
 

 
 

รายงานประจําปของสถานศึกษา 
(Self-Assessment Report : SAR) 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ปการศึกษา  ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 

 

     โรงเรียนเจริญราษฎร 
มูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย 

๑/๒  ถนนยันตรกิจโกศล ตําบลในเวยีง อําเภอเมืองแพร  จังหวัดแพร 
สํานักศึกษาธิการจังหวัดแพร 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 



ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ สถานศึกษามีภาระหนาท่ีจะตองดําเนิน 
การตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ท่ีกําหนดไวชัดเจนในมาตรา  ๔๘  ใหสถานศึกษา 
มีการจัดทํารายงานพัฒนาคุณภาพเสนอตอหนวยงานตนสังกัดเปนประจําทุกป   
 ดังนั้นโรงเรียนเจริญราษฎรจึงไดดําเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู    
ตลอดไดแนวปฏิบัติพรอมท้ังไดดําเนินการรวบรวมขอมูล  ผลงาน  ซ่ึงทางโรงเรียนไดดําเนินกิจกรรม ตามสาระ
การเรียนรู ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปการศึกษาการจัดทํารายงานประจําป      
ของสถานศึกษาประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ คณะกรรมการสถานศึกษาไดใหความเห็นชอบและผานความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาเปนท่ีเรียบรอยแลว 

 

 

 
                            ( นายประสงค   วงศสิงห ) 

                           ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

                                                    โรงเรียนเจริญราษฎร 

                                                                         วันท่ี    ๒๘   เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  
       

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คํานํา 
 
  การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ไดใหความสําคัญการนําผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของหนวยงานตนสังกัด และสถานศึกษาไปใชในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา  ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒)  
พ.ศ.๒๕๔๕ และกฎกระทรวงวาดวยระบบ  หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  
โดยกําหนดใหสถานศึกษาดําเนินการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ และให
ถือเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษา  เนนความตอเนื่อง  และสถานศึกษาตองจัดทํารายงานประจําปของ
สถานศึกษาเสนอตอตนสังกัด นําผลการประเมินไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตลอดท้ังเพ่ือ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกตอไป 

  ดังนั้น  โรงเรียนราษฎรไดดําเนินการตามหลักการของกฎหมายท่ีเก่ียวของทุกปการศึกษาและได
จัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โดยใชขอมูลจากการประเมินตนเอง  ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาในปการศึกษา ๒๕๖๐ เสนอตอหนวยงานตนสังกัดและผูท่ีเก่ียวของ  วัตถุประสงค 
เพ่ือเปนฐานขอมูลสําหรับสถานศึกษาในการจัดทําแผนปฏิบัติการและรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) ตามลําดับตอไป 

  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูทุกทานไว  ณ   โอกาสนี้ท่ีใหความรวมมือใน
การจัดทํารายงานครั้งนี้  เปนไปดวยความเรียบรอยดี 

 

 

 

 
       (  นางจีราพร     วุฒิการณ  ) 
                                                              ผูอํานวยการโรงเรียนเจริญราษฎร 
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สวนท่ี  ๑   
ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 
๑.๑  ขอมูลท่ัวไป 
       ชื่อโรงเรียน    เจริญราษฎร     ท่ีอยู  ๑ / ๒  ถนนยนัตรกิจโกศล ตําบล ในเวียง อําเภอ เมืองแพร  จังหวัดแพร 
        สังกัด  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร   โทรศัพท  ๐๕๔ – ๕๑๑๐๕๑   โทรสาร   ๐๕๔ – ๖๒๖๓๐๔ 
        เปดสอนระดับชั้น    อนุบาล      ถึงระดับชั้น   มัธยมศึกษาปท่ี  ๖ 
 
๑.๒ แนวทางการจัดการศึกษา  
    ปรัชญาโรงเรียน     การศึกษา  คือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
    คําขวัญของโรงเรียน      วิชาการเดน   เนนคุณธรรม   กิจกรรมเยี่ยม   เปยมมนุษยสัมพันธ 
     
    วิสัยทัศน  

      โรงเรียนเจริญราษฎรเปนโรงเรียนท่ีมุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา  บุคลากรมีคุณธรรม  จริยธรรมบนพ้ืนฐานของคริสตศาสนา และดําเนินชีวิต 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     พันธกิจ 

๑.  จัดการศึกษาสูคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการคิด การอาน  
การเขียน การสื่อสาร การใชสื่อเทคโนโลยี มีสุขภาพดี จิตอาสา รักษสิ่งแวดลอม สืบสานวัฒนธรรม 
และดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
๒.  สงเสริมใหบุคลากรเปนคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมบนพ้ืนฐานคําสอนของคริสตศาสนา  
๓.  สงเสริมใหผูเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี และมีสุนทรียภาพ 
๔.  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนทุกระดับ ประเมินและสงเสริมพัฒนาทักษะ 
และความสามารถทางวิชาการ  
๕.  พัฒนาบุคลากรครูใหเปนครูมืออาชีพและสงเสริมแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา  
เศรษฐกิจพอเพียง  
๖. บริหารจัดการอยางเปนระบบ ใชระบบประกันคุณภาพภายในเปนกลไกในการพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง  
๗. พัฒนาการจัดสภาพแวดลอม อาคารสถานท่ี และสิ่งอํานวยความสะดวกใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรู  

 
เปาหมาย  

๑. สถานศึกษาจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการ
คิด การอาน การเขียน การสื่อสาร การใชสื่อเทคโนโลยี มีสุขภาพดี จิตอาสา รักษสิ่งแวดลอม สืบสาน
วัฒนธรรม และดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
๒. บุคลากรเปนคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมบนพ้ืนฐานคําสอนของคริสตศาสนา  
๓. ผูเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี และมีสุนทรียภาพ  
๔. ผูเรียนมีไดรับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาทักษะและความสามารถทางวิชาการ  



๕. บุคลากรครูไดรับการพัฒนาใหเปนครูมืออาชีพและสงเสริมแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
๖. สถานศึกษามีบริหารจัดการอยางเปนระบบ โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในเปนกลไกในการ
พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง  

          ๗. สถานศึกษามีสภาพแวดลอม อาคารสถานท่ี และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู  
 
    กลยุทธ 

๑. พัฒนาคุณภาพของผูเรียนทุกระดับ  
๒. สงเสริมใหบุคลากรเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมตามแบบวิถีคริสต  
๓. สงเสริมใหผูเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี และมีสุนทรียภาพ  
๔. พัฒนาครูใหเปนครูมืออาชีพจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
 สรางนวัตกรรม  ใชสื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอน และการทําวิจัยในชั้นเรียนอยางเปนระบบ 
๕. พัฒนาการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมและระบบการประกันคุณภาพภายใน  
๖. สงเสริมสถานศึกษามีสภาพแวดลอม อาคารสถานท่ี และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการ จัดการเรียนรู  
๗. สงเสริมสถานศึกษามีสื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสม  

เอกลักษณ/อัตลักษณ 
เอกลักษณ   โรงเรียนเจริญราษฎรเปนโรงเรียนคริสเตียน  นักเรียนมีรางกายแข็งแรง  สมบูรณ   

