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รายงานประจำปีของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ค

ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
รายงานการประเมิ น ตนเอง ปี ก ารศึ กษา 2564 ของโรงเรีย นลานทรายพิ ท ยาคม อำเภอท่ าตู ม
จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ เป็ น การสรุ ป ผลการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาที่ ส ะท้ อ นผลการพั ฒ นาคุ ณ ภาพของ
สถานศึกษา ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่ส อดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้ นพื้นฐาน เพื่อ
การประกันคุณภาพภายใน 3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุ
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษา ในรอบปี
ที่ ผ่ านมาให้ ต้ น สั งกัด และสาธารณชนได้รั บ ทราบ และเตรีย มความพร้อ มในการรับ การประเมิ น คุ ณ ภาพ
ภายนอกต่อไปรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนลานทรายพิทยาคม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เล่มนี้
เป็นเอกสารที่ทุกฝ่ายมีความเห็นและให้คำรับรองร่ว มกันว่า ได้ร่วมมือ ร่วมแรง ร่ วมใจ เสียสละทั้งกำลังกาย
กำลังใจ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้เรียน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อสรุปจากการนำเสนอในรายงานการประเมินตนเอง จะเป็นสารสนเทศ
สำคัญที่สถานศึกษาจะใช้พัฒนาสถานศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานและดียิ่งขึ้นต่อไป

(ลงชื่อ)
( นายสว่าง ชาญศรี )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
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คำนำ
รายงานประจำปีของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สะท้อนผล
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพของสถานศึ ก ษา ซึ่ งเป็ น ผลสำเร็จ จากการบริห ารจั ด การศึ กษาที่ ส อดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนลานทรายพิทยา
คม ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ในปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา ได้จัดให้มีการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน คือ
1. ด้านคุณภาพผู้เรียน
2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ผลการวิเคราะห์ จุดเด่น จุดที่ ควรพัฒนา และได้ระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาใน
อนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ให้ต้นสังกัดและ
สาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอก ต่อไป

(ลงชื่อ)
(นายทศพร สมพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนลานทรายพิทยาคม
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สารบัญ
คำนำ
สารบัญ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
1.1 ข้อมูลทั่วไป
1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
1.3 ข้อมูลนักเรียน
1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net)
1.6 ข้อมูลอาคารสถานที่
1.7 ข้อมูลด้านงบประมาณของสถานศึกษา
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1. กระบวนการพัฒนา
2. ผลการพัฒนา
3. จุดเด่น
4. จุดที่ควรพัฒนา
5. แผนงาน/แนวทางในการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. กระบวนการพัฒนา
2. ผลการพัฒนา
3. จุดเด่น
4. จุดที่ควรพัฒนา
5. แผนงาน/แนวทางในการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
1. กระบวนการพัฒนา
2. ผลการพัฒนา
3. จุดเด่น
4. จุดที่ควรพัฒนา
5. แผนงาน/แนวทางในการยกระดับคุณภาพ
ส่วนที่ 3 สรุปผล และแนวทางการพัฒนา
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก
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รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment)
ปีการศึกษา 2564
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
โรงเรี ย นลานทรายพิ ท ยาคม หมู่ ที่ 12 ตำบลบะ อำเภอท่ า ตู ม จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ 32120
โทรศั พ ท์ 044-069991 โทรสาร 044-069991 E-mail : lansaischool@gmail.com Website :
http://www.lansai.ac.th สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้น พื้ นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึ กษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวนนักเรียน
371 คน มี ข้ า ราชการครู จำนวน 27 คน ผู้ บ ริ ห ารจำนวน 2 คน ผู้ อ ำนวยการโรงเรี ย น คื อ
ดร.ทศพร สมพันธ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนลานทรายพิทยาคม
1. จากผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาตามมาตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ของ
สถานศึกษาสรุ ป ได้ว่าอยู่ ในระดับ ยอดเยี่ ยม จากการดำเนิน การพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ยอดเยี่ยม
(ระดับ 5)
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ยอดเยี่ยม
(ระดับ 5)
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ยอดเยี่ยม
(ระดับ 5)
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ยอดเยี่ยม
(ระดับ 5)
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ยอดเยี่ยม
(ระดับ 5)
2. ผลการดำเนินงาน
ครูมีความรู้และมีทักษะในการจัดการเรีย นการสอน ทั้งนี้เพราะครูมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒ นา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยเข้ารับการอบรมตามโครงการต่างๆ การอบรมตามที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด และ
ผ่านการอบรมจากหน่วยงานอื่นๆ และตามความสนใจ สามารถนาความรู้ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองมา
ใช้ในการพัฒนา ปรับปรุ งการเรียนการสอนในห้องเรียน และใช้กระบวนการ PLC ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และแก้ปัญหาของนักเรียนในห้องเรียน โรงเรียนมีความพร้อมทั้งในสาธารณูปโภคและอุปกรณ์การเรียนการ
สอน สื่อ เทคโนโลยี มีความพร้อมด้านสัญญาณ Internet สามารถใช้จัดการเรียนการสอนได้ทุกห้องเรียน มี
เครื่องคอมพิวเตอร์ หนังสือเรียน หนังสือเสริม สื่อวัสดุอุปกรณ์เพียงพอกับนักเรียน จัดให้มีสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายนอกห้องเรียนที่สะอาด ร่มรื่น ภายในห้องเรียนมีระเบียบ สะอาดเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ผู้บริหารมีภาวะ
ผู้นำการเปลี่ ยนแปลงใช้หลักธรรมาภิบ าลและการมีส่วนร่ว มเข้ามาใช้ในการบริห ารจัดการศึกษา ส่งผลให้
นั ก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ท างวิช าการของนั กเรีย นอยู่ในระดั บ ยอดเยี่ ยม มี ผ ลการประเมิ น คุณ ลั กษณะอัน พึ ง
ประสงค์ของผู้เรียนอยู่ในระดับยอดเยี่ย ม มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
เช่น ทักษะการสืบค้น การใช้งาน การออกแบบจากคอมพิวเตอร์น ำมาจัดทำเป็นโครงงานด้านอาชีพและเป็น
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เครื่องมือในการเรียนรู้ มีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีคุณธรรมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูต ร มีระเบี ยบวินั ย มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวิถีไทย วิถีชุมชนและท้องถิ่ นตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบร้อย
ละ 100 นักเรียนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมีน้ ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถนะตามเกณฑ์ มีสุขภาพจิตดี
มีทักษะในการเล่นกีฬา ออกกาลังกาย และแสดงออกทางดนตรี
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาทั้ง 3 มาตรฐาน
จุดเด่น
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
จุดเด่น
นักเรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง พูด เขียนและตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม เรียนรู้ร่ว มกัน
เป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน มี
ความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ทำงานอย่างมี
ความสุข พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ
นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ มีน้ ำหนัก
ส่วนสูง และมีส มรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการตามจินตนาการ มีคุณ ลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลัก สูตร
ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
จุดเด่น
มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา
มีกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และมีผลการดำเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมาย
มีผู้ บ ริห ารที่มีวิสั ย ทัศน์ และมีความสามารถเป็นส่ วนใหญ่ จึงทำให้ การบริห ารจัดการด้านต่ างๆ มี
ประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศของโรงเรียนเป็นหมวดหมู่ เป็นปัจจุบัน ทำให้การบริหารจัดการของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพ มีระบบการบริหารที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน และอัตลักษณ์ ที่สถานศึกษา
กำหนด จั ด ทำแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาที่ ส อดรั บ กั บ มาตรฐานที่ ส ถานศึ ก ษากำหนด และ
ดำเนินการตามแผน มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินงาน
และจั ด ทำรายงานผลการประเมิ น ตนเองประจำปี นำผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
สถานศึ กษา โดยผู้ ป กครองและผู้ เกี่ย วข้องทุกฝ่ ายมีส่ วนร่วม และจัดส่ งรายงานผลการประเมินตนเองให้
หน่วยงานต้นสังกัด
หลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น มีการนิเทศภายใน กำกับ ติดตาม
ตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ ำเสมอ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียน
เลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ จั ดกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนอง
ความต้องการตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
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ครูได้ปฏิบัติหน้าที่ตรงกับความรู้ความสามารถหรือคุณวุฒิทางการศึกษา ส่งผลให้งานมีคุณภาพ ได้รับ
การยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ นำผลที่ได้จากการรับมอบหมาย มาปรับใช้ พัฒนาโรงเรียนจนส่งผลให้นักเรียน ผู้ปกครอง
และชุมชนเกิดความพึงพอใจในผลของการบริหารการจัดการศึกษา ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางด้าน
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอานวยความสะดวก พอเพียง
อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส ำหรับผู้เรียน จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน จัดห้องสมุดที่ให้ บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรี ยนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
โดยบริการ Wireless network ที่ครอบคลุมพื้นที่สะดวก มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้ที่
ทันสมัย ทำให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
จุดเด่น
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น มีกิจกรรมลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ที่หลากหลาย ตรงตามความต้องการของผู้เรียน รวมทั้งครูผู้สอนมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการ
เรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมให้ นักเรีย นได้เรียนรู้ จากการคิด การปฏิบัติจริ ง มีวิธีการและแหล่ งเรียนรู้ที่
หลากหลาย ซึ่งนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่น ในการพัฒ นาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้ นักเรียนได้เรียนรู้ โดยการคิด ได้
ปฏิ บั ติ จ ริ ง มี ก ารให้ วิ ธี ก าร และแหล่ ง เรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลาย นั ก เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด บรรยากาศ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูมีการใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับนักเรียน มีการนำชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ และการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
จุดควรพัฒนา
จุดควรพัฒนา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ปลูกฝังให้นั กเรียนมีนิสั ยรักการอ่านทุกที่ทุกเวลา และสื่อรอบๆ ตัว ต้องส่ งเสริมให้ เป็นนิสัย และ
สามารถนาเสนอผลงานเป็ น ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้องเหมาะสม ควรเผยแพร่โครงงาน
คุณธรรม ให้ นักเรียนทั้งโรงเรีย นทุกคน มี ส่วนร่วมและช่วยกันจัดกิจกรรมเพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบในด้าน
คุณธรรม จริยธรรมต่อไป
โรงเรียนยังต้องจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ และความสามารถของนักเรียนในเรื่องของ
การกล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตนเอง ออกกาลังกาย อยู่เป็นประจำสม่ำเสมอ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคล
รอบข้าง และเข้าร่วมกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ อย่างต่อเนื่องด้วยความเต็มใจ
เพื่อให้ เกิดความรักความสามัคคี รู้จักอนุ รักษ์ทรัพยากรและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยให้
นักเรียนปฏิบัติจนเป็นมีนิสัย ทั้งในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรของโรงเรียน
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จุดควรพัฒนา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน
สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ เข้มแข็ง มีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา ส่งเสริมให้ครู และบุคลากรนำ
กระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
การพัฒนาครูและบุคลากรควรมีการจัดการอบรมให้ครูทุกคนอย่างเท่ าเทียมกัน ผลักดันให้ครูเข้ารับ
การพั ฒ นาตามมาตรฐานตำแหน่ งและมีห รือเลื่ อนวิทยฐานะให้ สู งขึ้น และมากขึ้น และสร้างความร่วมมื อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ โดยจัดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม ดูงาน เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้มีความสะอาด ร่มรื่น และเชิญชวนนักเรียนให้
เข้าใช้ห้องสมุดให้มากขึ้น และมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้กับนักเรียนเพื่อสุขอนามัยที่ดีของตัวนักเรียนเอง มี
กิจกรรมเปิดโลกอาชีพ โดยการนำอาชีพต่างๆมาสาธิต หรือนำเสนอ ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
ดำเนินการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ข องชุมชนอย่างยั่งยืน สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้
ตลอดเวลา ทั้งครู ผู้ปกครอง นักเรียน และรวมไปถึงหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่ใกล้เคียง
จุดควรพัฒนา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนเพิ่มมากขึ้น มีประสบการณ์
ตรง และสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อให้นักเรียนได้น ำความรู้กลับไปใช้พัฒนาตนเองและ
สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เข้าสอนตรงเวลา และ
ให้ความรู้กับนักเรียนอย่างเต็มที่ ประกอบกับการส่งเสริมให้ครูโรงเรียนลานทรายพิทยาคม มีมุ่งมั่น ร่วมแรง
ร่วมใจ ร่วมมือกันในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียน ให้มีคุณภาพ และประพฤติปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่
ดีแก่นั ก เรีย นและชุมชน ดำเนิ น การพัฒ นาสถานศึกษาให้ เป็นแหล่ งเรียนรู้ของชุมชนอย่างยั่งยืน สามารถ
แลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้ร่ วมกัน ได้ตลอดเวลาทั้ง ครู ผู้ ป กครอง นั กเรียน และรวมไปถึงหน่วยงานราชการอื่น ๆ
ใกล้เคียง จะมีส่วนช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใช้สูงขึ้น

