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โรงพยาบาลส่งเสริมฯ

อบต.

วัดศรีตระกูล

เกาะกลางน้าศรีสะเกษ

วัดพระธาตุเรืองรอง

ผามออีแดง

น้าตกสาโรงเกียรติ

วัดล้านขวด

อื่นๆ

ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ระดับคุณภาพ : ดีมาก
๑. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนศรีตระกูลวิทยาเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งในด้านวิชาการ และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ โดยใช้กระบวนการพัฒนาผู้เรียนตามกลยุทธ์ จุดเน้น ของหน่วยงานต้นสังกัด และสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดเป็นเป้าหมายและกลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติการระยะกลางและ
แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๕๙ โดยโรงเรียนได้จัดให้มีโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะทางด้าน
วิชาการ และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้
ด้านการส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
- โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
- โครงการค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
- โครงการค่าย SEMATS
- โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

๑๐
- โครงการสัปดาห์ห้องสมุด
- โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์
- โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ
- โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
- โครงการสัปดาห์ห้องสมุด
- โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์
- โครงการเรียนภาษาอังกฤษกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
- โครงการ ศ.ต.ว.ร่วมใจให้โอกาสทางการศึกษา พัฒนาอาชีพ
- โครงการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิต
ด้านการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- โครงการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน
- โครงการวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
- โครงการวันไหว้ครู
- โครงการวันแม่แห่งชาติ
- โครงการค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- โครงการพัฒนา ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรีภาพ
- โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา
- โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
- โครงการกีฬาภายใน
- โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน
- โครงการทูบีนัมเบอร์วัน
๒. ผลการดาเนินการ
จากผลการดาเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๕๙ ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
ทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ดังนี้
นักเรียนโรงเรียนศรีตระกูลวิทยามีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารภาษาไทยและอังกฤษ
และการคิดคานวณเป็นไปตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น โดยแยกแยะข้อเท็จจริง รายละเอียด จัดกลุ่มข้อมูล จัด
กลุ่มความคิด เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ และสื่อสารเพื่อเสนอความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู โดยการ
พูดหรือเขียนตามความคิดของตนเองได้ในระดับดี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๑. ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
๑. ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มีความสามารถในการอ่าน เขียนภาษาไทยโดยส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๔๓ ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ มีความสามารถในการอ่าน เขียน

๑๑
ภาษาไทยโดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐ ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มี
ความสามารถในการอ่าน เขียนภาษาไทยโดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๕๖ ผู้เรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ มีความสามารถในการอ่าน เขียนภาษาไทยโดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิด
เป็นร้อยละ ๖๗.๑๘ ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ มีความสามารถในการอ่าน เขียนภาษาไทยโดยส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๐๐ ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีความสามารถในการ
อ่าน เขียนภาษาไทยโดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๕๒ ซึ่งเมื่อพิจารณาโดยภาพรวม
นักเรียนโรงเรียนศรีตระกูลวิทยามีความสามารถในการอ่าน เขียนภาษาไทยอยู่ในระดับดีเยี่ยม
๒. ผู้เรียนมีความสามารถในกรสื่อสารภาษาได้อย่างเหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ์ระดับชั้นอยู่ในระดับดี
เยี่ยม
๓. ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๗๕ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษโดย
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๗๗ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษโดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๑๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ มี
ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๙๔ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ
๕๖.๐๐ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี
คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๗๖ ซึ่งเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมนักเรียนโรงเรียนศรีตระกูลวิทยามีความสามารถในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
๔. ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มีความสามารถในการคิดคานวณ และคิดวิเคราะห์โดยส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๖๐ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ มีความสามารถในการคิดคานวณ และ
คิดวิเคราะห์โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มี
ความสามารถในการคิดคานวณ และคิดวิเคราะห์โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๒๔
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ มีความสามารถในการคิดคานวณ และคิดวิเคราะห์โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเยี่ยม
คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๑๙ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ มีความสามารถในการคิดคานวณ และคิดวิเคราะห์โดยส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีความสามารถในการคิดคานวณ
และคิดวิเคราะห์โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๗๙ ซึ่งเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมนักเรียน
โรงเรียนศรีตระกูลวิทยามีความสามารถในการคิดคานวณ และคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับดีเยีย่ ม
๒. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา
๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา และนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ
๓. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๑๒
๑. ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มีความสามารถในการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารโดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ มี
ความสามารถในการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อย
ละ ๖๕.๐๐ ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีความสามารถในการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารโดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๐๐ ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ มี
ความสามารถในการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อย
ละ ๗๐.๐๐ ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ มีความสามารถในการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารโดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๐๐ ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มี
ความสามารถในการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อย
ละ ๖๕.๐๐ ซึ่งเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมนักเรียนโรงเรียนศรีตระกูลวิทยามีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอยู่ในระดับดีเยี่ยม
๔. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๑. ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ
ตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง
๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓
๒. จากผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการสอบวัดระดับชาติ O-NET ของนักเรียนระดับชั้น ม.๓ และ
ม.๖ พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีค่าเฉลี่ยคะแนนรายวิชาภาษาไทยเพิ่มขึ้น ๐.๘๕ มีค่าเฉลี่ย
คะแนนรายวิชาคณิตศาสตร์ลดลง ๒.๗๓ มีค่าเฉลี่ยคะแนนรายวิชาวิทยาศาสตร์ลดลง ๔.๕๓ มีค่าเฉลี่ยคะแนน
รายวิชาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น ๐.๐๙ มีค่าเฉลี่ยคะแนนรายวิชาภาษาอังกฤษลดลง ๐.๖๙ และ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีค่าเฉลี่ยคะแนนรายวิชาภาษาไทยเพิ่มขึ้น ๓.๗๙ มีค่าเฉลี่ยคะแนน
รายวิชาคณิตศาสตร์ลดลง ๓.๒๓ มีค่าเฉลี่ยคะแนนรายวิชาวิทยาศาสตร์ลดลง ๐.๔๗ มีค่าเฉลี่ยคะแนนรายวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมลดลง ๖.๐๓ มีค่าเฉลี่ยคะแนนรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ๒.๗๓ เมื่อ
เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จาแนกตามรายวิชา พบว่า นักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยต่ากว่าระดับจังหวัด ระดับ สพฐ. และระดับชาติ ยกเว้นในรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด ระดับ สพฐ. และระดับชาติ
๖. ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทางาน
๑. นักเรียนโรงเรียนศรีตระกูลวิทยามีความรู้ ทักษะ และเจตคติทีดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่
สูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๔๒ และมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพในอนาคตคิดเป็นร้อยละ ๘๗.๗๕

ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

๑๓
๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม
นักเรียนโรงเรียนศรีตระกูลวิทยามีผลการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม จาแนกตามระดับชั้น ดังนี้
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มีผลการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยส่วนใหญ่อยู่ระดับดีเยี่ยม คิด
เป็นร้อยละ ๔๘.๑๙ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ มีผลการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยส่วน
ใหญ่อยู่ระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๘๖ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีผลการประเมินด้าน
คุณธรรม จริยธรรม โดยส่วนใหญ่อยู่ระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๔๕ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
มีผลการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยส่วนใหญ่อยู่ระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๑๓ นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ มีผลการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยส่วนใหญ่อยู่ระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อย
ละ ๖๐.๐๐ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีผลการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยส่วนใหญ่อยู่
ระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๕๔ ซึ่งเมื่อพิจารณาในภาพรวมนักเรียนมีผลการประเมินด้านคุณธรรม
จริยธรรม อยู่ในระดับดีเยี่ยม
๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๑. นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากการประเมินการเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและเจตคติที่ดีด้านสิ่งแวดล้อม สามารถจาแนกตามระดับชั้นได้ดังนี้ นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มีผลการประเมินด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยส่วนใหญ่
อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๗๕ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ มีผลการประเมินด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๑๘ นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีผลการประเมินด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยส่วนใหญ่
อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๓๙ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ มีผลการประเมินด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐ นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ มีผลการประเมินด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยส่วนใหญ่
อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีผลการประเมินด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๘๔ ซึ่งเมื่อ
พิจารณาโดยภาพรวมนักเรียนมีผลการประเมินด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับ
ดีเยี่ยม
๒. นักเรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทย และเห็น คุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย
จาแนกตามระดับชั้น ดังนี้ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มีผลการประเมินด้านความภาคภูมิใจในท้องถิ่น
ในความเป็นไทยโดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๑๙ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ มี
ผลการประเมินด้านความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทยโดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ
๔๘.๘๖ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีผลการประเมินด้านความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทย
โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๔๕ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ มีผลการประเมิน
ด้านความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทยโดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๑๓

๑๔
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ มีผลการประเมินด้านความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทยโดยส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีผลการประเมินด้าน
ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทยโดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๕๔ ซึ่งเมื่อ
พิจารณาโดยภาพรวมนักเรียนมีผลการประเมินด้านความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทย อยู่ในระดับดี
เยี่ยม
๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
จากการประเมินนักเรียนด้านการยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อื่น สุขภาวะทางจิต การภูมิคุ้มกัน
และการคานึงถึงความเป็นธรรมในสังคม พบว่า นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มีผลการประเมินเรียง
ตามลาดับมากไปหาน้อยได้ดังนี้ นักเรียนมีภูมิคุ้มกันในตนเอง ยอมรับฟังเหตุผลและความคิดเห็นของผู้อื่น
คานึงถึงความเป็นธรรมในสังคม และมีสุขภาวะทางจิต ตามลาดับ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ มีผล
การประเมินเรียงตามลาดับมากไปหาน้อยได้ดังนี้ นักเรียนยอมรับฟังเหตุผลและความคิดเห็นของผู้อื่นมีสุข
ภาวะทางจิต ภูมิคุ้มกันในตนเอง และคานึงถึงความเป็นธรรมในสังคม ตามลาดับ นักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีผลการประเมินเรียงตามลาดับมากไปหาน้อยได้ดังนี้ นักเรียนมีสุขภาวะทางจิต คานึงถึง
ความเป็นธรรมในสังคม ภูมิคุ้มกันในตนเอง และยอมรับฟังเหตุผลและความคิดเห็นของผู้อื่น ตามลาดับ
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ มีผลการประเมินเรียงตามลาดับมากไปหาน้อยได้ดังนี้ นักเรียนคานึงถึง
ความเป็นธรรมในสังคม มีสุขภาวะทางจิต ภูมิคุ้มกันในตนเอง และยอมรับฟังเหตุผลและความคิดเห็นของ
ผู้อื่น ตามลาดับ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ มีผลการประเมินเรียงตามลาดับมากไปหาน้อยได้ดังนี้
นักเรียนมีสุขภาวะทางจิต ภูมิคุ้มกันในตนเอง ยอมรับฟังเหตุผลและความคิดเห็นของผู้อื่น และคานึงถึงความ
เป็นธรรมในสังคม ตามลาดับ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีผลการประเมินเรียงตามลาดับมากไป
หาน้อยได้ดังนี้ นักเรียนมีสุขภาวะทางจิต ภูมิคุ้มกันในตนเอง ยอมรับฟังเหตุผลและความคิดเห็นของผู้อื่น และ
คานึงถึงความเป็นธรรมในสังคม ตามลาดับ ซึ่งเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมนักเรียนมีผลการประเมินรายด้าน
มากกว่าร้อยละ ๕๐

๑๕

ร้อยละ

ทั้งนี้ มีผลการดาเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่างๆ ดังนี้
ประเด็น
ผลการประเมิน
ความสามารถใน
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน
การอ่าน การ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จาแนกตามระดับคุณภาพ
เขียน
๑๐๐
(ม.๑ – ม.๖)
๙๐
๘๐
(ระดับดีเยี่ยม)
t67.18
๗๐
๖๐
๕๐
๔๐
๓๐
๒๐
๑๐
๐

t62.50

t53.43

t51.56
t38.00
t34.00

t25.30
t21.27
t0.00

ชั้น ม.๑

t25.00

t21.82
t15.62
t11.00

t7.96
t4.54

ชั้น ม.๒
ดีเยี่ยม

ความสามารถใน
การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
(ระดับดี)

t51.52

ชั้น ม.๓
ดี

พอใช้

t21.87

t18.00
t10.00

t9.39
t1.56

ชั้น ม.๔

t33.33
t15.15
t0.00

ชั้น ม.๕

ต้องปรับปรุง

ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถ
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖
จาแนกตามระดับคุณภาพ

ชั้น ม.๖

ร้อยละ

๑๖
๑๐๐
๙๐
๘๐
๗๐
๖๐
๕๐
๔๐
๓๐
๒๐
๑๐
๐

t62.13

t38.75
t26.25
t17.50
t17.50

t28.13

t20.46

t18.18
t15.15

ชั้น ม.๒

t10.45
t1.55

ชั้น ม.๓

ดี

t24.00
t20.00

t9.38

t4.54

ดีเยี่ยม

t0.00

ชั้น ม.๔

พอใช้

ชั้น ม.๕

t0.00

ชั้น ม.๖

ต้องปรับปรุง

ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการคิดคานวณ
และคิดวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖
จาแนกตามระดับคุณภาพ
๑๐๐
๙๐