                         ชอบออกกําลังกาย และรวมทํากิจกรรมอยูเสมอ 
          อัตลักษณ    มีคุณธรรม    กิจกรรมเยี่ยม 

 
 
 
 
๑.๓  ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 ๑)  จํานวนบุคลากร 

บุคลากร ผูบริหาร ครูผูสอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจาง เจาหนาท่ี 
อ่ืน ๆ 

ปการศึกษา  ๒๕๕๙ ๑ ๓๐ - ๙ ๑๐ 
ปการศึกษา  ๒๕๖๐ ๑ ๒๙ - ๑๑ ๑๐ 
            
         ๒)  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
                  ต่ํากวาปริญญาตรี     ๔       คน      ปริญญาตรี             ๔๒      คน 
                  ปริญญาโท               ๕      คน       ปรญิญาเอก             -        คน 
          ๓)  สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จํานวน ( คน ) ภาระงานสอนเฉลีย่ของครู ๑ คน                    
ในแตละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห ) 

๑.บริหารการศึกษา ๒ ๒๐ 
๒.คณิตศาสตร ๒ ๒๐ 
๓.วิทยาศาสตร ๔ ๒๐ 



๔.ภาษาไทย ๒ ๒๐ 
๕.ภาษาอังกฤษ ๔ ๒๐ 
๖.สังคมศึกษา ๓ ๒๐ 
๗.การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๑ ๒๐ 
๘. หลักสูตรและการสอน ๑  
๙.การประถมศึกษา ๔ ๒๐ 
๑๐.ปฐมวัย ๘ ๒๐ 
๑๑.ภาษาจีน ๒ ๒๐ 
๑๒.พลศึกษา ๒ ๒๐ 
๑๓.คริสตศาสนศาสตร ๑ ๒๐ 
๑๔.พัฒนาชุมชน ๑ ๒๐ 
๑๕.บริหารธุรกิจ ๖ ๒๐ 
๑๖.นิเทศศาสตร ๒ ๒๐ 
๑๗.รัฐประศาสนศาสตร ๑ ๒๐ 
๑๘. อ่ืน ๆ  ๕ ๒๐ 

รวม ๕๑  

 
   
 
   ๑.๔)  ขอมูลนักเรียน 
จํานวนนกัเรียนปการศึกษา  ๒๕๖๐  รวม  ๖๘๐  คน  ( ขอมูล  ณ วันท่ี  ๑๐  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ ) 

ระดับชั้น  อ.๑ อ.๒ รวมท้ังสิ้น 
จํานวนหอง  ๑ ๑ ๒ 

เพศ ชาย ๘ ๖ ๑๔ 
หญิง ๗ ๑๗ ๒๔ 

รวม  ๑๕ ๒๓ ๓๘ 
เฉลี่ยตอหอง  ๑๕ ๒๓  

 
จํานวนนกัเรียนปการศึกษา  ๒๕๖๐  รวม  ๖๘๐  คน ( ขอมูล ณ วันท่ี  ๑๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ ) 
ระดับชั้น  ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ รวม

ท้ังสิ้น 
จํานวนหอง  ๑ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๑๑ 
เพศ ชาย ๙ ๑๑ ๓๐ ๒๒ ๑๕ ๓๐ ๑๑๗ 
 หญิง ๑๔ ๑๘ ๒๕ ๙ ๒๗ ๒๔ ๑๑๗ 
รวม  ๒๓ ๒๙ ๕๕ ๓๑ ๔๒ ๕๔ ๒๓๔ 
เฉลี่ยตอหอง  ๒๓ ๑๕ ๒๘ ๑๖ ๒๑ ๒๗  
 
 
  จํานวนนักเรียนปการศึกษา  ๒๕๖๐  รวม  ๖๘๐  คน ( ขอมูล ณ วันท่ี  ๑๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ ) 
ระดับชั้น  ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม



ท้ังสิ้น 
จํานวนหอง  ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๑๑ 
เพศ ชาย ๔๖ ๔๕ ๔๓ ๒๕ ๒๘ ๘ ๑๙๕ 
 หญิง ๓๙ ๔๓ ๓๖ ๒๗ ๑๓ ๑๕ ๑๗๓ 
รวม  ๘๕ ๘๘ ๗๙ ๕๒ ๔๑ ๒๓ ๓๖๘ 
เฉลี่ยตอหอง  ๔๓ ๔๔ ๔๐ ๒๖ ๒๑ ๑๒  
 
 
 
๑.๕  ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
รอยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ ๓  ข้ึนไป 

   ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  ๑ – มัธยมศึกษาปท่ี ๖  ปการศึกษา  ๒๕๖๐ 

 
๑.๖  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  (O-NET) 

รอยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ปการศึกษา  ๒๕๖๐  จําแนกตามระดับคุณภาพ 

 



 
 
 

 
 

 
 



  
๒. เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)   
ปการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑.๗  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ปการศึกษา  ๒๕๖๐ 
ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ปการศึกษา  ๒๕๖๐ 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ – ๖ 

 
 
 

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ปการศึกษา  ๒๕๖๐ 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ๖ 

 

 
๑.๘  ขอมูลอาคารสถานท่ี  



อาคารเรียนจํานวน   ๕     หลัง  อาคารประกอบจํานวน   ๗    หลัง      สวม   ๕  หลัง 
สระวายน้ํา   ๑     สระ     สนามเด็กเลน   ๑   สนาม      สนามฟุตบอล   ๑   สนาม     
สนามบาสเกตบอล  ๑  สนาม     สนามเทนนิส     -      สนาม อ่ืนๆ (ระบุ)  ลานเอนกประสงค   ๑   สนาม 

๑.๙ ขอมูลงบประมาณ  
    รายรับ บาท รายจาย บาท 
เงินอุดหนุนรายหัว ๘,๐๖๔,๐๐๐ งบเงินเดือน ๑๐,๓๒๗,๐๐๐ 
เงินคาธรรมเนียมการศึกษา        ๑,๔๖๘,๐๐๐ งบดําเนินการ ๘,๘๑๖,๕๐๐ 
เงินคาธรรมเนียมอ่ืน  ๓,๓๕๘,๐๐๐ งบอ่ืนๆ......................  
เงินอุดหนุนรายการอ่ืน  ๕๐๐,๐๐๐   

๑.๑๐ สภาพชุมชนโดยรวม 
๑. อาชีพหลักของชุมชน  คือ    
 รับราชการ    คาขาย    เกษตรกร 
 รับจาง    ไมมีอาชีพ    อ่ืน ๆ (ระบุ)……………….. 

๒. ศาสนาท่ีชุมชนนับถือ  คือ    
พุทธ   คริสต   อิสลาม 
ฮินดู  ซิกข   อ่ืน ๆ……………………….. 

๓. อาชีพหลักของผูปกครองสวนใหญ  คือ    
 รับราชการ   คาขาย    เกษตรกร 
 รับจาง  ไมมีอาชีพ    อ่ืน ๆ (ระบุ)………………. 

๔. ศาสนาท่ีผูปกครองสวนใหญนับถือ  คือ    
พุทธ   คริสต   อิสลาม 
ฮินดู  ซิกข    อ่ืน ๆ……………………….. 