๕

ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
1.1 ข้อมูลทั่วไป
1) รายละเอียดสถานศึกษา
ชื่อโรงเรียน ลานทรายพิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
ที่ตั้งอยู่ เลขที่ 101 ถนน - หมู่ที่ 12 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32120
โทรศัพท์ 044–๐๖๙๙๙๑ โทรสาร 044–๐๖๙๙๙๑
Email : lantha3112@obecmail.obec.go.th. website: www.lansaipittayakom.com
เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
มีเนื้อที่ทั้งหมด 51 ไร่ 100 ตารางวา
มีเขตพื้นที่บริการ 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลบะ ตำบลกระโพ ตำบลหนองเมธี และตำบลชุมแสง
2) ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
ในปี พุ ท ธศั ก ราช 2524 รั ฐ บาลมี น โยบายขยายการศึ ก ษาในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาไปสู่ ช นบทโดย
มอบหมาย ให้ กระทรวงศึกษาธิการเป็ น ผู้ ดำเนินการ กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายกรมสามัญ ศึกษา
ดำเนิ น การ ดังนั้ น กรมสามัญ ศึกษาจึ ง มอบภารกิจนี้ให้ ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์เป็นผู้ จัดหาสถานที่จัดตั้ง
โรงเรียนมัธยมศึกษาให้แก่กรมสามัญศึกษา โดยให้ศึกษาธิการอำเภอท่าตูม คือ นายเหรียญ เพชรฤาชา เป็นผู้
ประสานงานกับตำบลบะ โดยมีนายสี สุขบันเทิง กำนันตำบลบะ เป็นผู้ร่ว มจัดหาสถานที่ร่วมกับพระครูสิริ
โพธินันท์ (เส็ง ศิริจันโท) เจ้าอาวาสวัดโพธิ์หิมวันต์บ้านบะ พระครูบุญวราภรณ์ (หลวงพ่อแป) เจ้าอาวาสวัด
บ้านเฉนียง มีนายวัชรินทร์ ปิยวรารักษ์ (เลขานุการสภาตำบล) อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านเปือยปราสาท
นายวสันต์ สมอ่อน อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านเฉนียง และนายชำนาญ ชาญศรี อดีตครูโรงเรียนบ้านบะ
เป็นผู้ติดต่อประสานงานและรวบรวมเอกสารหลักฐาน นอกจากนี้ประชาชนและข้าราชการครูในตำบลบะ
ตำบลหนองเมธี ตำบลกระโพและตำบลใกล้เคียง ได้ร่วมใจกันเสียสละแรงงานและวัสดุอุปกรณ์ช่วยกันจัดสร้าง
อาคารเรียนชั่วคราว ขนาด 6 เมตร x 24 เมตร จำนวน 1 หลัง ที่บ้านโคกตาอุ่น ประกอบด้วย ห้องเรียน 2
ห้อง ห้ องพักครู 1 ห้อง และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนรัฐบาล คือ โรงเรียนลานทราย
พิทยาคม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม ปีพุทธศักราช 2526 เป็นโรงเรียนสหศึกษา โดยมี นายเหรียญ เพชรฤาชา
ศึกษาธิการอำเภอท่าตูม รักษาการครูใหญ่และได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรจากกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา
มาช่วยจัดการเรียนการสอน จำนวน 3 ท่าน คือนายบัญญัติ ตลับทอง นางศิรินภา กรองทอง และนายปัญญา
ใจกล้า ต่อมากรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายชูชีพ งามเลิศ มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน ในปีการศึกษา
2526 และบรรจุข้าราชการครูจำนวน 7 ตำแหน่ง มาดำเนินการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2526
โรงเรียนได้เจริญก้าวหน้าเป็นลำดับ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2534 สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดสุรินทร์
แต่งตั้งนายชูชีพ งามเลิศ เป็นอาจารย์ ใหญ่โรงเรียนลานทรายพิทยาคม และปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดสุรินทร์อีกหนึ่งตำแหน่ง และเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2534 สำนักงานสามัญ
ศึกษาจังหวัดสุรินทร์ แต่งตั้งนายอรรถกร สุขบรรเทิง ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม จนถึงปีการศึกษา 2535 กรมสามัญศึกษาได้มี
คำสั่งแต่งตั้ง นายมานิตย์ คะนึงเพียร มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม ในปี 2536 และปี 2539 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายจักรพงษ์ กลางคาร
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลานทรายพิทยาคม ปี 2542 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นางสาว
นันท์นภัส ศุกรสุตมา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลานทรายพิทยาคม
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จนถึงปีการศึกษา 2544 ในวันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ 2544 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายประเดิม แสน
สิงห์ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนลานทรายพิทยาคม ในปี 2546 ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม และบริหารงานมาจนถึง 30 กันยายน 2552 จนเกษียณอายุราชการ ต่อมา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์เขต 2 ได้แต่งตั้ง นายอรรถกร สุขบรรเทิ ง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2552 และบริหารงานมาจนถึงวันที่ 12 มีนาคม 2556
ต่อมาสำนั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษามัธ ยมศึกษาเขต 33 ได้แต่งตั้ง นายพิ ศิษฐ์ ไพรสิ นธุ์ มาดำรงตำแหน่ ง
ผู้อำนวยการโรงเรีย นลานทรายพิทยาคม ตั้งแต่วั นที่ 13 มีนาคม 2556 จนถึงวันที่ 28 มกราคม 2561
ต่ อ มาสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 33 ได้ แ ต่ งตั้ ง ว่ า ที่ ร้ อ ยโทชยพล บุ ต รศาสตร์ รอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนลานทรายพิทยาคม มาดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนลานทราย
พิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561 จนถึงวันที่ 18 เมษายน 2561 ต่อมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33 ได้แต่งตั้ง ดร.ทศพร สมพันธ์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลานทรายพิทยาคม
ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2561 จนถึงปัจจุบัน
3) แผนที่โรงเรียน

4) วิสัยทัศน์โรงเรียน
“โรงเรียนลานทรายพิทยาคมสร้างและพัฒ นาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต เกิดงานสร้ างอาชีพ บนความ
พอเพียงสู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน”
5) อัตลักษณ์และเอกลักษณ์โรงเรียน
5.1 อัตลักษณ์โรงเรียน “มีวินัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง”
5.2 เอกลักษณ์ของโรงเรียน “โรงเรียนวิถีประชาธิปไตย”
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1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
1) จำนวนครูและบุคลากร
บุคลากร

ผู้บริหาร ครูผู้สอน

ปีการศึกษา 2564

2

20

พนักงาน
ราชการ
1

ร้อยละ

6.90

68.97

3.45

ครูอัตรา ครูพี่เลี้ยง เจ้าหน้าที่
จ้าง เด็กพิการ
อื่นๆ
2
1
3
6.90

3.45

10.34

รวม
29
100.00

2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร
ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษา ต่ำว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

ปีการศึกษา 2564

0

19

7

1

27

ร้อยละ

0.00

70.37

25.93

3.70

100.00
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3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน
สาขาวิชา
1. คณิตศาสตร์
2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ภาษาไทย
4. ภาษาต่างประเทศ
5. สังคมศึกษา
6. การงานอาชีพ
7. สุขศึกษาและพลศึกษา
8. ศิลปะ
9. กิจกรรมแนะแนว
รวม

จำนวน (คน)
3
5
3
4
2
3
1
1
1
23

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน
ในแต่ละสาขาวิชา(ชม./สัปดาห์)
17
16
15
32
14
18
30
28
14
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1.3 ข้อมูลนักเรียน
ตารางแสดง จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา 2564 รวม 371 คน
ระดับชัน้ เรียน

เพศ

รวม

ม.1

ชาย
27

หญิง
25

ม.2

30

36

66

ม.3

45

38

83

ม.4

20

52

72

ม.5

10

38

48

ม.6

14

36

50

รวมทั้งหมด

146

225

371

52

1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิท์ างการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3.0 ขึ้นไป
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2564

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
นร.ที่ได้ระดับ นร.ที่ได้ระดับ 3.0
3.0 ขึ้นไป
ขึ้นไป
ชั้น
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ม. ๑
44 47.31 57 58.76
ม. ๒
48 41.74 20 19.80
ม. ๓
103 71.53 71 49.65
รวม ม.ต้น 195 53.53 148 42.74
ม. ๔
177 85.92 136 67.00
ม. ๕
102 82.26 94 73.44
ม. ๖
85 65.38 51 68.00
รวม ม.ปลาย 364 77.86 281 69.48
รวมทั้งหมด 467 65.69 429 56.11
ระดับชั้น

วิทยาศาสตร์
นร.ที่ได้ระดับ 3.0
ขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ
72 33.64
98 44.55
153 58.62
323 45.60
262 77.98
212 98.15
117 70.06
591 82.06
914 63.83

สังคมศึกษาฯ
นร.ที่ได้ระดับ 3.0
ขึ้นไป
จำนวน จำนวน
186 47.94
137 40.90
274 69.72
597 52.85
212 75.99
178 85.58
255 88.85
645 83.47
1242 68.16

สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
นร.ที่ได้ระดับ 3.0 นร.ที่ได้ระดับ 3.0
ขึ้นไป
ขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
148 58.73 54 59.34
137 64.32 62 58.49
176 81.48 69 63.30
461 68.18 185 60.38
167 83.08 177 85.10
116 92.80 114 91.94
114 92.68 95 73.08
397 89.52 386 83.37
858 78.85 571 71.87

การงานฯ
นร.ที่ได้ระดับ 3.0
ขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ
135 65.85
163 71.18
150 66.96
448 68.00
258 85.15
156 75.00
153 85.96
567 82.03
1015 75.02

ภาษาต่างประเทศ
นร.ที่ได้ระดับ
3.0 ขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ
23 23.71
18 16.67
61 51.26
102 30.55
121 34.87
92 44.23
128 50.59
341 43.23
443 36.89

๑๐

1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2564
ตาราง แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำการศึกษา 2564
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับ/รายวิชา
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ

ภาษาไทย
54.10
52.81
48.34
51.19

คณิตศาสตร์
24.27
24.08
22.91
24.47

วิทยาศาสตร์
32.55
31.41
30.48
31.45

ภาษาอังกฤษ
26.46
29.72
28.85
31.11

๑๑

ตาราง แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำการศึกษา 2564
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ระดับ/รายวิชา
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ

ภาษาไทย
49.36
46.88
44.93
46.40

คณิตศาสตร์
18.28
18.85
19.12
21.28

วิทยาศาสตร์
28.70
27.90
27.68
28.65

สังคมฯ ภาษาอังกฤษ
36.88
20.58
36.59
22.04
35.93
22.89
36.87
25.56

2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 25๖1-2564
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตาราง แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 25๖1-2564 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3
รายวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
เฉลี่ย

2561
54.56
27.00
34.06
27.03

2562
53.63
21.97
28.54
29.02

2563
58.25
19.76
27.60
30.35

35.66

33.29

33.99

2564
54.10
24.27
28.80
26.46
33.41

พัฒนาการ
-4.15
4.51
1.20
-3.89
-0.58
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ตาราง แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 25๖1-2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รายวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
เฉลี่ย

2561
42.8
20.83
28.4
34.81
22.82
29.93

2562
38.11
16.68
24.64
33.03
23.03
27.10

1.6 ข้อมูลอาคารสถานที่
- อาคารเรียนแบบ 108 ล
- อาคารเรียนแบบอื่นๆ(ชั่วคราว)
- โรงฝึกงาน (อุตสาหกรรม และคหกรรม)
- โรงอาหาร
- หอประชุมแบบ 100/27
- บ้านพักครูแบบ 203/27
- ห้องส้วมแบบ ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง/27
- ประดิษฐ์ฐานพระพุทธรูป
- หอกระจายข่าว
- บ่อเลี้ยงปลา
- สนามกีฬา (สนามฟุตบอล) แบบ ฝ.1
- สนามบาสเกตบอล
- สนามกีฬาแบบลานกีฬาอเนกประสงค์
- ถังเก็บน้ำแบบ ฝ.33
- ถังเก็บน้ำแบบหอส่งน้ำ (ประปา ร.ร.)
- ถังเก็บน้ำแบบแท้งก์น้ำ
- ถังเก็บน้ำแบบถังน้ำใต้ดิน
- อาคารโดม
- อาคารโรงจอดรถ

2563
41.20
18.59
28.00
35.00
23.64
29.29

2564
49.36
18.28
28.70
36.88
20.58
30.76

พันาการ
8.16
-0.31
0.70
1.88
-3.06
1.47

จํานวน 3 หลัง 36 ห้องเรียน
จํานวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน
จํานวน 1 หลัง 2 ห้องเรียน
จํานวน 1 หลัง
จํานวน 1 หลัง
จํานวน 5 หลัง
จํานวน 3 หลัง 18 ห้อง
จํานวน 3 หลัง
จํานวน 1 หลัง
จํานวน 2 หลัง
จํานวน 1 สนาม
จํานวน 1 สนาม
จํานวน 1 สนาม
จํานวน 3 หลัง
จํานวน 1 หลัง
จํานวน 1 หลัง
จํานวน 1 หลัง
จํานวน 1 หลัง
จํานวน 1 หลัง

๑๓

1.7 ข้อมูลด้านงบประมาณของสถานศึกษา
งบประมาณที่ ใช้ ใ นการจั ด สรรดำเนิ น การจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นลานทรายพิ ท ยาคม ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้จากการระดมทรัพยากรตามบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๒ จากทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ดังนี้
๑. เงินอุดหนุนทดแทนเงินบำรุงการศึกษา
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ ๓,๕๐๐ บาท/ ปี
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ ๓,๘๐๐ บาท/ ปี
๒. ประมาณการรายรับเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนข้าราชการครู และลูกจ้างประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๔
- เงินเดือนข้าราชการครู
๙,๕๙๐,๖๔๐ บาท
- เงินเดือนลูกจ้างประจำ
๑,๓๔๓,๑๖๐ บาท
- เงินค่าตอบแทน/เงินวิทยฐานะ
๒,๐๐๗,๖๐๐ บาท
รวม
๑๒,๙๔๑,๔๐๐ บาท
๓. แสดงประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๓.๑ รายได้จากเงินอุดหนุน(ค่าจัดการเรียนการสอน)
ค่าจัดการเรียนการสอน
จํานวน นร.ปี ๒๕๖๕
รายได้/คน/ปี
จํานวนเงิน (บาท)
ม.๑
๕๒
๓,๕๐๐
๑๘๒,๐๐๐
ม.๒
๖๖
๓,๕๐๐
๒๓๑,๐๐๐
ม.๓
๘๓
๓,๕๐๐
๒๙๐,๕๐๐
ม.๔
๗๒
๓,๘๐๐
๒๗๓,๖๐๐
ม.๕
๔๘
๓,๘๐๐
๑๘๒,๔๐๐
ม.๖
๕๐
๓,๘๐๐
๑๙๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น
๓๗๑
๑,๓๔๙,๕๐๐
๓.๒ เงินอุดหนุนรายการอื่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
รายการงบประมาณ
ระดับชั้น
จำนวน นร.
๑.ค่าอุปกรณ์การเรียน
ม.ต้น
๒๐๑
ม.ปลาย
๑๗๐
รวม
๒.ค่าเครื่องแบบนักเรียน
ม.ต้น
๒๐๑
ม.ปลาย
๑๗๐
รวม
๓.ค่าหนังสือเรียน
ม.๑
๕๒*
ม.๒
๖๖
ม.๓
๘๓

รายหัว/ปี
๔๒๐
๔๖๐
๔๕๐
๕๐๐
๗๖๔
๘๗๗
๙๔๙

จำนวนเงิน(บาท)
๘๔,๔๒๐
๗๘,๒๐๐
๑๖๒,๖๒๐
๙๐,๔๕๐
๘๕,๐๐๐
๑๗๕,๔๕๐
๓๙,๗๒๘
๕๗,๘๘๒
๗๘,๗๖๗

๑๔

ม.๔
ม.๕
ม.๖
๔.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๕.ค่าปัจจัยพื้นฐาน
สาหรับนักเรียนยากจน

ม.ต้น
ม.ปลาย
ม.ต้น
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

หมายเหตุ *ประมาณการจำนวนนักเรียน

๗๒*
๔๘
๕๐
รวม
๒๐๑
๑๗๐
รวม

๑,๓๑๘
๑,๒๖๓
๑,๑๐๙

๒๐๑

๓,๐๐๐

๘๘๐
๙๕๐

๙๔,๘๙๖
๖๐,๖๒๔
๕๕,๔๕๐
๓๘๗,๓๔๗
๑๗๖,๘๘๐
๑๖๑,๕๐๐
๓๓๘,๓๘๐
๖๐๓,๐๐๐
๑,๖๖๖,๗๙๗

๑๕

ส่วนที่ 2
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน
การสื่อสาร และการ
คิดคำนวณ
2) มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา
3) มีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม
4) มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
5.1 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
ค่าเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระ
5.2 ผลการทดสอบ
ทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET)

จำนวน
นักเรียน
ทัง้ หมด

ระดับคุณภาพ (คน)
4

3

ร้อยละ คุณภาพ

2

1

371

137 110 102 22

0

349

94.07

5

371

135 110 103 23

0

348

93.80

5

371

156 100

86

29

0

342

92.18

5

371

147 114

98

12

0

359

96.77

5

371

134 103

79

31

24

316

85.18

5

64.17

4

371

5

ระดับดี
(3)
ขึ้นไป

๑๖

ประเด็นพิจารณา

จำนวน
ระดับคุณภาพ (คน)
นักเรียน
5
4
3
2
ทัง้ หมด
371 135 132 100 4

1
0

ระดับดี
(3)
ร้อยละ คุณภาพ
ขึ้นไป
367 98.92
5

10

0

361

97.30 5

0

0

371

100.0 5
0

10

0

361

97.30 5

7

0

364

98.11 5

6) ความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติที่
ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน
124 151 86
1) การมีคุณลักษณะ 371
และค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด
120 161 90
2) ความภูมิใจใน
371
ท้องถิน่ และความเป็น
ไทย
116 171 74
3) การยอมรับที่จะอยู่ 371
ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย
181 110 73
4) สุขภาวะทาง
371
ร่างกาย และจิตสังคม
สรุปผลการประเมินภาพรวม ระดับ 5

แปลความหมาย ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1. กระบวนการพัฒนา
1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) ด้านความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม มีกระบวนการพัฒนาโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการ
พั ฒ นาให้ นั ก เรี ย นมี ค วามสามารถในการอ่าน การเขีย น การสื่ อสารและการคิ ดคํ านวณ โดยครูผู้ ส อนได้
ดําเนินการคัดกรองด้านการอ่าน การเขียน การคิดคํานวณของผู้เรียน มาวางแผนการสอนและ จัดกิจกรรมที่
หลากหลายใช้เทคนิคการสอนต่างๆ และเหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละกลุ่ ม เช่น การสอนโดยใช้เทคนิคเพื่อน
ช่วยเพื่อนการสอนโดยใช้กระบวนการ Active Learning การสอนแบบ 5E เป็นต้น เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนที่
เหมาะสมกับวัยและศักยภาพของผู้เรียนในแต่ละด้าน จั ดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญให้นักเรียนมีทักษะ
ทัศนคติ ค่านิยม และบุคลิกภาพส่วนบุคคล เพื่อสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน ทั้งประสบความสําเร็จและมี
ความสุข มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือวัดผล ประเมินผลที่หลากหลาย มีการจัดกิจกรรม/
โครงการเพื่อส่งเสริมความสามารถใน การอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ ตามเกณฑ์ ของแต่ละ
ระดับชั้น ได้แก่กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมนําเสนอความรู้หน้าเสาธงของคณะกรรมการสภานักเรียนกิจกรรม
วันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย โดยมีการแข่งขันทักษะภาษาไทย อาทิเช่น การประกวดการแต่งคําประพันธ์ การ