๕๐

t67.19

t64.04

๗๐
๖๐

t78.79

t74.24

๘๐

ร้อยละ

ความสามารถใน
การคิดคานวณ
และคิดวิเคราะห์
(ระดับดีเยี่ยม)

t56.00
t47.76
t41.79

t39.77
t30.68
t9.09

ชั้น ม.๑

t60.94

t60.00

t50.60
t43.37

๔๐

t33.71

t30.00

๓๐

t22.73

๒๐
๑๐

t6.03
t0.00

t23.44

t21.21
t10.00

t9.37
t3.03
t0.00

t2.25
t0.00

t0.00

t0.00

t0.00
t0.00

๐

ชั้น ม.๑

ชั้น ม.๒
ดีเยี่ยม

ชั้น ม.๓
ดี

พอใช้

ชั้น ม.๔

ชั้น ม.๕

ต้องปรับปรุง

ชั้น ม.๖

๑๗

ผลการประเมิน
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จาแนกตามระดับคุณภาพ
๑๐๐
๙๐
๘๐
๗๐

t70.00

t65.00

t60.00

t65.00

t59.00

๖๐

ร้อยละ

ประเด็น
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี
(ม.๑ – ม.๖)
(ระดับดีเยี่ยม)

t65.00

๕๐
๔๐

t30.00

๓๐
๒๐
๑๐

t10.00

t26.00

t25.00

t15.00

t10.00

t0.00

t0.00

t0.00

t30.00

t30.00

t20.00
t10.00
t0.00

t5.00
t0.00

t5.00
t0.00

๐

ชั้น ม.๑

ชั้น ม.๒
ดีเยี่ยม

ชั้น ม.๓
ดี

พอใช้

ชั้น ม.๔

ชั้น ม.๕

ต้องปรับปรุง

ชั้น ม.๖

๑๘

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(ระดับพอใช้)

ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับดีขึ้นไป
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จาแนกตามระดับคุณภาพ
ภาษาอังกฤษ

t53.35

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

t59.27

ศิลปะ

t89.47

สุขศึกษา

t78.61

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

t68.10

วิทยาศาสตร์

t68.24

คณิตศาสตร์

t46.35

ภาษาไทย

t79.77
๐

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐
ร้อยละ

ประเด็น
ผลการทดสอบ
ระดับชาติ

ผลการประเมิน
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จาแนกตามระดับคุณภาพ

๑๙

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

t28.15
t28.64
t31.39
t31.80

t46.33
t47.63
t49.34
t49.00

t31.61
t33.35
t35.12
t34.99

t25.38
t25.88
t29.53
t29.31

๑๐๐
๙๐
๘๐
๗๐
๖๐
๕๐
๔๐
๓๐
๒๐
๑๐
๐

t47.23
t44.89
t46.81
t46.36

คะแนนเฉลี่ย

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

สังคมฯ

ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ย สังกัดสพฐ.ทั้งหมด

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จาแนกตามระดับคุณภาพ
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
t27.76
t27.35
t23.99
t21.02

ภาษาอังกฤษ

t35.89
t36.17
t34.62
t32.05
t31.62
t31.77
t30.19
t29.25

สังคมฯ
วิทยาศาสตร์
t24.88
t24.90
t20.61
t18.92

คณิตศาสตร์

t52.29
t53.09
t44.81t49.13

ภาษาไทย
๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ

คะแนนเฉลี่ย สังกัดสพฐ.ทั้งหมด

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน

การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙

๒๐

คะแนนแฌลี่ย

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๑๐๐
๙๐
๘๐
๗๐
๖๐
๕๐
๔๐
๓๐
๒๐
๑๐
๐

t46.38 t47.23
t28.11 t25.38

ภาษาไทย

t36.14 t31.61

t46.24 t46.33
t28.84 t28.15

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ

ปี ๒๕๕๘

ปี ๒๕๕๙

การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙

คะแนนเฉลี่ย

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๑๐๐
๙๐
๘๐
๗๐
๖๐
๕๐
๔๐
๓๐
๒๐
๑๐
๐

t41.02 t44.81

t38.08
t29.72 t29.25
t22.15 t18.92

ภาษาไทย

t18.29 t21.02

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ
ปี ๒๕๕๘

ประเด็น

t32.05

ปี ๒๕๕๙

ผลการประเมิน

๒๑
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จาแนกตามระดับคุณภาพ

ร้อยละ

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน

๑๐๐
๙๐
๘๐
๗๐
๖๐
๕๐
๔๐
๓๐
๒๐
๑๐
๐

t48.86
t39.77

t48.19
t36.14

t60.00

t53.13
t45.45
t39.39
t31.25

t15.66

t15.15

t11.36

t0.00

t0.00

ชั้น ม.๑

t55.54

t15.62

t0.00

ชั้น ม.๒

ชั้น ม.๓

ดีเยี่ยม

ดี

t15.15

t10.00

t0.00

ชั้น ม.๔

พอใช้

t30.30

t30.00

t0.00

ชั้น ม.๕

t0.00

ชั้น ม.๖

ต้องปรับปรุง

ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จาแนกตามระดับคุณภาพ

ชั้น ม.๖

t22.72
t19.69

ชั้น ม.๕

t20.00
t20.00

ชั้น ม.๔

t15.62
t15.62

ชั้น ม.๓

t15.15

t34.84
t33.33
t31.25
t36.36
t39.39

t22.72
t28.41

ชั้น ม.๒

t18.07

ชั้น ม.๑
๐

๑๐

๒๐

t30.12

๓๐

ต้องปรับปรุง

๔๐

t43.18
t39.75

๕๐

๖๐

๗๐

พอใช้

ดี

ดีเยี่ยม

๘๐

๙๐

๑๐๐

๒๒

ประเด็น
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน

ผลการประเมิน
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จาแนกตามระดับคุณภาพ

t15.15

ชั้น ม.๖

t30.30
t10.00

ชั้น ม.๕

t30.00

ชั้น ม.๔

t15.62

ชั้น ม.๓

t15.15

๐

๑๐

๒๐

t53.13
t39.39
t45.45
t39.77

t15.66

ชั้น ม.๑

t60.00

t31.25

t11.36

ชั้น ม.๒

t55.54

t36.14

๓๐

ต้องปรับปรุง

๔๐

t48.86
t48.19

๕๐

๖๐

๗๐

พอใช้

ดี

ดีเยี่ยม

๘๐

๙๐

๑๐๐

ร้อยละผลการประเมินนักเรียนด้านการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
สุขภาวะทางจิต ภูมิคุ้มกัน และความเป็นธรรมต่อสังคมของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ที่อยู่ในระดับดีเยี่ยม