๕. รายไดเฉลี่ยของผูปกครองตอครอบครัว  ๖๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ บาทตอป 
 ๖. ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีเปนท่ีรูจักโดยท่ัวไป คือ ประเพณีสงกรานต รดน้ําดําหัว ตานกวย
สลาก ประเพณีกําฟา ทําบุญตักบาตรวันข้ึนปใหม แหเทียนพรรษา 
 
 
 
 
 
 
๑.๑๑ แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น   
 ๑) หองสมุดมีขนาด   ๑๒๘  ตารางเมตร จํานวนหนังสือในหองสมุด   ๑๑,๔๐๒   เลม 
     การสืบคนหนังสือและการยืม-คืน ใชระบบดิวอ้ี 

     จํานวนนักเรียนท่ีใชหองสมุดในปการศึกษาท่ีรายงาน   เฉลี่ย  ๔๔  คนตอวัน คิดเปนรอยละ ๖๕ 
               ของนักเรียนท้ังหมด  

๒) หองปฏิบัติการ 
  หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร    จํานวน     ๓    หอง 

   หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร    จํานวน     ๒    หอง 



   หองปฏิบัติการทางภาษา        จํานวน     ๒   หอง 
   หองการงานอาชีพ       จํานวน     ๑   หอง 
   หองดนตรีสากล        จํานวน     ๑   หอง 
   หองนาฏศิลป        จํานวน     ๑   หอง 
 ๓) คอมพิวเตอร   จํานวน  ๘๐   เครื่อง 
   ใชเพ่ือการเรียนการสอน    ๖๐    เครื่อง 
   ใชเพ่ือสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต  ๖๐ เครื่อง 
   จํานวนนักเรียนท่ีสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตในปการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย ๑๒๐ คนตอวัน 
                     คิดเปนรอยละ  ๑๔.๕๐  ของนักเรียนท้ังหมด 
   ใชเพ่ือการบริหารจัดการ        ๒๐   เครื่อง 
         ๔) แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 

แหลงเรียนรูภายใน 
สถิติการใชจํานวนครั้ง/ป 

ช่ือแหลงเรียนรู 
๑.  สวนพฤกษศาสตร ตลอดปการศึกษา 
๒.  หองประกอบการตาง ๆ  ตลอดปการศึกษา 

๓.  หองสารสนเทศ ICT ตลอดปการศึกษา 

๔.  หองคอมพิวเตอร ตลอดปการศึกษา 

๕.  หองศูนยสื่อ ตลอดปการศึกษา 

๖.  หองประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดปการศึกษา 

๗.  หองศูนยวิชาการ ตลอดปการศึกษา 

๘.  หองสมุด   ตลอดปการศึกษา 

๙.  หองวิทยาศาสตร ตลอดปการศึกษา 

 
         ๕) แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรยีน   

แหลงเรียนรูภายนอก สถิติการใช 
จํานวนครั้ง/ป ช่ือแหลงเรียนรู 

๑.  วัดชัยมงคล / วัดตนธง ตลอดปการศึกษา 
๒.  คริสตจักรท่ี 1 แพรกิตติคุณ ตลอดปการศึกษา 

๓.  โรงพยาบาลแพรคริสเตียน ตลอดปการศึกษา 

๔.  พิพิธภัณฑเสรีไทย ปละ  ๑  ครั้ง 
๕.  พิพิธภัณฑคุมเจาหลวง 
๖.  หองสมุด อบจ. แพร 
๗.  สํานักงานพืชสวนแพร 
๘.  สถานีทดลองพันธุสัตว แพร 
๙.  วัดพระธาตุชอแฮ 
๑๐.  วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี 
๑๑.  กลุมแมบานพันเชิง 
๑๒.  กลุมแมบานรองฟอง 



๑๓.  วนอุทยานแพะเมืองผี 
๑๔.  วิทยาลัยเกษตรกรรมแพร 
๑๕.  อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย 
๑๖.  อุทยานประวัติศาสตรกรุงศรีอยุธยา 
๑๗.  วัดพระแกว/พระบรมมหาราชวัง 
๑๘.  ศูนยฝกลูกชาง     ลําปาง 
๑๙.  ศูนยวิทยาศาสตรคลองหาปทุมธานี 
๒๐.  พิพิธภัณฑสัตวน้ํา ม. บูรพาชลบุร ี
๒๑.  ตลาดนัดวิชาการท่ี ม. เชียงใหม 
๒๒.  หอฝน อ.เชียงแสน จ. เชียงราย 
๒๓.  คายลูกเสือจังหวัดแพร 
๒๔.  ศูนยวิจัยพืชสวนแพร 
๒๕.  ศูนยภูมิปญญาทุงโฮง (ไทลื้อ) 
 
 
๖)   ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถ่ิน ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาใหความรูแกครู นักเรียน  
      ในปการศึกษา ๒๕๖๐    
    ๖.๑  กลุมแมบานวัดพันเชิง    ภูมิปญญาการทําหมง หมากเบ็ง   การตัดตุง การทําเม่ียง 

                          การทําพุมเงิน-ทอง   การทําบายศรี    สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน   ๓  ครั้ง/ป 
          ๖.๒  กลุมแมบานรองฟอง         ภูมิปญญาผามัดยอม   ตีมีด  สถิติการใหความรู จํานวน   ๓ ครั้ง/ป 

             ๖.๓  กลุมแมบานทุงโฮง      หมู ๖    ( การทําผาและยอมผาหมอหอม) 
                        ๑)  นางขอย      บุตรชา        
                                   ๒)  นางหวิง       ดวงพัน 
                                   ๓)  นางสเวย      สีแย 
                                   ๔)   นางตัน       แสนสุข 

                       สถิติการใหความรูในโรงเรยีนแหงนี้ จํานวน  ๓  ครั้ง/ป 
   ๖.๔  ศาสนาจารยถาวร   สุตีคา  ( ศิษยาภิบาลคริสตจักรท่ี ๑ แพรกิตติคุณ )  
                     การอบรมคุณธรรมจริยธรรมตามวิถีคริสต 
   สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน  ๓๐  ครั้ง/ป 
   ๖.๕  คุณครูสมพร    ถ่ินสอน    ( การทําผามัดยอม ) 
   สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน  ๑  ครั้ง/ป 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑.๑๒ รางวัลท่ีโรงเรียนไดรับ 
ผลงานเดนของสถานศึกษาปการศึกษา ๒๕๖๐  

ประเภท ระดับรางวัล / ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

 
โลกิตติคุณ  

 
งานมหกรรมดนตรีเมโลเดียนอนุบาล       
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร  ครั้งท่ี ๑๐ 

สมาคมเมโลเดียนรวมกับกระทรวงศึกษาธิการ  
กระทรวงวัฒนธรรม  กระทรวงการทองเท่ียว   
และกีฬา กรมดุริยางคทหารบก 

เกียรติบัตร สนับสนนุโครงการพัฒนาองคความรู
ดานดนตรีพ้ืนบานลานนา การขับรอง
เพลงโฟลคซองคําเมืองท่ีสามารถบรรเลง
รวมกับดนตรีสากล 