๑๗

เรียงความ-คัดลายมือ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กิจกรรมสอนเสริม กิจกรรมค่ายอบรมพัฒนา
ภาษาอังกฤษ กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานของโครงการเพาะพันธ์ปัญญา กิจกรรมสัปดาห์ วัน
วิทยาศาสตร์บู รณาการสู่วิถีอาเซียน กิจกรรมวันคริสมาสต์กิจกรรมสัปดาห์ปั ญหาประชาธิปไตย กิจกรรม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์และแข่งขันความสามารถของนักเรียน เป็นต้น
2) ด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
มีกระบวนการพัฒนาตามจุดเน้นของหลักสูตรและจุดเน้นของโรงเรียน โดยการจั ดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ มีการศึกษาขอมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อจัด ทําแผนการจัดการเรียนรู้มีการออกแบบการ
จัดการเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน และการเรียนที่เน้นการลงมือปฏิบัติแบบบูรณาการ
การใชสื่อ ICT เป็ นฐานในการจัดการเรี ยนรู้ใหผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็ นอย่างหลากหลายนักเรียน
เรียนรู้ผ่านกระบวนการสืบ คน แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ครูผู้สอนวางแผนการสอนและจัดกิจกรรม โดยใช้
เทคนิ คการสอนต่างๆ เพื่อพัฒ นาทักษะผู้เรียนที่เหมาะสมกับวัยและศักยภาพของผู้เรียนในแต่ละด้าน วัด
ประเมิน ผลตามสภาพจริงด้ว ยเครื่ องมือวัดผล ประเมิ นผลที่ห ลากหลาย มี การจัดกิจกรรม/โครงการเพื่ อ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา เช่น กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ กิ จกรรมเตรียม
ความพร้อมการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ กิจกรรมบูรณาการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กิจกรรมอบรมพัฒนานักเรียนด้านภาษาอังกฤษ เป็นต้น
3) ด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
โรงเรียนลานทรายพิทยาคมมีกระบวนการพัฒนาโดยมีนโยบายที่สนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย และเหมาะสมกับความแตกตางระหวางบุคคลของนักเรียน เช่น
การสอนโดยใช้กระบวนการ Active Learning การสอนแบบ 5E การสอนโดยใช้ กระบวนการกลุ่มการสอน
โดยใช้การรวมมือเทคนิค TGT การสอนโดยใช้การรวมมือเทคนิค STAD การสอนโดยใช้การรวมมือเทคนิค TAI
การสอนโดยใช้อุปนัยรวมกับผังมโนทัศน์ เป็นต้น ทั้งนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมมีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรมของนักเรียน ทําให้นักเรียนเกิดความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวนักเรียนเอง
และการทํ า งานเป็ น ที ม มี ก ารพั ฒ นาการจนเกิ ด การเชื่ อ มโยงองค์ ค วามรู้แ ละประสบการณ์ ม าใช้ ในการ
สร้างสรรค์ผลงาน ชิ้นงาน หรือโครงงาน ได้ แก่ การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการสืบคนเพื่อสร้ างองค์
ความรู้1 (IS 1) รายวิชาการทํารายงานเชิงวิชาการและการนําเสนอ 2 (IS 2) รายวิชาเพื่อสังคมและสาธารณ
ประโยชน์ (IS 3) รายวิชาการออกแบบเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมการผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน
และกิจกรรมบูรณาการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการคิดด้วยการสร้างผลงาน
บูรณาการหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนําเสนอนวัตกรรมในชั้นเรียน นอกจากนี้ครูยัง
มีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานคณิตศาสตร์และโครงงานอาชีพ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงและนําเสนอผลงานด้วยการทํา กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และกิ จกรรมส่งเสริมสะ
เต็มศึกษาและสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นต้น
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4) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โรงเรี ย นส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เรี ย นสื บ ค้ น ความรู้ เพิ่ ม เติ ม ด้ ว ยตนเองจากสื่ อ เทคโนโลยี ในรายวิ ช าต่ า งๆ
นอกเหนือจากวิชาคอมพิวเตอร์ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา สุขศึกษาและพล
ศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ ภาษาต่างประเทศ และวิชา IS นอกจากนี้โรงเรียนยังให้ บริการ
อินเตอร์เน็ตครอบคลุมทุกพื้นที่ในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ ในการ
พัฒนาตนเอง นักเรียนมีผลงานด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เช่น การสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (comstrip) การ
สร้างเว็บเพจ ประเภท text editor การออกแบบรายงานสิ่งของเครื่องใช้ การเขียนโปรแกรมแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และการออกแบบขั้นตอนในการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรีย นจั ดหลั กสู ตรที่ ห ลากหลายตามความสนใจของผู้ เรียน ดั งนี้ ระดับมั ธยมศึ กษาตอนต้น มี
หลักสูตรห้องเรียนทั่วไปและมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน มีรายวิชาเลือกเพิ่มเติม
สําหรับ นั กเรีย น กิจ กรรมลดเวลาเรีย นเพิ่มเวลารู้ที่ให้ นักเรียนเลือกเรียนได้ตามความถนัด เหมาะสมตาม
ศักยภาพและช่ว งวัย ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย หลักสูตรวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ และ
หลักสูตรศิลป์ทั่วไป(ภาษา-สังคม) ที่ให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัด โดยครูใช้กระบวนการ PLC มาใช้ใน
การแก้ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่ น การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E, TE การจัดกิจกรรมแนวสะเต็มศึกษา การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน การทํา
กิจกรรมการทดลอง โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย เช่น การทดสอบระหว่า ง
เรียน กลางภาคและปลายภาคเรียน พร้อมทั้งมี การแจ้งผลการประเมินให้นักเรียนทราบเพื่อนํามาพัฒนาและ
ปรับปรุงตนเอง โรงเรียนมีการประสานผู้ปกครองนักเรียนเพื่อร่วมมือกันแก้ปัญหาผู้เรียนที่มีผลการเรียน 0, ร,
มส. โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเสริม
ความรู้ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติและเรียนต่อ
ในระดับ อุดมศึ กษา โดยความร่ว มมือและการมีส่ ว นร่วมของคณะครูทุ กคนในแต่ล ะกลุ่ มสาระการเรียนรู้
นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เป็นต้น
6) ด้านความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเป้าหมายและเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพในอนาคตโดยให้นักเรียน
จัดทําป้ายนิเทศอาชีพในฝันทุกชั้นเรียน มีการทดสอบ/วัดแววอาชี พนักเรียนในแต่ละระดับชั้น ครูส่งเสริมให้
นักเรียนฝึ กอาชีพในรายวิชาคหกรรม เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม โดยการลงมือปฏิบัติจริงและการฝึ ก
ประสบการณ์ตามที่หลักสูตรกําหนด โรงเรียนมีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาแนะแนวการศึกษาต่อ ให้กับ
ผู้ เรี ย น นอกจากนี้ ยั งมี ก ารจั ด โครงการค่ า ยสานต่ อ ทอฝั น น้ อ งสู่ รั้ ว มหาวิท ยาลั ย จากรุ่ น พี่ สู่ รุ่ น น้ อ งและ
สถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพที่สุจริต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
6 มีเป้าหมายในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นต้น
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1.2 การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
โรงเรียนเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีและพึงประสงค์รวมทั้งอัตลักษณ์ของนักเรียน“มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่
อย่างพอเพียง” โดยการสอดแทรกในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เช่น การปลูกฝังการ
ส่งงานที่ได้รับมอบหมาย การทบทวนบทเรียน การอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบและเพิ่มพูนความรู้การมีความ
ซื่อสัตย์ต่อตนเองในการบันทึกผลการทดลอง การทําการบ้าน การสอบ การมีจิตสาธารณะต่อ เพื่อนครูและ
ชุมชนด้วยการช่วยเหลืองานโรงเรียนและชุมชนโดยไม่หวังผลตอบแทน นอกจากนี้ยังปลู กฝังการเดินแถวให้
เป็นระเบียบ การทําเขตรับผิดชอบ การทําความสะอาดห้องเรียน กิจกรรมหน้าเสาธง นักเรียนได้แสดงความ
เคารพต่อสถาบั น ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ การทําความเคารพครูรุ่นพี่ และรุ่นน้อง นั กเรียนร่ว ม
กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์และวันพระ นอกจากนี้โรงเรียนยั งมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ดีเช่น
กิจกรรมโฮมรูม การเยี่ยมบ้านนักเรียน การประชุมผู้ปกครอง การประเมิน EQ, SDQ เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาใช้ใน
การวางแผนและแก้ปัญหาเพื่อพัฒ นาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และดีงาม ให้เป็นที่ยอมรับของ
สั งคมและชุมชนต่อ ไป มีการจั ดโครงการสถานศึกษาสี ขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุ ข เพื่ อปลู กฝั งให้
นักเรียนห่างไกลจากยาเสพติด อบายมุขต่างๆ เป็นต้น
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
โรงเรียนส่งเสริมให้ ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น ไทยภายใน
สถานศึกษา ได้แก่ การสวดมนต์ยาวทุกวันพระ การแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันอังคารและวันศุกร์ การเข้าร่วม
กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและประเพณีของท้องถิ่น ได้แก่ การเวียนเทียน การนําต้นเทียนไปถวายวัด การ
เข้าร่วมกิจกรรมวันสําคัญกับชุมชน เช่น วันวิสาขบูชา วัน เข้าพรรษา วันลอยกระทง ประเพณีลอยโคมประจํา
ตําบลบะ การร่วมกิจกรรมที่แสดงความเคารพต่อบรรพบุรุษ กับครอบครัวและชุมชน เช่น วันสารท วันทําบุญ
วันเกิดโรงเรียน เป็นต้น
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
โรงเรีย นจัดกิจกรรมที่เน้น การมีส่วนร่วมของนักเรียน เช่น การอภิปรายกลุ่ ม การทํา กิจกรรมการ
ทดลอง การทําโครงงาน และการมอบหมายงานเป็นกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนมีการวางแผน และการมี ส่วนร่วมใน
กระบวนการทํางานกับผู้อื่น นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม เช่น กิจกรรม สภา
นักเรียน ซึ่งได้พัฒนาให้นักเรียนเกิดภาวะความเป็นผู้นํา ฝึกการเป็นผู้ตามที่ ดี มีการจัดกิจกรรมการประชุม
คณะกรรมการสภานักเรียนทุกเดือน โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นคณะกรรมการสภานักเรียน กรรมการ
ห้องเรียน การจัดการประชุมจะให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้วางแผนและ
กําหนดกิจกรรมที่นักเรียนต้องการจัด กิจกรรมในปีการศึกษานั้น ๆ พร้อมนําเสนอผู้บริหารให้อนุมั ติการจัด
กิจกรรมต่อไป การจัดกิจกรรมของคณะสี เพื่อจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน และกิจกรรมภายในห้องเรียน
ที่นักเรียนได้ทํางานร่วมกัน เพื่อเน้นการปรับตัว การอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข

๒๐

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
ครูมีการวิเคราะห์ ค่าน้ ำหนั ก ส่ วนสูงของผู้ เรียนทุกคนเพื่อนําข้อมูล ที่ได้ไปใช้ในการวางแผน เพื่ อ
แก้ปัญหานักเรียนที่มีค่าน้ำหนักเกิน นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบะ
เช่น การตรวจฟัน ภาวะโลหิตจาง และให้การให้ความรู้ด้านสุขภาพอื่ นๆ ครูมีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้
เกี่ย วกับโรคระบาดต่างๆ เช่น ไข้เลื อดออก โรงเรียนมีการดูแลนักเรียนด้วยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อ
เจ็บป่วยและส่งต่อโรงพยาบาล นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ ส่งเสริมการมีสุขภาวะทางกายและจิตที่ดี เช่น
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬาทั้งภายในและนอกสถานศึกษา กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอล และกิจกรรม
ของชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนออกกําลังกายหลังเลิกเรียนด้วยการเล่น
กีฬา เช่น วอลเลย์บอล ฟุตบอล ฟุตซอล และตะกร้อ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาใน
ระดับท้องถิ่นและภูมิภาค เป็นต้น
2. ผลการพัฒนา
2.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนและการสื่อสาร มีทักษะในการคิด คํานวณเหมาะสมตาม
ระดับชั้น มีผลงานด้านการคิดวิเคราะห์จากการทําโครงงาน มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และชิ้นงาน
ต่าง สามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบเสาะหาความรู้และสร้างผลงาน นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงขึ้น
2.2 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้เรียนมีจิตสํานึกรักสถาบัน แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน มีจิตอาสาในการดูแลบริเวณ
โรงเรียน ร่วมกันโดยการทําพื้นที่เขตรับผิดชอบ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้อื่น เช่น คณะสี ระดับชั้น และ
เพื่อนในชั้นเรียนได้ มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตามที่ ดี สามารถทํางานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อ ย่างมีความสุข
ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ของนักเรียนที่ดีได้แก่ “มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง” มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ รักความเป็นไทย เข้าร่วมกิ จกรรมที่แสดงถึงความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย ได้แก่ กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ การแข่งขันคัดลายมือ การเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา
การนําต้นเทียนไปถวายวัดเนื่องในวันเข้าพรรษา การเข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทงในชุมชน กิจกรรมวันสาร์ท
กับครอบครัว เป็นต้น ผู้เรียนรักการเล่นกีฬา มีการออกกําลัง กายด้วยการเล่นกีฬาและเข้าร่วมแข่งขันกีฬาที่
องค์การบริ ห ารส่ วนตํ าบลบะและหน่ ว ยงานราชการอื่ น ๆที่จัดขึ้น มีผ ลงานด้านกีฬ า ศิล ปะ และดนตรีใน
กิจกรรมของโรงเรียนและชุมชน ผู้เรียนมีคุณ ลักษณะและค่านิยมที่ดีงามตามที่ส ถานศึ กษากําหนด เป็นที่
ยอมรับจากสังคม โดยมีความภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี

๒๑

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา ข้อ 1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียนการสื่อสาร และการคิดคำนวณ
ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน

ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม

52
66
83
72
48
50
371
คิดเป็นร้อยละ
จำนวนระดับดี (3) ขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ

ระดับคุณภาพ (คน)
5
4
3
2
12
18
17
5
16
24
24
2
28
27
23
5
30
21
17
4
23
9
12
4
28
11
9
2
137 110 102
22
36.93 30.64 28.41 6.13
349
94.07

1
0
0
0
0
0
0
0
0.00

ประเด็นพิจารณา ข้อ 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา
ระดับคุณภาพ (คน)
ระดับชั้น
จำนวนนักเรียน
5
4
3
2
1
ม.1
17
15
14
6
0
52
ม.2
22
21
19
4
0
66
ม.3
23
30
25
5
0
83
ม.4
32
18
21
1
0
72
ม.5
25
8
10
5
0
48
ม.6
16
18
14
2
0
50
รวมนักเรียนทั้งหมด
371
135 110 103
23
0
คิดเป็นร้อยละ
36.39 30.64 28.69 6.41 0.00
จำนวนระดับดี (3) ขึ้นไป
348
คิดเป็นร้อยละ
93.80

๒๒

ประเด็นพิจารณา ข้อ 3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน

ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวมนักเรียนทั้งหมด

52
66
83
72
48
50
371
คิดเป็นร้อยละ
จำนวนระดับดี (3) ขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ

ระดับคุณภาพ (คน)
5
4
3
2
19
14
10
9
25
20
14
7
31
24
21
7
35
17
19
1
25
9
10
4
21
16
12
1
156 100
86
29
42.05 27.86 23.96 8.08
342
92.18

1
0
0
0
0
0
0
0
0.00

ประเด็นพิจารณา ข้อ 4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน

ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวมนักเรียนทั้งหมด

52
66
83
72
48
50
371
คิดเป็นร้อยละ
จำนวนระดับดี (3) ขึน้ ไป
คิดเป็นร้อยละ

ระดับคุณภาพ (คน)
5
4
3
2
21
16
10
5
25
23
15
3
27
29
25
2
37
19
14
2
16
10
22
0
21
17
12
0
147 114
98
12
39.62 31.75 27.30 3.34
359
96.77

1
0
0
0
0
0
0
0
0.00

๒๓

ประเด็นพิจารณา ข้อ 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
5.1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ค่าเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระฯ
ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน

ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวมนักเรียนทั้งหมด

52
66
83
72
48
50
371
คิดเป็นร้อยละ
จำนวนระดับดี (3) ขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ

ระดับคุณภาพ (คน)
5
4
3
2
15
21
11
1
19
27
9
5
29
12
26
11
34
13
18
4
17
16
3
8
20
14
12
2
134 103
79
31
33.58 25.81 19.80 7.77
316
85.18

ประเด็นพิจารณา ข้อ 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
5.2 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ 32 คน
คะแนนเฉลี่ย
จำนวนักเรียนที่มีพัฒนาการ
รายวิชา
คิดเป็นร้อยละ
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2564 (คน)
15.00
46.88
ภาษาไทย
54.10

1
4
6
5
3
4
2
24
6.02

คุณภาพ
4

คณิตศาสตร์

24.27

15.00

46.88

4

วิทยาศาสตร์

28.80

11.00

34.38

3

ภาษาอังกฤษ

26.46

15.00

46.88

4

43.75

4

สรุปคุณภาพ

๒๔

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ 35 คน
คะแนนเฉลี่ย

จำนวนักเรียนที่มีพัฒนาการ

ภาษาไทย

ปีการศึกษา 2564
49.36

คณิตศาสตร์

รายวิชา

คิดเป็นร้อยละ

คุณภาพ

ปีการศึกษา 2564 (คน)
16.00

45.71

4

18.28

19.00

54.29

5

วิทยาศาสตร์

28.70

19.00

54.29

5

สังคมศึกษา

36.88

18.00

51.43

5

ภาษาอังกฤษ

20.58

14.00

40.00

4

49.14

5

สรุปคุณภาพ

ประเด็นพิจารณา ข้อ 6) ความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน

ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวมนักเรียนทั้งหมด

52
66
83
72
48
50
371
คิดเป็นร้อยละ
จำนวนระดับดี (3) ขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ

ระดับคุณภาพ (คน)
5
4
3
2
21
17
14
0
21
24
19
2
22
38
21
2
29
24
19
0
17
15
16
0
25
14
11
0
135 132 100
4
36.39 36.77 27.86 1.11
367
98.92

1
0
0
0
0
0
0
0
0.00

๒๕

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้ รียน
ประเด็นพิจารณา ข้อ 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน

ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวมนักเรียนทั้งหมด

52
66
83
72
48
50
371
คิดเป็นร้อยละ
จำนวนระดับดี (3) ขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ

ระดับคุณภาพ (คน)
5
4
3
2
27
23
2
0
26
24
14
2
23
26
30
4
32
21
17
2
25
11
12
0
18
19
11
2
124 151
86
10
33.42 42.06 23.96 2.79
361
97.30

1
0
0
0
0
0
0
0
0.00

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา ข้อ 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน

ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวมนักเรียนทั้งหมด

52
66
83
72
48
50
371
คิดเป็นร้อยละ
จำนวนระดับดี (3) ขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ

ระดับคุณภาพ (คน)
5
4
3
2
24
15
13
0
23
19
24
0
28
29
26
0
32
27
13
0
27
11
10
0
27
19
4
0
120 161
90
0
30.08 40.35 22.56 0.00
371
100.00

1
0
0
0
0
0
0
0
0.00

๒๖

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา ข้อ 3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน

ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวมนักเรียนทั้งหมด

52
66
83
72
48
50
371
คิดเป็นร้อยละ
จำนวนระดับดี (3) ขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ

ระดับคุณภาพ (คน)
5
4
3
2
21
19
9
3
24
23
17
2
35
21
26
1
36
21
14
1
27
12
6
3
28
20
2
0
116 171
74
10
31.27 47.63 20.61 2.79
361
97.30

1
0
0
0
0
0
0
0
0.00

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา ข้อ4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน

ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวมนักเรียนทั้งหมด

52
66
83
72
48
50
371
คิดเป็นร้อยละ
จำนวนระดับดี (3) ขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ

ระดับคุณภาพ (คน)
5
4
3
2
21
5
2
24
30
17
1
18
38
23
2
20
39
15
1
17
29
5
0
14
24
8
1
17
181 110
73
7
48.79 30.64 20.33 1.95
364
98.11

1
0
0
0
0
0
0
0
0.00

๒๗

3. จุดเด่น
โรงเรียนมีหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ได้แก่ มี หลักสูตรห้องเรียน
ทั่วไปและมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตร
วิท ยาศาสตร์ -คณิ ต ศาสตร์ หลั กสู ต รศิล ป์ ทั่ ว ไป(เน้ น ทั กษะภาษา-สั งคม) ในระดับ มั ธ ยมศึก ษาตอนปลาย
นักเรียนมีเป้าหมายและความมุ่งมั่นในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น นักเรียนมีภาวะความเป็นผู้นําและจิตอาสา
ผ่านกระบวนการทํางานด้วยระบบกิจกรรมสภานักเรียน เป็นต้นแบบในการทํางาน จัดต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ทั้งภายในและภายนอกสังกั ดของโรงเรีย น นักเรียนมีส่วนร่ วมในการร่วมพัฒ นาโรงเรียนพัฒ นาบริบทของ
โรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่ น่าเรียน โดยการทําเขตพื้นที่รับผิดชอบในตอนเย็นทุกวัน นักเรียน
เกิดจิตสํานึกรักในสถาบันของตนเอง
4. จุดควรพัฒนา
1) การพัฒนาผู้เรียนให้มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น
2) การพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านการอ่าน การเขียน และการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
5. แผนงาน/แนวทางในการยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นหรือมีความยั่งยืน
1) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณา

5




ระดับคุณภาพ
4 3
2

2.1 เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคณ
ุ ภาพ

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้
สรุปภาพรวม ระดับคุณภาพ .........5........... แปลผล .....ยอดเยี่ยม................
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.กระบวนการพัฒนา
ประเด็นพิจารณา 1) การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
โรงเรีย นได้ดําเนิ น การวิเคราะห์ ส ภาพปั ญ หา ผลการจัดการศึ กษาที่ผ่ านมา โดยการศึกษาข้อมู ล
สารสนเทศจากผลการนิ เทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัด
ประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกัน กําหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ กําหนด
พันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจําปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ดําเนินการพัฒนาตามแผนงาน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง ใช้หลักการบริหารจัดการโรงเรียน
ทั้งระบบด้วยกระบวนการ PDCA มีรูปแบบการบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีระบบการนิเทศ กํากับ
ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนและมีการประเมินโครงการ มีการรายงานโครงการอย่างเป็นระบบ
ประเด็นพิจารณา 2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษาโดยฝ่ายบริหารมีนโยบายในการกําหนดเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ และพัน ธกิจอย่างชัดเจน โดยมีการประชุม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหาร ให้
เป็นไปในทิศทางที่พัฒนาองค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยอิงจุดเน้นจากกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ และบริบทของโรงเรียน
และชุมชน มีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาในทุกกลุ่มบริหารงาน รวมทั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง
8 กลุ่มสาระ นอกจากนี้ทุกกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ยังจัดทําโครงการ/กิจกรรมที่เน้นพัฒ นาคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน โดยมีการกําหนดกลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์และระยะเวลาในการดําเนินงานอย่างชัดเจน
โดยทุกโครงการ/กิจกรรมจะถูกรวบรวมจัดทําเป็นแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2564/2565 ทั้งนี้ใน
การดําเนินโครงการ/กิจกรรมโดยออกแบบนวัตกรรมบริหารจัดการ ใช้หลักการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบ
ด้ว ยกระบวนการ PDCA เพื่อให้ การดําเนิ นการเป็นไปอย่างมีระบบและตรวจสอบการใช้งบประมาณตาม
โครงการ/กิจกรรม มีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การบริหารและการ
จัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องและสม่ ำเสมอทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา เช่น การประเมิน
โครงการ/กิจกรรมในแต่ละปงบประมาณ จะถูกกํากับติดตามโดยโรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการในประเมิน
โครงการ/กิจกรรม ซึ่งคณะกรรมการประกอบไปด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครอง ผู้บริหาร และคณะครูนอกจากนี้โรงเรียนยังได้ดําเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
ของครูในชั้นเรียน โดยผู้บริหารประเมินครูผู้สอน หัวหนากลุ่มสาระประเมินครูผู้สอน และครูผู้สอนประเมิน
กันเอง ทั้งมีการจัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียนทุกกลุ่มสาระฯ รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู พนักงาน
ราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้ าหน้าที่สํานักงาน นักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู รวมทั้งนักการภารโรงเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
โดย
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ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ห น่วยงานต้นสังกัดขึ้นทะเบียนไว้ในทุกปีการศึกษา รวมทั้งการได้รับการตรวจสอบของกลุ่ม
บริหารแผนงาน งบประมาณและประกันคุณภาพจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง.) เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องและโปรงใสของการใช้ งบประมาณในการบริห ารงาน ซึ่งการถูกกํากับติ ดตาม และประเมินผลการ
บริห ารและการจั ด การศึกษาอย่ างต่อเนื่ องและสม่ ำเสมอดังกลาวนี้ทํ าให้ ส ถานศึกษามีการบริห ารงานที่ มี
คุณภาพ ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ โรงเรียนมีกระบวนการในการจัดสรร
ทรัพยากร ดังนี้
1. วิเคราะห์ปัจจัย โดยจัดประชุมจัดสรรทรัพยากรประจําปี ทบทวนการจัดสรรทรัพยากร ทั้งด้าน
การเงิน บุคลากร และด้านต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนให้มีทรัพยากรเพียงพอและสมดุล
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อการดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการจริง เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ตามแผน
2. จัดทําแผนงานการจัดสรรทรัพยากร ได้แก่การจัดสรรอัตรากําลัง โดยการวิเคราะห์อัตรากําลั ง
ปัจ จุบั น เพื่อจั ดสรรอัตรากําลังและกําหนดภาระงานให้ เหมาะสม และมีการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้
สําหรับ จ้างบุ คลากร เพื่อไม่ให้กระทบกับ คุณ ภาพการจัดการเรียนการสอน การจัดสรรงบประมาณ มีการ
วิเคราะห์ จากการประเมินโครงการโดยใช้รูปแบบ CIPP Model ในปีที่ผ่ านมา และวิเคราะห์ ประมาณการ
รายรั บ และรายจายของโรงเรี ย นในอนาคต เพื่ อกํ าหนดโครงการ/กิ จกรรมที่ จะดําเนิ น การพร้อ มจัด สรร
งบประมาณ ดังนั้นโรงเรียนจึงมีการจัดการความเสี่ยงเรื่องงบประมาณโดยการจัดสรรงบประมาณสํารองไว้ร้อย
ละ 10 สําหรับกรณีมีเหตุฉุกเฉินจําเป็นต้องใช้เงิน และการสนับสนุนงบประมาณจากการระดมทรัพยากรจาก
หน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถดําเนินการตามแผนงานได้บรรลุผลสําเร็จ
3.รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และวิเคราะห์งบประมาณของทุกฝ่าย
4.ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี งบประมาณ 2564/2565 เพื่อร่วมกัน
จัดสรรทรัพยากรด้านการเงินและทรัพยากรบุคคล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
5. กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบถึง
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เพื่อให้แต่ละฝ่ายได้ดําเนินโครงการตามแผนที่วางไว้
โรงเรียนมีการนําข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาโดยให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่ว มในการ
วางแผนปรั บ ปรุงและพัฒ นาและร่ วมรั บ ผิ ดชอบต่อผลการจัด การศึก ษา มี ประกาศแต่ งตั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการดังกลาวได้เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการศึกษา รวมไป
ถึงผู้ แ ทนชุม ชน และผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อง เช่น เครือ ข่ ายผู้ ป กครองนั ก เรียน ที่ เข้ามามี ส่ ว นเกี่ ยวข้ องในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณ ภาพมากยิ่งขึ้น ในส่วนของคณะกรรมการสถานศึกษาก็เข้ามามีบทบาท
ในการกํ าหนดนโยบายและแผนพั ฒ นาของสถานศึ ก ษา ให้ ค วามเห็ น ชอบแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ปี ข อง
สถานศึกษา ให้ ความเห็ นชอบในการจั ดทําหลักสูตรให้ สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น กํากับและ
ติดตามการดําเนินงานตามแผนของสถานศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กในเขตบริการได้รับการศึกษาขั้น
พื้นฐานอย่างทั่วถึง เสนอแนะและมีส่วนร่วมในการบริหารด้านวิชาการงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ
การบริหารงานทั่วไป ระดมทรัพยากรเพื่อการศึ กษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน รวมทั้งสื่อสารจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
เสริมสร้างความสัมพันธระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
เพื่ อให้ ส ถานศึ กษาเป็ น แหล่ งวิท ยากรของชุ มชนและมีส่ ว นร่วมในการพั ฒ นาชุม ชนและท้ อ งถิ่ น ให้ ความ
เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานประจําปีของสถานศึกษาก่อนเสนอต่อสาธารณชน ซึ่งจะเห็น คณะกรรมการ
สถานศึกษามีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาและขับเคลื่อนสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานเพื่อให้เป็น
ที่ยอมรับของทุกหน่วยงานและมีความพร้อมในการรองรับผู้เรียนที่จะเข้ามาศึกษาต่อ และในส่วนของเครือข่าย
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ผู้ปกครองนักเรียน ก็คัดสรรมาจากผู้ปกครองนักเรียนในทุกระดับชั้นโดยมีการเลือก ประธาน รองประธาน
เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์และคณะกรรมการจากทุกระดับชั้น เพื่อเป็นอีกแรงขับเคลื่อนและพัฒนา
สถานศึกษาเกี่ยวกับการประสานงานกับทางชุมชนและบุตรหลาน และช่วยสอดส่ องดูแล และกํากับ ติดตาม
เกี่ย วกับ พฤติกรรมของผู้ เรีย นในชุมชน ซึ่งทางโรงเรียนจะจัดประชุมผู้ ป กครองทุกปีการศึกษา เพื่อชี้แจง
นโยบาย ข้อตกลงระหว่างนักเรียนและผู้ปกครองกับโรงเรียน และประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆของโรงเรียน
รวมถึงชี้แจงเกี่ยวกับพฤติกรรม ผลการเรียนของนักเรียนให้ผู้ปกครองรับทราบและหาแนวทางป้องกันร่วมกัน
รวมทั้งยังมีโครงการเยี่ยมบานนักเรียนของคุณครูที่ปรึกษาเพื่อจะได้รับทราบสภาพการเป็นอยู่ของนักเรียน
ปัญหาและความลําบากของผู้เรียน รวมทั้งความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการคั ดกรองผู้เรียนรายบุ คคล
เพื่อที่จะส่งเสริมและหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป รวมทั้งยังมีสภานักเรียนที่มาจากการเลือกตั้งเพื่อเป็นตัวแทน
นักเรียนในการดําเนินกิจกรรมและประสานงานด้านต่าง ๆกับคณะครูนักเรียน รวมถึงชุมชน และหน่วยงาน
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นพิจารณา 3) ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย
โรงเรียนได้จัดทําหลักสูตรที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนรอบด้านในทุกกลุ่มเป้าหมายโดยแบ่งสายการ
เรีย นในระดับ ชั้น มัธ ยมศึกษาตอนปลายเป็ น สายการเรียน ดังนี้ แผนการเรียนวิท ย์ – คณิ ต , ศิล ป์ – ภาษา
รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้มากกว่า 2 ภาษา นอกเหนือจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดย
โรงเรียนได้เพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวกับภาษาเพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน ได้แก่ ภาษาจีน และ
ภาษาลาว และนอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมพัฒ นาผู้ เรียนมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิด สมรรถนะสําคัญ 5
ประการ ได้ แ ก่ ความสามารถในการสื่ อ สาร ความสามารถในการคิ ด ความสามารถในการ แก้ ปั ญ หา
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และคุณลัก ษณะอันพึงประสงค์ 8
ประการ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทํางาน รัก
ความเป็ น ไทย และมีจิ ตสาธารณะ ตามหลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้น ฐาน พุท ธศักราช 2551 ซึ่ ง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์นอกจากโรงเรียนได้จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาแล้ว ยังได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาส่งเสริมทักษะและความรู้ให้กับผู้เรียนผ่าน
กิจกรรมสภานักเรียน ตามโครงการสภาเดอะสตาร์(THE STAR)ประชาธิปไตย เป็นการส่ งเสริมนักเรียนด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและฝึกภาวะความเป็นผู้นํา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถต่อยอดความรู้รู้จักวางแผนและทํางาน
อย่างเป็นขั้นตอน รู้จักการปรับตัว และแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ มีการจัดโครงการคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้
นักเรียนได้ตระหนักและเห็นความสําคัญในพิธีกรรมทางศาสนา และการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี และ
นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนร่วมกิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมอ ได้แก่ กิจกรรมวัน
วิสาขบู ช า วัน มาฆบู ช า วัน อาสาฬหบู ชา และวันเข้ าพรรษา เพื่ อให้ ผู้เรียนซึมซับ หลักธรรมคําสั่ งสอนทาง
พระพุทธศาสนา อย่างไรก็ตามโรงเรียนไม่ได้เน้นเฉพาะวิชาการและคุณธรรม จริยธรรม ยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
แสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพอย่างต่อเนื่อง และยังจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ ผู้เรียนรู้จักสืบค้นข้อมูล
วิเคราะห์และสรุปองค์ความรู้ที่ได้เพื่ อนํามาจัดนิทรรศการ ในแต่ละหัวข้อที่โรงเรียนกําหนดในแต่ละระดับชั้น
เพื่อให้ผู้เรียนกาวทันโลกทันเหตุการณ์และพร้อมรับมือกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และยังเน้น
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นให้ครู จัดการเรียนการสอนแบบ active learning และมี
การกํากับติดตามอย่างสม่ำเสมอตามแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบกระบวนการ PDCA
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ประเด็นพิจารณา 4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูได้รับพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพโดยการ
ส่งเสริมให้ ครูและบุ คลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมทั้งในและนอกสถานศึกษา ศึกษาดูงานการเป็ น
วิทยากร คณะทํางานและคณะกรรมการดําเนินการ ดังนี้ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ครูส่งผลงานเพื่อเลื่อนให้มี
วิทยฐานะที่สูงขึ้น
ประเด็นพิจารณา 5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ
โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โดยผู้บริหารมีนโยบาย ในการ
พัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการให้ มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ และมีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2564 ที่กําหนดขอบข่ายงานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
การให้บริการน้ำดื่ม การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การสื่อสารและประชาสัมพันธ์การสร้างและเผยแพร่เกียรติ
ประวัติของโรงเรียน การประเมิ น ผลการดําเนินงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้ อม ซึ่งแต่งตั้งคณะครูที่
รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน และจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครูและนักเรียน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบริบทของ
โรงเรียน ได้แก่ความร่มรื่น ความสวยงาม ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ของโรงเรียน ห้องเรียน เช่น การ
กําหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบของนักเรียน การประกวดห้องเรียนสะอาด การจัดป้ายนิเทศส่งเสริมบรรยากาศ
ทางการเรียนรู้โดยมีคณะกรรมการสภานักเรียนและคณะครูที่ปรึกษาทุกชั้นเรียนเป็นผู้ดูแลติดตามผลการ
พัฒนาของนักเรียน อีกทั้งผู้บริหารมีนโยบายในการมอบหมายงานวิชาการในการตรวจเยี่ยมชั้นเรียนและนิเทศ
การจัดการเรียนการสอน มีการตรวจความเรียบรอยของอาคารเรียน ห้องเรียน มีตารางการใช้ห้ องปฏิบัติการ
ห้องบริการ ห้องพิเศษอื่นๆ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงซอมแซมอุปกรณ์ที่ชํารุด เช่น บริเวณโรงเรียน อาคารเรียน
อาคารประกอบการ ห้องเรียน ห้องประกอบครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ตาง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดบรรยากาศที่ดี
อีกทั้งยังปรับปรุงอาคารสถานที่ของโรงเรียน เช่ น การสร้างโรงจอดรถ เพื่ออํานวยความสะดวกด้า นความ
ปลอดภัยจราจรของนักเรียน การติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษา
นอกจากนี้ยังมีการจัดการแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เช่น การพั ฒนาห้องสมุดให้มีชีวิต รวมถึงแหล่งเรียนรู้ที่เป็น
สื่ออิเล็กทรอนิกส์จากการพัฒนาที่เกิดขึ้นโรงเรียนได้จัดทําการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อม
อาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้เพื่อนําผลของการปฏิบัติงานไปพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
ประเด็น พิจารณา 6) จั ดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้
ผู้ บ ริห ารมีก ารวางแผนการจั ดการระบบข้อมู ล เทคโนโลยีส ารสนเทศ ให้ มี ความถู กต้ องครบถ้ ว น
ทันสมัย นําไปประยุกตใช้ได้ และดําเนินการอย่างเป็นระบบ โดยมีคําสั่งแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในการจัดทําสารสนเทศของโรงเรียน โดยมีการสร้างเพจประชาสัมพันธ์ข องโรงเรียน นําเสนอข้อมูลข่าวสาร
การทํากิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และหน่วยงานภายนอก รับทราบถึงข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยของโรงเรียน นอกจากนี้ยังมีการจัดทําข้อมูล
นั กเรีย นรายบุ คคลผ่านระบบ DMC เพื่ อให้ ทราบข้อมู ล พื้นฐานของนักเรียน เช่น ที่ อยู่ วันเดือนปีเกิด ชื่อ
ผู้ป กครอง รายได้ผู้ ป กครอง ทําให้ ทราบถึงความพร้อมและความขาดแคลนของผู้ เรียน เพื่อที่ จะสามารถ
ช่วยเหลื อนั กเรีย นที่ มีปั ญ หาด้ านต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีการจัด ทําคู่มือ ครูคู่ มือผู้ ป กครองและ
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นักเรียน เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกันและลดปัญหาต่าง ๆ
ขณะที่นักเรียนกําลังศึกษาในสถานศึกษา และนอกจากนี้งานห้องสมุดยังได้จัดทําสถิติการเข้าใช้ห้องสมุดและ
ยืมหนังสือของครู และนักเรียนในแต่ละเดือน กระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน รวมทั้งกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้เชิญวิทยากรที่เป็ นปราชญ์ชาวบ้านมาสอนการทําโคมลอยให้นักเรียน รวมทั้งให้
นักเรียนไปทํากิจกรรมจิตอาสาตามท้องถิ่นของนักเรียนและรวบรวมข้ อมูลเพื่อจัดทําเป็นรูปเล่ มรายงาน ใน
ส่วนของการศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 งานแนะแนวการศึกษา ได้สํารวจและ
จั ด ทํ าข้อ มูล การศึ ก ษาต่อ ของนั กเรี ย นในแต่ล ะปี ก ารศึก ษา เพื่ อ เป็ น สถิ ติ และแรงบั น ดาลใจให้ รุ่น น้ อ งใน
การศึกษาต่อในรุ่นต่อๆไป
2.ผลการพัฒนา
2.1 โรงเรียนมีการกําหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ
2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจํา ปีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานตําแหน่ง
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้ว น ทันสมัย นําไปประยุกต์ใช้ได้ดําเนินการอย่างเป็นระบบ และมี
กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้
2.3 โรงเรียนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปีให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนา
และร่วมรับผิดชอบ
2.4 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครื อข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
2.5 โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบตามแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนทั้ง
ระบบด้วยกระบวนการ PDCA โดยทุ กฝ่ ายมีส่ ว นร่วม ยึดหลั กธรรมาภิ บาล และแนวคิดหลั กปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
2.6 โรงเรียนมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
2.7 การดําเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ ในแผนปฏิบัติการ ปี งบประมาณ 2561 คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครองและครูและสมาคมศิษยเก่า มีความพึงพอใจใน
การบริหารจัดการของสถานศึกษา มีความเหมาะสมระดับมาก
โรงเรียนมีการบริหารงานและการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยเลือกใช้เทคนิค ที่หลากหลายด้านการ
บริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ใช้หลั กการบริหารเชิงกลยุทธ์และการบริหารแบบใช้โรงเรียน
เป็นฐาน (SBM) ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนการศึกษา มีการประชุม ปรึกษาหารือ
และวางแผนและขอความเห็ น ชอบจากผู้ มีส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย (stakeholder) ยึด หลั กธรรมาภิ บาลตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้
ทุ ก ฝ่ ายมี ส่ ว นร่ ว มในการกํ า หนดวิสั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ เป้ าหมาย ที่ ชั ด เจนมี ก ารปรั บ แผนพั ฒ นาการศึ ก ษา
แผนปฏิบัติการประจําปีที่สอดคล้ องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหาความต้องการพัฒนา และนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสูตร ครูผู้สอน
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
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และจัดทํารายงานผลการจัด การศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็น
ฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง รองรับการ
ประเมินคุณภาพจากองค์กรภายนอก ( สมศ.รอบสี่ )
3. จุดเด่น
3.1 โรงเรียนมีการบริหารตามโครงสร้างการบริหาร 4 กลุ่มบริหาร 8 กลุ่มงาน ตามวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของโรงเรียน มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง ใชหลักการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบด้วย
กระบวนการ PDCA มีรูป แบบการบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีระบบการนิเทศ กํากับ ติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนและมีการประเมินโครงการ รายงานผลโครงการอย่างเป็นระบบ
3.2 โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงสาขาวิชาที่สอน สามารถออกแบบการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ และมีกระบวนการพัฒ นาครูให้สามารถออกแบบการสอนที่เหมาะกับพัฒนาการและทักษะที่
จําเป็นสําหรับผู้เรียน
3.3 สมาคมศิษย์เก่าให้ความร่วมมือสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดีมาก เช่น
มีการระดมทุนช่วยเหลือในการสร้างฐานพระพุทธรูป เพื่อทดแทนฐานพระพุทธรูปเดิมที่ทรุดโทรม
4. จุดควรพัฒนา
4.1 จั ดระบบให้ ผู้ป กครองได้มีส่ ว นร่วมพั ฒ นาคุณ ภาพการศึกษาได้ห ลากหลาย ชัดเจนและเป็ น
รูปธรรม
4.2 ควรจัดให้มีอาคารและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมและมีคุณภาพต่อการจัดการเรียนรู้
4.3 มีการกํากับ ติดตามและนิเทศการดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้าน
วิชาชีพที่ชัดเจน
5. แผนงาน/แนวทางในการยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นหรือมีความยั่งยืน
5.1 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของครูนักเรียนและชุมชน เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยน
ในการพัฒนาสถานศึกษา
5.2 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดยการจัดซื้อสื่อและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
และพัฒนาระบบในห้องปฏิบัติการให้มีคุณภาพ สามารถทําให้นักเรียนได้มีโอกาสได้ใช้ห้องนี้ในการสร้างความรู้
5.3 อบรมพัฒ นาครูด้านกระบวนการ PLC มุ่งเน้นการปฏิบัติการสอนและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
เน้นการจัดการเรียนการสอนบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM education) และการสอนแบบ Active learning
มากยิ่งขึ้น
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ระดับคุณภาพ (คน)
ประเด็นพิจารณา