๒๓

ร้อยละ

๑๐๐
๙๐
๘๐
๗๐
๖๐
๕๐
๔๐
๓๐
๒๐
๑๐
๐

t71.45
t66.23
t59.31
t57.72

ชั้น ม.๑

ประเด็น
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน

t87.89
t82.21
t75.45
t73.23

t77.34
t62.23
t61.79
t60.33

ชั้น ม.๒

t63.02
t59.94
t56.45
t54.43

ชั้น ม.๓

ชั้น ม.๔

t88.55
t84.10
t76.67
t76.43
t70.43
t70.12
t69.32
t68.84

ชั้น ม.๕

ชั้น ม.๖

การยอมรับความคิดเห็นผู้อื่น

สุขภาวะทางจิต

มีภูมิคุ้มกันตนเอง

คานึงถึงความเป็นธรรมต่อสังคม

ผลการประเมิน
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
t90.36

t89.06

t88.63

t90.00

t90.90

t80.90

ชั้น ม.๑

ชั้น ม.๒

ชั้น ม.๓

ชั้น ม.๔

ชั้น ม.๕

ชั้น ม.๖

ร้อยละของนักเรียนที่มีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน

๒๔
t87.76

t88.32

t75.45
t69.23

ชั้น ม.๑

ชั้น ม.๒

t71.42

t64.45

ชั้น ม.๓

ชั้น ม.๔

ชั้น ม.๕

ชั้น ม.๖

๓. จุดเด่น
๑. ด้านการใช้เทคโนโลยี พบว่า นั กเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีทางการสื่อสาร การค้นคว้าหาความรู้ และใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับดีเยี่ยมในทุก
ระดับชั้น ซึ่งมีค่าเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ ๘๐ ของจานวนนักเรียนทั้งหมด
๒. ด้านความสามารถในการอ่าน เขียน พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ มีความสามารถ
ในการอ่าน และเขียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป มากกว่าร้อย ๘๐ ของทั้งเรียนทั้งหมด
๓. ด้านความสามารถในการคิดคานวณ พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ มีความสามารถ
ในการคิดคานวณเบื้องต้น อยู่ในระดับดีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนทั้งหมด
๔. ด้านการมีคุณธรรม จริยธรรม พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยมมาก มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๓ ตามลาดับในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
ดีเยี่ยมมาก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ตามลาดับ
๕. ด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียน
ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยมมาก มีนักเรียนชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ ๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ

๒๕
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ตามลาดับ ส่วนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ตามลาดับ
๖. ด้านความภูมิใจในความเป็นไทยพบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนที่มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยมมาก เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียน
ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๓ ตามล าดับ ในระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย เป็ น นั ก เรีย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๕
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ตามลาดับ
๗. ด้านการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนที่มี
ผลการประเมินด้านการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นมากที่สุด เป็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ตามลาดับ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนที่
มีผลการประเมินด้านการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นมากที่สุด เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ตามลาดับ
๘. ด้านสุขภาวะทางจิตพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านสุข
ภาวะทางจิต มากที่สุด เป็ น นั กเรีย นชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ตามลาดับ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนที่มีผลการประเมินด้านสุขภาวะทาง
จิต มากที่สุด เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
๖ ตามลาดับ
๙. การมีภูมิคุ้มกันตนเองพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านการ
มีภูมิคุ้มกันตนเองมากที่สุด เป็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนชั้น
มัธ ยมศึกษาปี ที่ ๓ ตามล าดับ ในระดับ ชั้น มัธ ยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียนที่มีผ ลการประเมินด้านการมี
ภูมิคุ้มกันตนเองมากที่สุ ด เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ตามลาดับ
๑๐. การคานึงถึงความเป็นธรรมต่อสังคมพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีนักเรียนที่มีผลการ
ประเมินด้านการคานึงถึงความเป็ นธรรมต่อสังคม มากที่สุด เป็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ตามลาดับ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า มี
นักเรียนที่มีผลการประเมินด้านการคานึงถึงความเป็นธรรมต่อสังคม มากที่สุด เป็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
๖นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ตามลาดับ
๑๑. ด้านการนักเรียนมีส่วนร่วมด้านคุณธรรม จริยธรรม พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อย
ละของนักเรียนที่มีผลการประเมินมากที่สุด เป็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามลาดับ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการ
ประเมินมากที่สุด เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๕ ตามลาดับ
๔. จุดควรพัฒนา

๒๖
๑. ควรพั ฒ นาและเพิ่ ม ทั ก ษะทางภาษาอั ง กฤษ เนื่ อ งจากนั ก เรี ย นยั ง มี ผ ลการประเมิ น ด้ า น
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต่า
๒. ควรพัฒ นาความรู้พื้นฐาน เพื่อเพิ่มความสามารถในการทาแบบทดสอบระดับชาติ (O-net) ซึ่ง
นักเรียนมีผลการสอบคะแนนเฉลี่ยที่ต่ากว่าระดับจังหวัด ระดับ สพฐ. และระดับชาติ
๓. ด้านคุณธรรม นักเรียนบางส่วนยังขาดจิตสานึกด้านการมีคุณธรรม จริยธรรม
๔. นักเรียนบางส่วนไม่รู้บทบาทและหน้าที่ในการช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติทั้งในและนอกสถานศึกษา
๖. นักเรียนบางส่วนไม่มีความภูมิใจในความเป็นไทยสังเกตจากการร้องเพลงชาติ
๗. นักเรียนบางส่วนไม่ค่อยยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
๘. นักเรียนบางส่วนไม่ค่อยเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ : ดีมาก
๑. วิธีดาเนินการและผลการพัฒนา

๒๗

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๒
กระบวนการบริหาร
และการจัด
การศึกษา

วิธีดาเนินการพัฒนา
๑. โรงเรี ย นมี ก ารประชุ ม วางแผนเพื่ อ
กาหนดเป้ าหมาย วิสั ยทัศน์และพันธ์กิจ
อย่ างชัดเจน โดยการ SWOT และนาไป
จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีและแผน
กลยุทธสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนและนโยบายการศึกษา
ของชาติ
๒.โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาและ
พั ฒ น า วิ ช า ก า ร ที่ เน้ น ผู้ เรี ย น ทุ ก
กลุ่มเป้าหมายทุกคน โดยจัดทาโครงการ
ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาทั้ ง ๔
ด้าน ดังนี้
- โครงการ ศ.ต.ว.ร่ ว มใจให้ โ อกาส
ทางการศึกษา พัฒ นาอาชีพที่เปิดโอกาส
ให้ ผู้เรียนอย่าเท่าเทียมกันและแก้ปัญหา
นักเรียนที่คุณลักษณะอันไม่พึงประสงค์
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
- โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระ
- โครงการส่ ง เสริ ม ความเป็ น เลิ ศ ทาง
วิชาการ
- โค ร ง ก า ร พั ฒ น า แ ห ล่ ง เรี ย น รู้ สู่
สถานศึกษาเพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
- โครงการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการ
บริหารกาจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วม
ของชุมชน

ผลการพัฒนา
๑.มี แ ผนปฏิ บั ติ ก ารและแผนกลยุ ท ธิ์
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุ ม และน โยบ ายการศึ ก ษ าชาติ
สามารถนาไปใช้ได้จริง