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค 

 
ผลงานของนักเรียน   
ดานทักษะวิชาการ 

๑. การแขงขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี  ๖๗  ระดับภาคเหนือ   ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 
  ๑.๑ กิจกรรมขับขานประสานเสยีงระดับประถมศึกษา ( ป.๑ - ๖)   ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง    
  ๑.๒ กิจกรรมขับขานประสานเสียงระดับมัธยมศึกษาตอนตน( ม.๑ – ๓ ) ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง 

     ๒.  ผลรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐรุนใหม หัวขอ “สิ่งประดิษฐเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ผูทุพพลภาพ   
          และผูดอยโอกาส”ไดรับรางวัลระดับความสามารถเหรียญทองแดง จากสํานักงาน คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช) 
     ๓.  การแขงขันทักษะวิชาการ  วันการศึกษาเอกชนระดับภาคเหนือ   ประจําป ๒๕๖๐  

  ๓.๑  กิจกรรมกวีเยาวชนคนรุนใหม (กาพยยานี ๑๑  ๘ บท) ( ม.๑ - ๓ ) ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง 
   ๓.๒  การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร( ม.๔ – ๖ ) ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
   ๓.๓  กิจกรรมการแขงขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu  Speech)( ม.๑ -๓ ) ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
   ๓.๔  กิจกรรมการแขงขันพูดภาษาจีน   ( ม.๑ - ๓) ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ดานจิตอาสา 

๑. ไดรับเกียรติบัตรโครงการ “รด. จิตอาสา” สรางจิตสํานึกของความเปนผูให  ระดับดีเยี่ยม 
ดานเปนคนดีของสังคม 

๑. ไดรับเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนดีเดน ในงานวันเยาวชนแหงชาติ จังหวัดแพร  ไดแก 
    เด็กหญิงวิมลพรรณ  ชอบช้ํานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๒ 
๒. ไดรับเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนดีเดน ในงานวันเด็กแหงชาติ  ไดแก นายธราเทพ  มานะเจริญจิรชนม 
     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๖ 

ดานกีฬา 
๑.  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒   การแขงขันฟุตซอล “ กําฟาคัพ ”  รุนประชาชนชาย 
๒.  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒   การแขงขันฟุตบอล ๗ คน ทุงโฮงคัพ   รุนอายุไมเกิน ๑๖ ป 
๓.  ไดรับรางวัลชนะเลิศ   การแขงขันฟุตบอล ๗ คน “ กําฟาคัพ ”  รุนอายุไมเกิน ๑๔  ป 



๔.  การจัดการแขงขันกีฬาและกรีฑา นักเรียน นักศึกษาจังหวัดแพร ปการศึกษา ๒๕๖๐ 
        กีฬาฟุตซอล -    รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ รุนอายุไมเกิน ๑๒ ป ชาย 

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ รุนอายุไมเกิน ๑๔ ป ชาย 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ รุนอายุไมเกิน ๑๘ ป ชาย 

        กีฬาเปตอง -    ชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยว  รุนอายุ ๑๔ ป  
- ชนะเลิศ ประเภทคูผสม รุนอายุ  ๑๖  ป 
- รองชนะเลิศประเภทหญิงคูรุนอายุ ๑๖ ป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑.๑๒ ผลการประเมินคุณภาพภายใน  
ผลการประเมินคุณภาพภายใน  ปท่ีผานมา 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

การศกึษาข้ันพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาประถมศึกษาและ หรือมัธยมศึกษา 
น้ําหนัก 
คะแนน 

คะแนน          
ท่ีได 

ระดับ
คุณภาพ 

ดานท่ี ๑ มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน ๓๐ ๒๘.๐๘ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค ๕ ๔.๙๗ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๓ ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนา
ตนเองอยางตอเนือ่ง 

๕ ๔.๗๑ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค   
 ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล   

๕ ๔.๗๗ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร ๕ ๓.๘ ดีมาก 
มาตรฐานท่ี ๖ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนได และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต 

๕ ๔.๕๘ ดีเยี่ยม 

 ดานท่ี ๒  มาตรฐานดานการจัดการศึกษา   ๕๐ ๔๘.๓๒ ดีเย่ียม 
มาตรฐานท่ี ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสทิธิผล 

๑๐ ๙.๕๒ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๘ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผล 

๑๐ ๑๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๕ ๔.๘๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน 

๑๐ ๙.๑๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสริมให
ผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

๑๐ ๙.๘๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 

๕ ๕ ดีเยี่ยม 

ดานท่ี ๓ มาตรฐานดานคุณภาพการสรางสังคมแหงการเรียนรู ๑๐ ๙.๗๕ ดีเย่ียม 
มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปน
สังคมแหงการเรียนรู   

๑๐ ๙.๗๕ ดีเยี่ยม 

ดานท่ี ๔ มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา   ๕ ๔.๙๗ ดีเย่ียม 
มาตรฐานท่ี ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา 
และจุดเนนท่ีกําหนดข้ึน 

๕ ๔.๙๗ ดีเยี่ยม 

ดานท่ี ๕ มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม   ๕ ๔.๙๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๑๕ การจดักิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูป 
การศึกษาเพ่ือพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงข้ึน 

๕ ๔.๙๕ ดีเยี่ยม 

คะแนนรวม ๑๐๐ ๙๖.๐๗ ดีเย่ียม 



ระดับข้ันพ้ืนฐาน อยูในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

๑. โรงเรียนจัดโครงการท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดีและมีสุนทรียภาพใหสอดคลองกับ
วิสัยทัศน อัตลักษณ และนโยบายของโรงเรียนอยางตอเนื่องทุกๆ ดานอยางหลากหลาย 

๒. สถานศึกษาจัดทําแผน โครงการ กิจกรรม ท่ีตอบสนองตอมาตรฐานและตัวบงชี้ของมาตรฐาน จัดกิจกรรมตาม
โครงการพัฒนาผูเรียนตามแผนรวมกับผูเก่ียวของ บูรณาการในแผนการจัดการเรียนรู กิจกรรมประจําทําการ
ประเมินตามตัวบงชี้นําผลมาพัฒนาปรับปรุงโดยมีกิจกรรม โครงการ แผนปฏิบัติการประจําปและดําเนินการ
พัฒนาเชิงคุณภาพ PDCA อยางตอเนื่อง 

๓. สงเสริมใหมีการจัดโครงการและกิจกรรมท่ีตอบสนองการเรียนรูของผูเรียนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู  
๔. จัดโครงการ/กิจกรรมท่ีเนนการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาอยางมีสติสมเหตุ สมผล

มากยิ่งข้ึน 
๕. ทางโรงเรียนวางแผนท่ีจะดําเนินการพัฒนานักเรียนท่ีไดคะแนนการทดสอบระดับชาติ(O-NET) อยูในระดับต่ํา

ใหมีผลสัมฤทธิ์สูงกวาเดิม 
๖. สถานศึกษาจัดทําแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม  ท่ีสนองตอมาตรฐานและตัวบงชี้ของมาตรฐาน จัดกิจกรรม