จำนวนครู
ทั้งหมด

5

4

3

2

1

ระดับดี
(3)ขึ้น
ไป
(คน)

ร้อยละ

ผล
ประเมิน

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
27
13 8
4
2 0
27 92.59
5
จริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
27
11 8
5
3 0
27 88.89
5
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้น
27
12 9
5
1 0
26 96.30
5
เรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ
27
12 7
6
2 0
25 92.59
5
นำผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
27
14 6
6
1 0
26 96.30
5
กลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
สรุปผลการประเมิน ภาพรวม มาตรฐานที่ 3 ระดับคุณภาพ .........5.......... แปลผล .......ยอดเยีย่ ม.........
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนส่งเสริมให้ครูพัฒ นาตนเองโดยการเข้าอบรมตามโครงการพัฒ นาครูรูปแบบครบวงจรและ
ตามที่หน่วยงานต่างๆจัดขึ้น เพื่อนําความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน เช่น รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนให้ ลงมือปฏิบั ติจริง การพัฒ นาสื่อการเรี ยนรู้ที่ช่วยพัฒ นาการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน การ
บริหารจัดการชั้นเรียนที่ช่วยเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและนักเรียน การวัดผลและประเมินผลผู้เรียน
รวมทั้งการส่งเสริมให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดตั้ง กลุ่ม
PLC และการนิเทศการสอน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สพม.สุรินทร์ เป็น
ต้น คณะครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกันประเมินหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้มีความเหมาะสม
กับผู้เรียน พัฒนาหลักสูตรสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) เพื่อให้พร้อมใช้ในปีการศึกษา 2564 ครูมีการสร้าง
เครื่องมือวัดและประเมินผลกลางภาคและปลายภาคเรียนที่มีคุณภาพ โดยผ่านการคัดกรองจากหัวหน้ากลุ่ม
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สาระการเรียนรู้ งานวัดผลประเมิน ผล งานพั ฒ นาหลั กสู ตร และหั ว หน้ากลุ่ มบริห ารวิช าการ ทําให้ มีคลั ง
เครื่องมือวัดและประเมินผลที่มี คุณภาพ ครูได้รับการนิเทศจากผู้บริหาร ครูคู่นิเทศและหน่วยงานต้นสังกัด
ตลอดปีการศึกษา ทําให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้ข้อมูลสะท้อนกลับที่เป็นประโยชน์เพื่อนํามาพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ต่อไป
2. ผลการพัฒนา
2.1 โรงเรียนนํากระบวนการ PLC มาใช้ในการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ด้วยการจัดกลุ่ม PLC ตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และวิชาที่สอน โดยความร่วมมือของคณะในกลุ่ม PLC ที่จะร่วมกันพัฒนาสื่อ และรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมกั บผู้เรียน มีการเปิดชั้นเรียนและสะท้อนผลการเปิดชั้นเรียนเพื่อนํ าข้อมูลที่
ได้มาพัฒนาปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ และรูปแบบการจัดการเรียนรู้
2.2 ครูมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ห ลากหลาย เช่น การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน การ
จัดการเรียนรู้แบบ Active learning นักเรียนได้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริง มีผลงานเป็นของตนเองกล้า
แสดงออกและสามารถนําเสนอผลงานของตนเองได้เป็นอย่างดี ครูได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน Active learning กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สาขา กิจกรรมแนะแนว
2.3 ครูมีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนระหว่างเรียนด้วยการสร้างเครื่องมือ
วัดผลและประเมินผลที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ โดยผ่านการตรวจสอบร่วมกัน
2.4 ครูได้รับการยกย่องในด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับเขตพื้นที่/ภาค/ชาติ
3. จุดเด่น
ครูมีการพัฒนาสื่อที่หลากหลาย เช่น ชุดกิจกรรม แบบฝึก ใบความรู้ ใบงาน สื่อ power point สื่อ
ICT มีคลังข้อสอบที่ผ่านการตรวจสอบร่วมกัน ครูใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ตลอดจนการจัดการเรียนรู้ให้ครบตามกระบวนการที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนได้อย่างสู งสุด เช่น การจัดการเรียนรู้
แบบ 5E, 7E การสอนแบบโครงงาน ครูมีความเสียสละเวลา อุทิศตนในการทํางาน การพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็ม
กําลังความสามารถ โดยการสอนเสริมความรู้ให้กับผู้เรียนในวันหยุดราชการโดยไม่หวังผลตอบแทน
4. จุดควรพัฒนา
4.1 การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
4.2 ควรดําเนินการศึกษาแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วจึง นํามา
ปรับหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน และควรส่งเสริมให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5. แผนงาน/แนวทางในการยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นหรือมีความยั่งยืน
5.1 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในชั้นเรียน
5.2 การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างครูผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชน เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
ภาพรวมทุกมาตรฐาน โรงเรียนลานทรายพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา
ระดับคุณภาพ
แปลผล
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียนการสื่อสาร และการคิดคำนวณ
5
ยอดเยี่ยม
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
5
ยอดเยี่ยม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
5
ยอดเยี่ยม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5
ยอดเยี่ยม
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
51. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ค่าเฉลี่ย 8 กลุ่ม
5
ยอดเยี่ยม
สาระ
5.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
4
ดีเลิศ
6) ความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
5
ยอดเยี่ยม
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
5
ยอดเยี่ยม
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
5
ยอดเยี่ยม
3) การยอมรับทีจ่ ะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
5
ยอดเยี่ยม
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
5
ยอดเยี่ยม
สรุปผลการประเมินภาพรวม มาตรฐานที่ 1
5
ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
5
ยอดเยี่ยม
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
5
ยอดเยี่ยม
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
5
ยอดเยี่ยม
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
5
ยอดเยี่ยม
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
5
ยอดเยีย่ ม
อย่างมีคณ
ุ ภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
5
ยอดเยี่ยม
การจัดการเรียนรู้
สรุปผลการประเมินภาพรวม มาตรฐานที่ 2
5
ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
5
ยอดเยี่ยม
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
5
ยอดเยี่ยม
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
5
ยอดเยี่ยม
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
สรุปผลการประเมินภาพรวม มาตรฐานที่ 3
สรุปผลการประเมินภาพรวมทุกมาตรฐาน