๑. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่าง
เท่าเทียมและทั่วถึงกัน
๒. บุคลากรได้รับประสบการณ์ ตรงและ
ส า ม า ร ถ พั ฒ น า ต น เอ ง ต ร ง ต า ม
ความสามารถและหน้าที่ที่รับผิดชอบเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
๓.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
๔ .ผู้ เ รี ย น ได้ รั บ การส่ ง เสริ ม เข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมที่ ห ลากหลายทั้งระดับโรงเรียน
จังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ
๕.โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวย
ต่ อ การจั ด การเรี ย นการสอน มี แ หล่ ง
เรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนได้ตลอดเวลา
๖.โรงเรี ย นมี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การที่
เข้ ม แข็ ง และจั ด ท าข้ อ มู ล สารสนเทศ
ห้ อ งสมุ ด อย่างเป็ น ระบบ ด าเนิ น การได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

๒๘

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๒
กระบวนการบริหาร
และการจัด
การศึกษา

วิธีดาเนินการพัฒนา
๓.โรงเรี ย นมี ก ารประชุ ม วางแผนการ
ดาเนิ น การจั ด การศึก ษา โดยมีส่ ว นร่ว ม
ขอ งทุ ก ฝ่ าย ได้ แก่ ค ณ ะก รรม ก าร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน
วัด นักเรียนและครูทุกคน และมีโครงการ
ที่เกี่ยวข้องดังนี้
- โครงการพัฒ นาทักษาการเรียนรู้ผ่าน
ระบบเครื อ ข่ า ยอย่ า งครอบคลุ ม และมี
ประสิทธิภาพ
- โครงการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการ
บริหารกาจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วม
ของชุมชน
- โครงการสืบสานค่านิยมสาหรับเยาวชน
ไทย
๔ .โ ร ง เรี ย น มี ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง ค า สั่ ง
ค ณ ะก รรม ก ารติ ด ต าม นิ เท ศ แ ล ะ
ประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาทั้ งภายใน
แ ล ะ ภ าย น อ ก เพื่ อ พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
การศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานที่
กาหนด ดังโครงต่อไปนี้
- โครงการนิ เ ทศภายในและประกั น
คุณภาพการศึกษา
- โครงการรั บ การนิ เทศการศึ ก ษาจาก
ภายนอก

ผลการพัฒนา
๑. โรงเรี ย นได้ รั บ ความร่ว มมื อ จากทุ ก
ฝ่ าย ใน ก ารพั ฒ น าก าร ศึ ก ษ าให้ มี
ประสิทธิภาพ ผู้เรียนสามารถเรียนเรียนรู้
ผ่านระบบเครือข่ายได้อย่างทั่วถึง
๒. ผู้ ป กครองและชุ ม มี บ ทบาทและ
สนับสนุนทางการศึกษาเป็นอย่างโดยเข้า
ร่วมประชุมและเสนอความคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา
๓. คณะกรรมการสถานศึกษามีบ ทบาท
และให้ ค วามร่ว มมื อ กั บ ทางโรงเรี ย นใน
การจัดการศึกษาเป็นอย่างดี
๔. ครู นักเรียน เข้าใจบทบาทของตนเอง
สามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ
๑. โรงเรี ย นได้ ติ ด ตาม นิ เ ทศการจั ด
การศึ กษ าภ ายใน ทุ กภ าคเรี ย น เพื่ อ
ปรับปรุงและเตรียมความพร้อมในการรับ
การนิ เทศ ติ ด ตามและประเมิ น การจั ด
การศึ ก ษาจากหน่ ว ยงานภายนอก เช่ น
สหวิทยาเขต สานักงานเขตพื้นที่กาศึกษา
เขต ๒๘ หรือสมศ.
๒. ครู ผู้ เ รี ย นมี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น ใน
บทบาทและหน้าที่ของตนเอง
๓. ผู้บริหารสถานศึกษามีการติดตามและ
ให้คาแนะนา ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง

๒๙

๒. จุดเด่น
๑. ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสาคัญในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี แผนกลยุทธ์สถานศึกษา
และการดาเนิ น งานพั ฒ นาคุณ ภาพการบริห ารและการจัดการศึกษาที่ มีความเหมาะสม โดยมีการกาหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สามารถนาไปใช้ได้จริง
๒. ผู้บริหารเห็นความสาคัญของการพัฒนาโรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านบรรยากาศ สภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนที่ส่งเสริมและเอื้ออานวยต่อการจัดการศึกษา ด้าน ICT ด้านบุคลากร ที่เป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒ นา
ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
๓. สถานศึกษาจัดห้องสมุดและระบบสารสนเทศได้อย่างเป็นระบบ มีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน
ทันสมัย ทาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
๓. จุดควรพัฒนา
๑. โรงเรียนควรกาหนดแนวปฏิบัติเพื่อขอคาปรึกษาจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างสม่าเสมอ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และแนวทาง
การจัดสรรงบประมาณตามภารกิจต่าง ๆ ของโรงเรียน
๒. โรงเรียนควรมีกระบวนการจัดการของสถานศึกษาเพื่อให้คุณภาพการจัดการศึกษาเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุ ดเน้น เป้าหมาย กลยุทธ์ ซึ่งสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาให้มากขึ้น
โดยจัดทาโครงการที่เน้นส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน และทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและพัฒนากิจกรรมต่างๆให้
เกิดประสิทธิภาพ
๓. โรงเรียน ครู และผู้บ ริหาร ควรนาผลการจากการนิเทศ ติดตามและการประเมินผลมาประชุม
วิเคราะห์และวางแผนร่วมกัน เพื่อนาผลที่ได้ไปปรับปรุงและเร่งรัดพัฒ นาในจุ ดที่บกพร่องให้ มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กาหนด

๓๐

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพ : ดีมาก
๑. กระบวนการและผลการดาเนินงาน
โรงเรียนดาเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยการดาเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย ดังนี้
โครงการ
๑. โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ

ตัวชี้วัด
๑.นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทักษะตามความ
ถนัดและความสนใจ
๒.นักเรียนมีความอดทน ความเสียสละ
และความสามัคคี
๓.นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง
๔.นักเรียนมีผลงานทางด้านวิชาการใน
ทุกๆกิจกรรมที่เข้าร่วมการแข่งขัน

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการตามโครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ ด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา
โดยส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมทั้งระดับเขต
พื้นที่การศึกษา และระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และส่งนักเรียนเข้า
ร่วมการแข่งขันความเป็นเลิศทางด้าน
กีฬาในระดับเขต ระดับจังหวัด และ
หน่วยงานราชการ ได้รับรางวัลทั้งใน
ระดับเขตพื้นที่และเป็นตัวแทนร่วมการ
แข่งขันในระดับภาค
-ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันโครงงาน
คอมพิวเตอร์
-ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ

๓๑

๒. โครงการสัปดาห์
ห้องสมุด

๓. โครงการสัปดาห์
วิทยาศาสตร์

๔. โครงการเรียน
ภาษาอังกฤษกับ
วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา
๕. โครงการพัฒนา
กิจกรรมการเรียน
การสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
๖. โครงการค่ายพัก
แรมลูกเสือ-เนตร
นารี