ตามโครงการบูรณาการในแผนจัดการเรียนรู  ทําการประเมินผลตามตัวบงชี้  ศึกษาแหลงเรียนรูอาชีพ       

ในทองถ่ิน โดยมีวิทยากรหรือปราชญทองถ่ินผูใหความรู  

๗. ปรับปรุงพัฒนาหลกัสูตรโครงสราง กิจกรรม การวัดประเมินผลใหสอดคลองกับแนวนโยบายและเปนไปตาม

เปาหมายหลักสูตรสถานศึกษา และพัฒนาหองเรียนคุณภาพ 

๘. จัดทําโครงการ กิจกรรมใหคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผูปกครอง และชุมชนไดมีสวนรวม ปฏิบัติงาน

และพัฒนาโรงเรียนใหมีประสิทธิผลในระดับท่ีสูงยิ่งข้ึน 

๙. จัดกิจกรรมการเรียนรูเนนการพัฒนาทักษะการคิดข้ันพ้ืนฐานตามจุดเนนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานพุทธศักราช  ๒๕๕๑ 

๑๐.  สงเสริมพัฒนาจัดสภาพแวดลอม อาคารสถานท่ี และสิ่งอํานวยความสะดวกใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
๑๑.  สงเสริมกิจกรรมดานจิตสาธารณะใหกับผูเรียนเพ่ิมข้ึนท้ังภายในและนอกสถานศึกษาใหเปนระบบและ 

ตอเนื่องทุกป 

๑๒.  พัฒนาสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมายโดยมุงสูความเปนเลิศ 

๑๓.  นําผลดําเนินการมาวิเคราะห สรุป ปรับปรุงพัฒนาในการจัดกิจกรรมและโครงการในการมุงม่ัน
พัฒนาผลสัมฤทธิ์  การคิด  การอานและทักษะภาษาสูประชาคมอาเซียนตอไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนที่  ๒   
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผูเรียน 
 ระดับคุณภาพ  :  ดี 
๑. กระบวนการพัฒนา 
  สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพดวยวิธีการท่ีหลากหลายตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  มีการออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียน  โดยมีจัดการเรียนรู
เนนการใชคําถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผูเรียน  การลงมือปฏิบัติจริง  พัฒนาผูเรียนทุกคนใหอานคลอง 
เขียนคลองและจัดซอมเสริมใหกับผูเรียนท่ีอานไมออก เขียนไมไดนอกเวลาเรียน  พัฒนาครูใหมีความสามารถ
ใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนพัฒนาเทคนิควิธีสอนของครูไดแก  Tutoria  , Active Learning, 
STEMเพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูและมีความรูท่ียั่งยืน โดยเทคนิควิธีสอนแบบ  Tutoria สถานศึกษา ไดบันทึก
ขอตกลง (MOU) รวมกับ Fiftyfold ประเทศสิงคโปร( “ Loving  to  Learn ”at  C.R.S. )  
 สถานศึกษาสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูเรียน  ไดแกจัดหองเรียน IEP เพ่ือเพ่ิมทักษะและการสื่อสาร
ดานภาษาอังกฤษจากครูตางชาติ  จัดผูเรียนเขารวมการแขงขันทักษะดานวิชาการอยางตอเนื่อง จัดกิจกรรม   
วันวิชาการ  กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ  กิจกรรมดานดนตรีและกิจกรรมกีฬา  ตามจุดเนนของสถานศึกษา 
 สถานศึกษาจัดแนวทางการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด
ทุกกลุมสาระการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาและสอดคลองกับสาระและมาตรฐานตามแนวTest 
blueprint ของขอสอบ O-NET  กระบวนการคิดวิเคราะหและเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน  
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนและสมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
 สถานศึกษาไดสนับสนุนสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงคโดยจัดทํา
กิจกรรมสัปดาหพัฒนาคุณภาพชีวิต  กิจกรรมคายคุณธรรม  กิจกรรมไหวครู  กิจกรรมประชุมผูปกครอง 
กิจกรรมวันพอ – วันแมแหงชาติ   กิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เชน การเยี่ยมบาน การคัดกรอง
นักเรียนตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน   
 สนับสนุนสงเสริมจัดกิจกรรมเรียนรูนอกสถานศึกษา ในสถานท่ีสําคัญๆ และแหลงเรียนรูภูมิปญญา
ทองถ่ิน เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนไดเกิดความรูสึกภูมิใจในทองถ่ินความเปนไทยและเห็นคุณคาเก่ียวกับภูมิปญญา
ไทย และแสดงออกไดอยางเหมาะสมในชีวิตประจําวัน จัดกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย โดยจัดกิจกรรม
เลือกตั้งสภานักเรียน เพ่ือสงเสริมภาวะผูนําและผูตามของผูเรียนและสงเสริมใหผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย
และ       จิตสังคม โดยจัดกิจกรรมอบรมกุหลาบงามเพราะหนามคม  กิจกรรมสนามจราจรเยาวชน  กิจกรรม
อบรมกลุมแกนนํายาเสพติด 

 
 

 
๒. ผลการดําเนินการ 
 ในดานการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  ผูเรียนสามารถอานออกและอานคลอง สามารถสื่อสารได
ดี  สืบคนขอมูลหรือแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีไดดวยตนเองสามารถวิเคราะห จําแนก แยกแยะไดวาสิ่ง
ไหนดี สําคัญ จําเปน  ผูเรียนมีพัฒนาการดานความรูความเขาใจและทักษะตางๆ ตามหลักสูตรจากพ้ืนฐานเดิม
อยางตอเนื่อง 



 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร มีความภูมิใจในทองถ่ินและมี
ความภูมิใจในความเปนไทยสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดตามหลักประชาธิปไตย  ยอมรับในกฎกติกาของกลุม 
ของสถานศึกษา ของสังคม   กลาแสดงออก  สามารถปฏิบัติตนใหพนจากสิ่งเสพติดตางๆรูจักปองกันตนเอง
หลีกเลี่ยงสภาวะท่ีเสี่ยงตอความรุนแรง  มีภาวะผูนํา  และเปนคนดี  ท้ังนี้มีผลการดําเนินงานเชิงประจักษจาก
การประเมินในดานตางๆ ดังนี้ 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถ
ในการอาน 
การเขียน 
(ป.๑ - ป.๖) 
(ม.๑ – ม.๖) 
(ระดับดี) 

 
รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการอาน การเขียน 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ – ๖  จําแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการอาน การเขียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ๖  จําแนกตามระดับคุณภาพ 



ประเด็น ผลการประเมิน 

 
ความสามารถ
ในการสื่อสาร 
คิดคํานวณ  
และคิด
วิเคราะห 
(ระดับ ดี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการสื่อสาร  
คิดคํานวณ และคิดวิเคราะห ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ – ๖   

จําแนกตามระดับคุณภาพ 
 

 
 
 
 
 

รอยละของจาํนวนนักเรยีนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการสื่อสาร  
คิดคํานวณ และคิดวิเคราะห ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ๖   

จําแนกตามระดับคุณภาพ 



ประเด็น ผลการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถ
ในการใช
เทคโนโลย ี
(ป.๑ – ป.๖) 
(ม.๑ – ม.๖) 
(ระดับดีเยี่ยม) 

 
รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการใชเทคโนโลย ี

ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ – ๖   จําแนกตามระดับคุณภาพ 
 



ประเด็น ผลการประเมิน 

 
 
 

รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการใชเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ๖   จาํแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 
 
 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
(ระดับ ดี ) 

รอยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิท์างการเรียนแตละรายวิชาในระดับ ๓  ข้ึนไป 

ระดับชัน้ประถมศึกษาปที่  ๑ – มัธยมศึกษาปท่ี ๖  ปการศึกษา  ๒๕๖๐ 
 



ประเด็น ผลการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลการทดสอบ
ระดับชาติ 

รอยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ปการศึกษา  ๒๕๖๐  จําแนกตามระดับคุณภาพ 

 



ประเด็น ผลการประเมิน 

 
 

รอยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๓  ปการศึกษา  ๒๕๖๐  จําแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 
 

 
ประเด็น ผลการประเมิน 

 
ผลการทดสอบ
ระดับชาติ 

รอยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 

(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๖  ปการศึกษา  ๒๕๖๐  จําแนกตามระดับคุณภาพ 



ประเด็น ผลการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๓. จุดเดน 
ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีในการดําเนินชีวิตและมีคุณธรรม จริยธรรมแบบวิถีคริสต ยอมรับ     

ในการอยูรวมกันบนความแตกตางของความเชื่อเรื่องศาสนา มีแนวทางการดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานพระคัมภีร  
ผูเรียนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง รักการออกกําลังกาย มีสมรรถภาพทางกายและมีน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑ      
มีผลงานดานกีฬาฟุตซอลระดับจังหวัด มีระเบียบวินัยและเปนท่ีชื่นชมและยอมรับของชุมชน 
 ครูมีความมุงม่ันในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู โดยจัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูทักษะ
การคิดจากการปฏิบัติจริง ดวยวิธีการท่ีหลากหลายและไดเขาทัศนศึกษาจากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย          
ใหนักเรียนแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองในแตละระดับชั้นอยางเหมาะสมและจัดบรรยากาศ
สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
 



๔. จุดควรพัฒนา 
พัฒนาผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ( O-NET )  ทุกระดับใหมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับชาติ

และผานเกณฑ รอยละ ๕๐ 
การพัฒนาครูในการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมๆ ใหเหมาะสมกับกระบวนการจัดการเรียนการ

เรียนรูใหกับผูเรียนอยางหลากหลายและสามารถประยุกตใชสื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมใหมๆ ใหเกิดประโยชนตอ
ผูเรียนในการแสวงหาความรู เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
 สงเสริมใหผูเรียนและบุคลากรใชกระบวนการคิดท่ีหลากหลาย เห็นคุณคาทรัพยากรสิ่งแวดลอมและ
ดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ :  ดีเยี่ยม 
๑.วิธีดําเนินการและผลการพัฒนา 

มาตรฐาน วิธีดําเนินการพัฒนา ผลการพัฒนา 
มาตรฐานท่ี  ๒ 
กระบวนการบริหารและการจัด
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนไดดําเนินการวิเคราะหสภาพ
ปญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผานมา 
โดยการศึกษาขอมูล สารสนเทศจาก
ผลการนิเทศ ติดตาม ประเมิน การ
จัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา และจัดประชุมระดมความ
คิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษา
เพ่ือวางแผนรวมกันในการกําหนด
เปาหมาย ปรับวิสัยทัศน กําหนดพันธ
กิจ กลยุทธ ในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู เรี ยน  มี ก ารป รับ แผน  พั ฒ น า
คุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจําปท่ีสอดคลองกับสภาพปญหา 
ความตองการพัฒนาและนโยบายการ

๑ .สถาน ศึกษามีการกําหนด
เปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจ
สอดคลองกับสภาพปญหาความ
ตองการพัฒนาของสถานศึกษา 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
ความตองการของชุมชน ทองถ่ิน 
และสอดคลองกับแนวทางการ
ปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาต ิ
๒.แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
ก าร ศึ กษ า แผน ป ฏิ บั ติ ก าร
ป ระจํ าป ส อด คล อ ง กั บ ก าร
พัฒนาผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย 
มีการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหมีความรูความ
เชี่ยวชาญตามมาตรฐานตําแหนง 



ปฏิรูปการศึกษา พรอมท้ั งจัดหา
ท รัพ ยาก ร  จั ด ส รรงบ ป ระมาณ
ม อบ ห ม าย งาน ให ผู รั บ ผิ ด ช อ บ
ดําเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให
บรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว มีการ
ดํ าเนินการนิ เทศ กํากับ  ติดตาม 
ประเมินผลการดําเนินงานและจัดทํา
รายงานผลการจัดการศึกษา 

ขอมูลสารสนเทศมีความถูกตอง 
ค ร บ ถ ว น  ทั น ส มั ย  นํ า ไป
ประยุกตใชได มีการดําเนินการ
อยางเปนระบบและมีกิจกรรม
จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ
และสังคมท่ีกระตุนผูเรียนใหใฝ
เรียนรู 
๓ .ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร ป รั บ
แผน พั ฒ นาคุณ ภ าพการจั ด
ก าร ศึ กษ า แผน ป ฏิ บั ติ ก าร
ประจําป ใหสอดคลองกับสภาพ
ปญหา ความตองการพัฒนาและ
นโยบาย 
 

 
มาตรฐาน วิธีดําเนินการพัฒนา ผลการพัฒนา 

มาตรฐานท่ี  ๒ 
กระบวนการบริหารและการจัด
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๔ .ผู เ ก่ี ย ว ข อ ง ทุ ก ฝ าย  แล ะ
เครือขายการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษามีสวนรวมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
รับทราบรับผิดชอบตอผลการจัด
การศึกษา 
๕.สถานศึกษามีการนิเทศ กํากับ 
ติดตาม และประเมินผลการ
บริหารและการจัดการศึกษาท่ี
เหมาะสมเปนระบบและตอเนื่อง 
เปดโอกาสใหผูเก่ียวของมีสวน
รวมในการจัดการศึกษา 
๖.สถานศึกษามีรูปแบบการ
บริหารและการจัดการเชิงระบบ
โดยทุกฝายมีสวนรวม ยึดหลัก
ธรรมาภิบาลและแนวคิดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โด ย มุ ง พั ฒ น า ผู เ รี ย น ต า ม
แนวทางปฏิรูปการศึกษา 
๗ .ส ถ าน ศึ ก ษ า มี ก า รระด ม
ท รั พ ย าก ร เ พ่ื อ ก าร พั ฒ น า
คุณภาพการศึกษาจากเครือขาย
อุปถัมภ สงผลใหสถานศึกษามี