๗. โครงการค่าย
SEMATS

๑.นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทักษะตามความ
ถนัดและความสนใจ
๒.นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการอ่านหนังสือ
และการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง
๑.นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทักษะตามความ
ถนัดและความสนใจ
๒.นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง
๓.นักเรียนมีความรู้และเจตคติที่ดีต่อ
การศึกษาวิทยาศาสตร์
๔.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ร้อยละ ๑๐๐

๑.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๐
๒.นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น
๑.นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทักษะตามความ
ถนัดและความสนใจ
๒.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุก
กลุ่มสาระเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕
๓.นักเรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนนสอบการ
ทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้นในทุกรายวิชา
๑.นักเรียนมีความรู้ในรายวิชาลูกเสือ มี
ทักษะการดารงชีวิตและการอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่น
๒.นักเรียนเรียนรู้ความอดทน ความ
เสียสละ และความสามัคคี ร้อยละ ๑๐๐
๑.นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทักษะตามความ
ถนัดและความสนใจ

ภาษาไทย
-ตัวแทนนักกีฬาตระกร้อระดับประเทศ
ดาเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
โดยนักเรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรม ตอบ
คาถาม การอ่านหนังสือ ฯลฯ ดาเนินการ
เสร็จสินช่วงเดือนพฤศจิกายน
จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมีนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมมากกว่า ๘๐๐ คน ได้รับ
ความร่วมมือจากหน่วยงานเข้าร่วมจัด
กิจกรรมจานวนมาก

จัดการเรียนการสอนโดยครูชาวต่างชาติ
เจ้าของภาษา โดยจัดให้นักเรียนได้เรียนรู้
ในทุกระดับชั้นในระหว่างภาคเรียนที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๕๙
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ดังนี้
-จัดค่ายส่งเสริมการเรียนรู้
-กิจกรรมวันสาคัญ
-กิจกรรมสอนเสริมเพิ่มความรู้
-เพิ่มสื่อการเรียนรู้ในกลุ่มสาระ
จัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในช่วงเดือน
มกราคม

จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมการเรียนรู้บูรณา
การร่วมกันระหว่างกลุ่มสาระช่วงเดือน

๓๒

๘. โครงการวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ

๙. โครงการศ.ต.ว.
รวมใจให้โอกาส
ทางการศึกษา
พัฒนาอาชีพ

๒.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุก
กลุ่มสาระเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕
๓.นักเรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนนสอบการ
ทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้นในทุกรายวิชา
๑.นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทักษะตามความ
ถนัดและความสนใจ
๒.นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง
๓.นักเรียนมีความรู้และเจตคติที่ดีต่อ
การศึกษาภาษาไทย
๔.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย
แห่งชาติร้อยละ ๑๐๐
๑. นักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษาใน
เขตพื้นที่บริการได้รับโอกาสการศึกษาต่อ
ร้อยละ ๑๐๐
๒. นักเรียนสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาทางเลือก ร้อยละ ๘๐

กรกฎาคม โดยมีนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ๔ เข้าร่วมกิจกรรม

จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยจัด
นิทรรศการ การตอบคาถาม เล่นเกมส์
และการแสดงส่งเสริมด้านภาษา
วรรณกรรม และวรรณคดี

จัดหลักสูตรการศึกษาทางเลือกให้กับ
นักเรียนที่ด้อยโอกาสทั้งนักเยนที่ออก
กลางคันและนักเรียนที่มีปัญหาด้านการ
เรียน

๒. จุดเด่น
๑. โรงเรียนมีการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะกลาง และแผนปฏิบัติการประจาปีที่ส่งเสริม
ให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยมีโครงการและกิจกรรมที่หลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒. คณะครูมีความเสียสละและความมุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ใช้สื่อ
และเทคโนโลยีการสอนที่ และวิธีการสอนหลากหลาย
๓. ผู้บริหารให้การส่งเสริม สนับสนุน และให้ความสาคัญกับกระบวนการจัดการเรียนสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓. จุดควรพัฒนา

๓๓
๑. ควรมีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาครู แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ โดยวิทยากรผู้มีความรู้จากหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อเพิ่มทักษะและความเข้าใจและวิธีการที่
หลากหลายตามบริบทของกลุ่มสาระการเรียนรู้
๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจัดการเรียนการสอน และเพิ่มการบูรณาการการ
เรียนรู้ภายในชุมชนให้มากขึ้น
๓. สร้างความตระหนักถึงประโยชน์ และความสาคัญของการแสวงหาความรู้ กับนักเรียนในทุก
ระดับชั้น

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
ระดับคุณภาพ : ดีมาก
๑. กระบวนการและผลการดาเนินงาน

๓๔
กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนประเมินคุณภาพภายในตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ๘ ประการ
๑. กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๒. จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
มุ่นเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน
๓. จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศที่เป็น
ระบบ
๔. จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
๕. ดาเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา
๖. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา
๗. จัดทารายงานประจาปีที่เป็นการประเมิน
คุณภาพภายใน
๘. ดาเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
และมีโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๕๙
- โครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่
มาตรฐานสากล
- โครงการนิเทศภายใน
- โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา

ผลการดาเนินงาน
๑.โรงเรียนมีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานใหม่ ๔ มาตรฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๒.โรงเรียนจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะกลาง ๓
ปี และแผนปฏิบัติการประจา ๒๕๕๙
๓.โรงเรียนมีการจัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่าง
เป็นระบบ
๔. โรงเรียนมีกระบวนการการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ
และจัดทารายงานเสนอผลการนิเทศภายในต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา และเผยแพร่แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
๕. โรงเรียนจัดให้มีการติดตาม ประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานของสถานศึกษาโดยสถานศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ
จัดทารายงานเสนอผู้บริหารและเผยแพร่แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๖. โรงเรียนมีการจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
(SAR) นาเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่แก่
หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
๗. โรงเรียนมีการดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจาปี
๒๕๕๙ และสรุปรายงานผลการดาเนินงานนาเสนอต่อ
ผู้บริหารสถานศึกษา

๒. จุดเด่น
๑. โรงเรียนมีการกาหนดโครงสร้างการดาเนินงานงานประกันคุณภาพการศึกษา และกาหนดบุคลากร
รับผิดชอบตามคาสั่งปฏิบัติงานโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา
๒. โรงเรียนมีกระบวนการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมกันจัดทามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่
ชัดเจน จัดทาและเผยแพร่แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๓. โรงเรียนมีกระบวนการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ มีผู้รับผิดชอบจัดทารายงานเสนอ
ผู้บังคับบัญชาภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๓. จุดควรพัฒนา

๓๕
๑. ควรมีการดาเนินงานประสานกันระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา เพื่อความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
๒. ควรมีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศผลการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
๓. ควรจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลกรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อเพิ่มความเข้าใจและแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง โดยสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา ๒๕๕๙