สือ่ และแหลงเรียนรูท่ีมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
๒.จุดเดน 
 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบ โรงเรียนไดใชเทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี 
เชน การประชุมแบบมีสวนรวม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุมเพ่ือใหทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป  
ท่ีสอดคลองกับผลการจัดการศึกษา สภาพปญหา ความตองการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา         
ท่ีมุงเนนการพัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา  ครูผูสอนสามารถ
จัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล การดําเนินงานและจัดทํา
รายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนไดใชกระบวนการวิจัยในการรวบรวมขอมูลเพ่ือใชเปนฐานในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 
๓.จุดควรพัฒนา 
 ๑. เปดโอกาสใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

๒ .สรางเครือขายความรวมมือของผู ท่ี มีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให มี        
ความเขมแข็งมีสวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคญั 
ระดับคุณภาพ  :  ดี 
๑. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนดําเนินการสงเสริมสนับสนุนเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากร ทุกคนให มีความรู ทักษะ 
ความสามารถในการใชเทคนิควิธีการสอนอยางหลากหลายมีการจัดบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีตรงตามความรู
ประสบการณและความถนัด และจัดการเรียนการสอนในวิชาท่ีไดรับอยางเต็มเวลาและความสามารถ 
สนับสนุนใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใชสื่อในการจัดการเรียนรู สรางโอกาสใหนักเรียน
ทุกคนมีสวนรวมไดลงมือปฏิบัติจริง จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนทักษะการคิดจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมท่ี
เอ้ือตอการเรียนรู มีข้ันตอนในการประเมินผลและมีการประเมินผูเรียนตามสภาพจริง มุงเนนพัฒนาการของ
ผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย  
 
๒. ผลการดําเนินงาน  

จากการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอยางหลากหลาย เพ่ือพัฒนาใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ครูผูสอนมีแผนการจัดการเรียนรูท่ีมีเปาหมายใหผูเรียนมีคุณภาพท้ังดานความรู
ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ครูผูสอนมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล 
สามารถ ออกแบบและจัดการเรียนรูท่ีตอบสนองตอความแตกตางของบุคคล มีการสอนเสริมความรูใหกับ
ผูเรียนและซอม เสริมใหกับผูเรียนดวย ครูใชสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีการวัดผล ประเมินผลจากสภาพความ
เปนจริงท่ีมุงเนนพัฒนาการของผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย  
 โรงเรียนดําเนินการสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการดําเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรม อยางหลากหลาย  ดังนี้ 

ประเด็นพิจารณา โครงการ / 
กิจกรรมท่ีดําเนินการ 

ผลการพัฒนา 

๑. การมีกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีสรางโอกาสให
ผูเรียน ทุกคนมีสวนรวม 
 

๑. โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

๑. ครูผูสอน มีความรู ความเขาใจ ความสามารถ
ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและสามารถ
นําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๒. โรงเรียนมีหลักสูตรท่ีเหมาะสมสอดคลองกับ
เปาหมายของสถานศึกษา 

 ๒.  โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
๓. โครงการยกระดบัผลการ
ทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O-NET) 

๑. ผูเรียนไดรับการพัฒนา มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของทุกระดับชั้นทุกกลุมสาระการเรียนรูสูงข้ึน 
 
 
 
 

 
 

 
ประเด็นพิจารณา โครงการ / 

กิจกรรมท่ีดําเนินการ 
ผลการพัฒนา 

 
 ๔. โครงการสงเสริมพัฒนา ๑. ผูเรียน ไดแสดงผลงานดานทักษะวิชาการ ให



ทักษะความสามารถดาน
วิชาการ 

ปรากฎเปนท่ีนาชื่นชมแกสาธารณชน 

๕. กิจกรรมพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู 

๑.ครูผูสอนมีกระบวนการจัดกิจกรรมการเรยีนรูท่ี
หลากหลาย ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดยั่งยืน 

๒. การจัดการเรียนการสอนท่ี
ยึดโยงกับบริบทของชุมชน
และทองถ่ิน 

๑. กิจกรรมแหลงเรียนรูนอก
สถานศึกษา 

๑. ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูจาก
ประสบการณตรงและนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน 
 

๓. การตรวจสอบและประเมิน
ความรูความเขาใจของผูเรียน
อยางเปนระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

๑. พัฒนาวิธีการวัดผลใน
รูปแบบประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรูตามสภาพจริง ทําให
นักเรียนมีความตั้งใจเรียน
ติดตามนักเรียนท่ีมีปญหาใน
การเรียนและแจงผูปกครองรวม
แกปญหา 

๑. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุก
ระดับชั้นทุกกลุมสาระการเรียนรูสูงข้ึน 

 
 
๓. จุดเดน 
 ครูมีความตั้งใจ มุงม่ันในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูโดยการคิด ไดปฏิบัติ
จริง มีการใชวิธีการและแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย ใหผูเรียนแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยาง
ตอเนื่อง ผูเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  
 
๔. จุดควรพัฒนา 
 ๑.  ควรนําภูมิปญญาทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูเพ่ิมข้ึน 
 ๒.  ควรใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือนําไปใชในการพัฒนาผูเรียนโดยจัดทําเพ่ิมวิจัยในชั้นเรียน 
 
 
 
 
มาตรฐานท่ี ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
ระดับคุณภาพ : ดี 
๑. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๘ ประการ ไดแก ๑) กําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ๒) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุงเนนคุณภาพตามมาตรฐาน ๓) จัดการและ
บริหารขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบโดยใชเทคโนโลยีชวยในการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูลเปนสารสนเทศ
ท่ีเปนปะโยชนในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ๔) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา๕) 
ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ๖) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา ๗) 
จัดทํารายงานประจําปท่ีเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน ๘) โรงเรียนดําเนินการพัฒนาคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง โดยจัดประชุมคณะครู ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษานําเสนอผลการดําเนินงานรายงาน



ประจําปของสถานศึกษาในปการศึกษาท่ีผานมา วิเคราะหผลการประเมินคุณภาพภายในจากรายงานประจําป
ของปการศึกษาท่ีผานมา วิเคราะหจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปตามจุดท่ีควร
พัฒนา ประกอบดวย โครงการ/กิจกรรมท่ีจะพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา โดยเนนท่ี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดทําโครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีกิจกรรมใหความรูความเขาใจ
แนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในใหครูทุกคนในโรงเรียน เพ่ือใหคณะครู บุคลากรทุกฝายท่ี
เก่ียวของมีความเขาใจการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียน ใหปฏิบัติหนาท่ีติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง คณะกรรมการประกันคุณภาพของโรงเรียนประเมินการดําเนินงานตาม
มาตรฐานและสรุปผลการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาปรับปรุงตลอดปการศึกษา ติดตามการประเมินโครงการและ
กิจกรรมสรุปผลการดําเนินงาน ปรับปรุงการทํางานอยางมีสวนรวมของทุกฝาย โรงเรียนจัดทําแบบสํารวจ
ความพึงพอใจและประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนจากนักเรียน ผูปกครอง ในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 
๒. ผลการดําเนินงาน 

โรงเรียนมีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา อยางเปน
ระบบ มีผลการประเมินคุณภาพภายในท่ีระดับคุณภาพดี คณะกรรมการบริหารภายใน ผูปกครอง ชุมชนมี
ความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
๓. จุดเดน 

โรงเรียนใหความสําคัญกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เนนการสรางความ
เขาใจและใหความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝายท่ีเก่ียวของ ท่ีชัดเจน เปน
ประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเนนการมีสวนรวม 
ดําเนินการในรูปของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหกับบุคคลท่ีเก่ียวของทุกระดับ 
 
 
๔. จุดควรพัฒนา 

โรงเรียนควรจัดระบบในการกํากับติดตาม การใชเครื่องมือในการประเมินการดําเนินงานตาม
มาตรฐานใหมากกวานี้ 

 
สรุปการประเมินในภาพรวม  ระดับคุณภาพ  ดี 
 

 มาตรฐาน  คาเปาหมาย 
มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผูเรียน ด ี
มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา ดเียี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ด ี
มาตรฐานท่ี ๔  ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล ด ี

 
 
 
 
 



สวนท่ี ๓ 
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความตองการชวยเหลือ 

๑ สรุปผล  
  

จุดเดน จุดควรพัฒนา 
ดานคุณภาพผูเรียน 
๑.  ผู เรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีในการ
ดําเนินชีวิตและมีคุณธรรม จริยธรรม แบบวิถีคริสต 
ยอมรับในการอยูรวมกันบนความแตกตางของ 
ความเชื่อเรื่องศาสนา มีแนวทางการดําเนินชีวิต 
บนพ้ืนฐานพระคัมภีร  ผูเรียนมีสุขภาพรางกาย 
แข็งแรง รักการออกกําลังกาย มีสมรรถภาพ 
ทางกาย และน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑ มีผลงาน 
ดานกีฬาฟุตซอลระดับจังหวัด มีระเบียบวินัยและ 
เปนท่ีชื่นชมและยอมรับของชุมชน 
๒. ครูมีความมุงม่ันในการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรูโดยจัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรู 
ทักษะการคิดจาก การปฏิบัติจริง ดวยวิธีการท่ี 
หลากหลายและไดเขาทัศนศึกษาจากแหลง 
เรียนรูท่ีหลากหลาย ใหนักเรียนแสวงหา ความรู 
จากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองในแตละระดับชั้น 
อยางเหมาะสม และจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม
ท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
 

ดานคุณภาพผูเรียน 
๑.  พัฒนาผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  
     ( O-NET )  ทุกระดับใหมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวา   
     ระดับชาติและผานเกณฑ รอยละ ๕๐ 
๒. การพัฒนาครูในการใชนวัตกรรมและเทคนโนโลยี 
ใหมๆ ใหเหมาะสมกับกระบวนการจัดการเรียน 
การเรียนรูใหกับผูเรียนอยางหลากหลาย และ 
สามารถประยุกตใชสื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมใหมๆ  
ใหเกิด ประโยชนตอผูเรียนในการแสวงหาความรู  
 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนใหบรรลุ 
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
๓. สงเสริมใหผู เรียนและบุคลากรใชกระบวนการคิด     
ท่ีหลากหลาย เห็น คุณคาทรัพยากร  สิ่ งแวดลอม      
และดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
อยางตอเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดเดน จุดควรพัฒนา 
ดานกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผูบริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนไดมีการบริหารและการจัดการอยางเปน
ระบบ มีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมเพ่ือให
ทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ  
เปาหมายท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
การจั ดการศึกษา แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ าป         
ท่ีสอดคลองกับผลการจัดการศึกษาสภาพปญหา  

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหาร
สถานศึกษา 
- การปรับปรุงดานอาคารสถานท่ี  ภูมิทัศนของโรงเรียน
ใหเอ้ือตอการจัดการศึกษาใหมากข้ึน 
- การพัฒนาครูใหเปนครูมืออาชีพเพ่ือใหพรอมเขา              
สูยุคไทยแลนด  ๔.๐ 



ความตองการ และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
มุงเนนการพัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู ตามหลักสูต รสถาน ศึกษา มีการ
ดําเนินการนิ เทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล     
การดําเนินงานและจัดทํารายงานผลการจัด
การศึกษา เพ่ือใชเปนฐานในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 
ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 
ครูมีความตั้งใจ มุงม่ันในการพัฒนาการสอน โดย
จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูโดยการคิด ไดปฏิบัติ
จริง มีการใหวิธีการและแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย 
ใหผูเรียนแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวย
ตนเองอยางตอเนื่อง ผูเรียนมีสวนรวมในการจัด
บรรยากาศสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  
 
 
 
                  
                             จุดเดน 

ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 
๑.  ควรนําภูมิปญญาทองถ่ินมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูเพ่ิมข้ึน 
๒.  ควรใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือนําไปใชใน
พัฒนาผูเรียนโดยจัดทําเพ่ิมวิจัยในชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 

 
จุดควรพัฒนา 

 
ดานระบบประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
   โรงเรียนใหความสํ าคัญ กับการดํ าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เนนการ
สรางความเขาใจและใหความรูดานการประกัน
คุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝายท่ี
เก่ียวของ ท่ีชัดเจน เปนประโยชนในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนเนนการมีสวนรวม ดําเนินการ
ในรูปของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาใหกับบุคคลท่ีเก่ียวของทุกระดับ 

ดานระบบประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
  โรงเรียนควรจัดระบบในการกํากับติดตาม การใช
เครื่องมือในการประเมินการดําเนินงานตามมาตรฐานให
มากกวานี้ 

 

 
 
๒. แนวทางในการพัฒนา  

๑.  จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนรายบุคคลใหชัดเจนข้ึน 



๒.  สงเสริมใหครูเห็นความสําคัญการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัดการทําวิจัย 
ในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดเต็มศักยภาพ 
๓.  การพัฒนาสถานศึกษาใหเปนสังคมแหงการเรียนรู 

      ๔.  การขยายเครือขายการพัฒนาโรงเรียนโดยการมีสวนรวมของสมาคมศิษยเกาโรงเรียนเจริญราษฎร 
ผูปกครองเครือขาย  โรงเรียนรวมพัฒนา สํานักงานพันธกิจการศึกษามูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย   
ในการรวมวางแผนพัฒนาโรงเรียน ระดมทรัพยากรดานบุคคล  ดานงบประมาณท่ีจะมาพัฒนาโรงเรียน         
โดยพิจารณาจากความจําเปนเรงดวนในแตละดาน 
     ๕.  สงบุคลากรครู  เจาหนาท่ี  เขารับการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานตามหนวยงานตาง ๆ ท่ีจัดข้ึน   
ท้ังในประเทศและตางประเทศ เพ่ือนําประสบการณท่ีไดรับมาพัฒนาโรงเรียน 
     ๖. จัดระบบในการกํากับติดตามการใชเครื่องมือในการประเมินการดําเนินงานตามมาตรฐานใหมากกวานี้ 
 

 
๓. ความตองการชวยเหลือ 
          ๑.  การพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสอดคลองกับการพัฒนาผูเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 ๒.  การสรางขอสอบท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูตามแนวทางของการประเมิน O-NET และ PISA 
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