๓๖
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
๒. ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
๓. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
๖. ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทางาน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๒.๑ การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียน
รอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
๒.๒ การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ
๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
๔. การกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดีเยี่ยม
พอใช้
พอใช้
ดีมาก
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดีมาก
พอใช้
ดีมาก
ดีมาก

๓๗

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ให้ดียิ่งขึ้น
สรุปภาพรวม

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

๓๘

ส่วนที่ ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ
รายงานประจาปีของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสาคัญที่สถานศึกษาจะต้องนาไปวิเคราะห์
สังเคราะห์เพื่อสรุปการเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสาเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(๓ – ๔ ปี) และนาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการ
ดาเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้
สรุปผล
จุดเด่น

จุดควรพัฒนา

มาตรฐานที่ ๑
๑. ด้านการใช้ เทคโนโลยี พบว่า นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๑-๖ มี ค วามสามารถในการใช้
เทคโนโลยีทางการสื่อสาร การค้นคว้าหาความรู้ และ
ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับดีเยี่ยมใน
ทุกระดับ ชั้น ซึ่งมีค่ าเฉลี่ ย มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของ
จานวนนักเรียนทั้งหมด
๒. ด้ า นความสามารถในการอ่ า น เขี ย น พบว่ า
นั ก เรี ย น ร ะ ดั บ ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่ ๑ -๖ มี
ความสามารถในการอ่าน และเขียนอยู่ในระดับดีขึ้น
ไป มากกว่าร้อย ๘๐ ของทั้งเรียนทั้งหมด
๓. ด้ า นความสามารถในการคิ ด ค านวณ พบว่ า
นั ก เรี ย น ร ะ ดั บ ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่ ๑ -๖ มี
ความสามารถในการคิดคานวณเบื้องต้น อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนทั้งหมด
๔. ด้ า นมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมที่ ดี พบว่ า นั ก เรี ย น

มาตรฐานที่ ๑
๑. ควรพั ฒ นาและเพิ่ ม ทั ก ษะทางภาษาอั ง กฤษ
เนื่ อ งจ าก นั ก เรี ย น ยั งมี ผ ล ก าร ป ร ะ เมิ น ด้ า น
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต่า
๒. ควรพัฒนาความรู้พื้นฐาน เพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการทาแบบทดสอบระดับชาติ (O-net) ซึ่งนักเรียน
มี ผ ลการสอบคะแนนเฉลี่ ย ที่ ต่ ากว่ า ระดั บ จั ง หวั ด
ระดับ สพฐ. และระดับชาติ
๓. ด้านคุณ ธรรม นั กเรียนบางส่ ว นยังขาดจิต ส านึ ก
ด้านการมีคุณธรรม จริยธรรม
๔. นั ก เรีย นบางส่ ว นไม่ รู้บ ทบาทและหน้ า ที่ ในการ
ช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติทั้งในและนอกสถานศึกษา
๖. นักเรียนบางส่วนไม่มีความภูมิใจในความเป็นไทย
สังเกตจากการร้องเพลงชาติ
๗. นักเรียนบางส่วนไม่ ค่อยยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้อื่น เอาความคิดเห็นส่วนตัวเป็นหลัก

๓๙
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ มีคุณธรรม จริยธรรม
อยู่ในระดับดีเยี่ยม นักเรียนมากว่าร้อยละ ๘๐ มีผล
การประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป
๕ . ด้ า น การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
๑-๖ มีจิตสานึกที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับดีเยี่ยม
นั กเรี ย นมากว่าร้อยละ ๘๐ มี ผ ลการประเมินตั้งแต่
ระดับดีขึ้นไป
มาตรฐานที่ ๒
๑. ผู้บ ริหารสถานศึกษาให้ ความสาคัญ ในการจัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปี แผนกลยุทธ์สถานศึกษาและ
การดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัด
การศึ ก ษาที่ มี ค วามเหมาะสม โดยมี ก ารก าหนด
เป้ า หมาย วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละพั น ธกิ จ ไว้ อ ย่ า งชั ด เจน
สามารถนาไปใช้ได้จริง
๒ ผู้ บ ริ ห ารเห็ น ความส าคั ญ ของการพั ฒ นาโรงเรี ยน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านบรรยากาศ สภาพแวดล้อมของ
โรงเรี ยนที่ ส่ งเสริมและเอื้ ออานวยต่ อการจั ดการศึ กษา
ด้ าน ICT ด้ า นบุ ค ลากร ที่ เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ในการ
พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพของการจั ด การศึ ก ษาให้ ไ ด้
มาตรฐาน
๓. สถานศึกษาจัดห้องสมุดและระบบสารสนเทศได้
อย่ า งเป็ น ระบบ มี ค วามถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น ชั ด เจน
ทันสมัย ทาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
มาตรฐานที่ ๓
๑. โรงเรียนมีการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ระยะกลาง และแผนปฏิบัติการประจาปีที่ส่งเสริมให้
ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยมี
โครงการและกิจกรรมที่หลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒. คณะครู มี ค วามเสี ย สละและความมุ่ งมั่ น ในการ
จั ดการเรี ย นการสอนที่ เน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น ส าคัญ ใช้สื่ อ
และเทคโนโลยีการสอนที่ และวิธีการสอนหลากหลาย

๘. นักเรียนบางส่วนไม่ค่อยเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม
มาตรฐานที่ ๒
๑. โรงเรียนควรกาหนดแนวปฏิบัติเพื่อขอคาปรึกษาจาก
คณะกรรมการสถานศึ กษาขั้ นพื้ นฐานอย่ างสม่ าเสมอ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และ
แนวทางการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจต่าง ๆ ของ
โรงเรียน
๒. โรงเรียนควรมีกระบวนการจัดการของสถานศึกษา
เพื่อให้ คุณ ภาพการจัดการศึกษาเกิดผลสั มฤทธิ์ตาม
วิ สั ย ทั ศ น์ ปรั ช ญา จุ ด เน้ น เป้ า หมาย กลยุ ท ธ์ ซึ่ ง
สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาให้ มาก
ขึ้น โดยจั ดท าโครงการที่ เน้ น ส่ งเสริม พั ฒ นาผู้ เรีย น
อย่ า งรอบด้ า น และทุ ก ฝ่ า ยมี ส่ ว นร่ ว มและพั ฒ นา
กิจกรรมต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพ
๓. โรงเรียน ครู และผู้บริหาร ควรนาผลการจากการ
นิเทศ ติดตามและการประเมินผลมาประชุม วิเคราะห์
และวางแผนร่ว มกัน เพื่ อ นาผลที่ ได้ ไปปรับ ปรุงและ
เร่ ง รั ด พั ฒ นาในจุ ด ที่ บ กพร่ อ งให้ มี คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กาหนด
มาตรฐานที่ ๓
๑. ควรมี ก ารจั ด อบรมเพื่ อ พั ฒ นาครู แนวทางการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ โดยวิทยากรผู้มีความรู้จากหน่วยงาน
ต้นสังกัดเพื่อเพิ่มทักษะและความเข้าใจและวิธีการที่
หลากหลายตามบริบทของกลุ่มสาระการเรียนรู้
๒. ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของคนในชุ ม ชนในการ
จั ด การเรี ย นการสอน และเพิ่ ม การบู ร ณาการการ
เรียนรู้ภายในชุมชนให้มากขึ้น
๓. สร้างความตระหนักถึงประโยชน์ และความสาคัญ
ของการแสวงหาความรู้ กับนักเรียนในทุกระดับชั้น
มาตรฐานที่ ๔

๔๐
๓. ผู้ บ ริ ห ารให้ ก ารส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และให้
ความส าคัญ กับ กระบวนการจัดการเรี ยนสอนที่ เน้ น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ ๔
๑. โรงเรียนมีการกาหนดโครงสร้างการดาเนินงานงาน
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และก าหนดบุ ค ลากร
รั บ ผิ ด ชอบตามค าสั่ งปฏิ บั ติงานโรงเรี ย นศรีต ระกู ล
วิทยา
๒. โรงเรียนมีกระบวนการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมกัน
จัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ ชัดเจน
จัดทาและเผยแพร่แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๓. โรงเรี ย นมี ก ระบวนการนิ เทศภายในอย่ า งเป็ น
ระบบ มีผู้รับผิดชอบจัดทารายงานเสนอผู้บังคับบัญชา
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง

๑. ควรมีการดาเนินงานประสานกันระหว่างบุคลากร
ภ าย ใน ส ถ าน ศึ ก ษ า เพื่ อ ค ว าม ส ะด ว ก แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
๒. ควรมี ก ารจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล สารสนเทศผลการจั ด
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
๓. ควรจัดให้ มีการฝึ กอบรมให้ ความรู้แก่ บุคลกรใน
สถานศึ กษาเกี่ยวกั บงานประกั นคุ ณ ภาพการศึก ษา
เพื่ อ เพิ่ ม ความเข้ า ใจและแนวปฏิ บั ติ ที่ ถู ก ต้ อ ง โดย
สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด

แนวทางการพัฒนาในอนาคต
๑. ด้านผลการจัดการศึกษา
๑. สถานศึกษาส่งเสริมการประเมินผลด้านการคิดที่เหมาะสม มีแบบการประเมินที่เป็นที่ยอมรับเพื่อ
จะเป็นข้อมูลให้นาไปพัฒนาที่ตัวผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้แบบฝึกหัดเพิ่มทักษะการคิดตามแนวคิดของ
มาร์ซาโน ทั้งการจาแนก การจัดหมวดหมู่ การวิเคราะห์สิ่งผิด การประยุกต์ และการทานาย ซึ่งจะเป็น
พื้นฐานสาคัญการพัฒนาทักษะด้านการคิด การเรียนรู้ และพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน
๒. สถานศึกษาดาเนินการทบทวนปรับแผนการเรียนการสอน กระบวนการสอนภายในสถานศึกษา
เพื่อให้จานวนผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ผลการทดสอบระดับชาติมากกว่าขีดจากัดล่างเพิ่มมากขึ้น กว่าระดับพอใช้
เช่น
- จัดการเรียนโดยเน้นกระบวนการคิดในการจัดหน่วยการเรียนรู้ของครู จึงควรเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่
มี กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ ผ่ า นกระบวนการอ่ า น คิ ด วิ เคราะห์ และการเขี ย น โดยให้ ผู้ เ รี ย น
ส่วนร่วมในการศึกษาค้นคว้า มีอิสระในการเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจ
- สถานศึกษากาหนดนโยบาย/แนวทางแก้ไขปัญหา พัฒนาความรู้ให้คณะบุคลากรครูเข้ารับการอบรม
เป็นประจาอย่างต่อเนื่องและนาสื่อการสอนสมัยใหม่ มาช่วยในการจัดการเรียนการสอน

๔๑
- จัดทาโครงการ/กิจ กรรมส่ งผู้เรีย นเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการอย่างสม่าเสมอ และประเมินผล
โครงการกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจาต่อเนื่องทุกปี จัดทาแผนสร้างโครงการที่สามารถพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ ครบวงจร PDCA
- ประเมินผู้เรียนเป็ นรายบุคคล ทั้งก่อนเรีย น ระหว่างเรียน และหลังเรียนแล้วนาผลการเรียนมา
ประเมินวิเคราะห์แก้ปัญหาผู้เรียนเป็นรายบุคคล
๒. ด้านการบริหารการจัดการศึกษา
๑. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานควรมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาและ/หรือคณะอนุกรรมการเพื่อ
ดาเนินการตามระเบียบและแนวปฏิบัติ
๒. สถานศึกษาท าโครงการที่ ส ามารถเป็ น แบบอย่างของการพั ฒ นากระบวนการบริห ารงานที่ มี
ประสิทธิภาพ เป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาอื่น ๆ และองค์กรภายนอกมาเยี่ยมชม ศึกษา ดูงาน
๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑. จัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศในการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเป็นระบบ
๒. ใช้กระบวนการวิจัยในการนิเทศภายใน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการเรียนรู้และ
พัฒนาครูอย่างเป็นระบบ
๓. จัดทารายงานความก้าวหน้าผู้เรียนตามจุดเน้นทุกภาคเรียน เพื่อนาไปวางแผนพัฒนาผู้เรียน โดย
ใช้กระบวนการ PCDA ทาการวัดและประเมินผลระหว่างเรียนควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนที่
กาหนด พร้อมปรับปรุงแก้ไขผู้เรียนที่มีข้อบกพร่อง
๔. ครูนาผลงานวิจัยในชั้นเรียนไปใช้จริง เพื่อพัฒนาสื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ และมีการนิเทศติดตามผลการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน
๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน
๑. จัดทามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง นาเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้อง
๒. ดาเนินงานตามกระบวนการของการประกันคุณภาพภายในให้ครบ ๘ องค์ประกอบ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพงานประกันคุณภาพภายในให้สามารถเป็นแบบอย่างได้
ความต้องการและการช่วยเหลือ
๑. จัดให้มีวิทยากรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ แก่ครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาทุกคน เพื่อให้ตระหนักถึงความสาคัญของการประกันคุณภาพและเป็นไปตามแนวปฏิบัติเดียวกัน
๒. สนับสนุน ส่งเสริม ผู้บริหารสถานศึกษาให้เข้าใจถึงความสาคัญของงานประกันคุณภาพการศึกษา

๔๒

ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก
-ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/กาหนดค่าเป้าหมาย/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

๔๓
-คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานการเขียนรายงานประจาปีของสถานศึกษา
-ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ /คณะตรวจสอบคุณภาพการเขียนรายงานประจาปีของสถานศึกษา

๔๔