ระดับคุณภาพ
5

แปลผล
ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

5
5

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ใน ระดับ 5 ยอดเยีย่ ม
จากผลการดําเนิ น งาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่ งผลให้ ส ถานศึกษาจัดการพั ฒ นาคุณ ภาพ
การศึกษาประสบผลสําเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับ ยอด
เยี่ยม ทั้งนี้ เนื่องมาจาก
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ได้ระดับ ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ได้ระดับ ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ได้ระดับ ยอดเยี่ยม
สรุปผลการประเมินในภาพรวม
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ 5 ยอดเยี่ยม
จากผลการดําเนินงานการจัดกิจกรรมการเรีย นการสอนในชั้นเรียน การจัดกิจกรรม/โครงการตลอดปี
การศึกษา 2564 ผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการตรวจสอบผลการประเมินคุณภาพภายใน (Peer
Review เมื่อวันที่ ๑ เมษายน 2565 สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับยอดเยี่ ยม โดยผลการประเมินในแต่ละ
มาตรฐาน มีดังนี้ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม โดยสถานศึกษามีกระบวนการในการพัฒนาแต่ละด้าน ดังนี้
➢ ด้านคุณภาพผู้เรียน
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม มีกระบวนการพัฒนาโดยการจัดกิจกรรมการเรีย นการสอนที่เน้นการ
พั ฒ นาให้ นั ก เรี ย นมี ค วามสามารถในการอ่าน การเขีย น การสื่ อสารและการคิ ดคํ านวณ โดยครูผู้ ส อนได้
ดําเนินการคัดกรองด้านการอ่าน การเขียน การคิดคํานวณของผู้เรียน มาวางแผนการสอนและจัด กิจกรรมที่
หลากหลายใช้เทคนิคการสอนต่างๆ และเหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละกลุ่ม เช่น การสอนโดยใช้เทคนิค เพื่อน
ช่วยเพื่อนการสอนโดยใช้กระบวนการ Active Learning การสอนแบบ 5E เป็นต้น เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนที่
เหมาะสมกับวัยและศักยภาพของผู้เรียนในแต่ละด้าน มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือวัดผล
ประเมินผลที่หลากหลาย มีการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อส่งเสริมความสามารถใน การอ่าน การเขียน การ
สื่อสารและการคิดคํานวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ได้แก่ กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมนําเสนอความรู้
หน้าเสาธงของคณะกรรมการสภานักเรียน กิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย โดยมีการแข่งขันทักษะภาษาไทย
อาทิเช่น การประกวดการแต่งคําประพั น ธ์ การเรียงความ-คัดลายมือ กิจกรรมส่ งเสริมความเป็นเลิ ศทาง
วิชาการ กิจกรรมสอนเสริม กิจกรรมค่ายอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
ของโครงการเพาะพันธ์ปัญญา กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์บูรณาการสู่วิถีอาเซียน กิจกรรมวันคริสมาสต์

๓๘

กิจกรรมสัปดาห์ปัญหาประชาธิปไตย ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการสืบค้นความรู้เพิ่มเติมในทุกรายวิชา โดยจัดบริการ
อินเตอร์เน็ตครอบคลุมทุกพื้นที่ ในโรงเรียน นอกจากนี้ยังมีการจัดหลักสูตรที่หลากหลายตามความสนใจของ
ผู้เรียน ดังนี้ หลักสูตรห้องเรียนทั่วไป ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและหลักสูตรวิทยาศาสตร์ –คณิตศาสตร์
และหลักสูตรศิลป์ ทั่วไป(เน้น ภาษา-สังคม) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมีการประสานผู้ป กครอง
นั ก เรี ย นเพื่ อ ร่ ว มมื อ กั น แก้ ปั ญ หาผู้ เรี ย นที่ มี ผ ลการเรีย น 0, ร, มส. โดยการเชิ ญ ผู้ ป กครองมาที่ โรงเรีย น
โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับภาคและระดับประเทศ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเสริ มความรู้ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติและเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา โดยความร่วมมือและ
การมีส่วนร่วมของคณะครูทุกคนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีเป้าหมายและเจตคติที่ดีต่อการ
ประกอบอาชีพในอนาคตโดยนั กเรียนจัดทําป้ายนิเทศอาชีพในฝันทุกชั้นเรียน มีการทดสอบ/วัดแววอาชีพ
นักเรียนในแต่ละระดับชั้น ครูส่งเสริมให้นักเรียนฝึกอาชีพในรายวิชาคหกรรม เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
นักเรียนได้ประสบการณ์ในการสร้างอาชีพหารายได้ระหว่างเรียน โดยการรับทําบายศรีในการจัดพิธีต่างๆ การ
ใช้ความสามารถในการรับจัดตกแต่งสถานที่ในงานบวช งานแต่งงาน และงานศพ เป็นต้น โรงเรียนมีการเชิญ
วิทยากรจากภายนอกมาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับผู้เรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีเป้าหมายใน
การศึ ก ษาต่ อ และการประกอบอาชี พ ในอนาคต นั ก เรี ย นได้ รั บ การส่ ง เสริ ม ด้ า นการศึ ก ษาต่ อ ณ
สถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์และมหาวิทยาลัยราชภัฎ
สุริน ทร์ และมหาวิทยาลั ยขอนแก่น เป็ น ต้น โรงเรียนเสริมสร้างคุณ ลั กษณะที่ดีและพึงประสงค์รวมทั้งอัต
ลักษณ์ของนักเรียน “มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง” โดยการปลูกฝังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบและรัก
ในสถาบัน ได้แก่ การแบ่งพื้นที่เขตรับผิดชอบการทําความสะอาดห้องเรียน การเข้าแถวและร่วมกิจกรรมหน้า
เสาธง การทําความเคารพครูรุ่นพี่ และรุ่นน้อง กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์และวันพระ กิจกรรมการประกวด
มารยาทไทย โรงเรียนยังมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ดีเช่น กิจกรรมโฮมรูม การเยี่ ยมบ้านนักเรียน
การประชุมผู้ปกครอง การประเมิน EQ, SDQ เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวางแผนและแก้ปัญหาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และดีงาม ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชนต่อไป มี การจัดโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อปลูกฝั งให้นักเรียนห่างไกลจากยาเสพติด อบายมุขต่างๆ
โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยภายในสถานศึกษา
ได้แก่ การสวดมนต์ยาวทุกวันพระ การเข้าร่วมกิจกรรมวัน สําคัญทางศาสนาและประเพณีของท้องถิ่น การ
เวี ย นเที ย น การนํ าต้ น เที ย นไปถวายวัด การเข้ าร่ ว มกิ จ กรรมวั น สํ าคั ญ กั บ ชุ ม ชน เช่ น วั น วิส าขบู ช า วั น
เข้าพรรษา วันลอยกระทง ประเพณีลอยโคมประจําตําบลบะ การร่วมกิจกรรมที่แสดงความเคารพต่อบรรพ
บุรุษกับครอบครัวและชุมชน เช่น วันสารท วันทําบุญวันเกิดโรงเรียน เป็น ต้น โรงเรียนมีการจัดตั้งวงดนตรี
ลูกทุ่งของโรงเรียน ได้ฝึกการเล่น ดนตรี การเต้นประกอบเพลง และใช้เพลงที่เป็นเอกลั กษณ์ของไทย เพื่อ
ส่งเสริมให้นั กเรีย นภูมิใจในความเป็ น ไทย โรงเรียนจัดกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน เช่น การ
อภิปรายกลุ่ม การทํากิจกรรมการทดลอง การทําโครงงาน และการมอบหมายงานเป็นกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนมี
การวางแผน และการมีส่วนร่วมในกระบวนการทํางานกับผู้อื่น นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอยู่
ร่วมกันในสังคม เช่น กิจกรรมสภานักเรียน ซึ่งได้พัฒนาให้นักเรียนเกิดภาวะความเป็นผู้นํา ฝึกการเป็นผู้ตามที่
ดี มี ก ารจั ด กิ จ กรรมการประชุ ม คณะกรรมการสภานั ก เรี ย นทุ ก เดื อ น โดยมี ผู้ เข้ า ร่ ว มการประชุ ม เป็ น
คณะกรรมการสภานักเรียน และกรรมการห้องเรียน การจัดการประชุมจะให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและ
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้วางแผนและกําหนดกิจกรรมที่นักเรียนต้องการจัดกิจกรรมในปีการศึกษานั้น ๆ พร้อม
นํ าเสนอผู้ บ ริห ารให้ อนุ มัติการจั ด กิจ กรรมต่อไป การจัดกิจกรรมของคณะสี เพื่อจัดกิจกรรมกีฬ าสีภ ายใน
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โรงเรียน และกิจกรรมภายในห้องเรียนที่นักเรียนได้ทํางานร่วมกัน เพื่อเน้นการปรับตัว การอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่าง และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ครูมีการวิเคราะห์ค่าน้ำหนัก ส่วนสูงของผู้เรียนทุกคน
เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่มีค่าน้ำหนักเกิน นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพ
จากโรงพยาบาลสุขภาพตําบลบะ เช่น การตรวจฟัน ภาวะโลหิตจาง และให้การให้ความรู้ด้านสุขภาพอื่นๆ ครู
มีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดต่างๆ เช่น ไข้เลือดออก โรงเรียนมีการดูแลนักเรียนด้ วย
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วยและส่งต่อโรงพยาบาล จัดทําประกันอุบัติเหตุให้นักเรียนทุกคน นักเรียน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีสุขภาวะทางกายและจิตที่ดี เช่น กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬาทั้ง
ภายในและนอกสถานศึกษา กิจ กรรมการแข่งขันฟุต ซอล และกิจ กรรมของชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียน
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนออกกําลังกายหลังเลิกเรียนด้วยการเล่นกีฬา เช่น วอลเลย์บอล ฟุตบอล ฟุต
ซอล และตะกร้อ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค เป็นต้น
➢ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
โรงเรี ย นมี ก ระบวนการบริ ห ารและการจั ดการที่ มีคุ ณ ภาพด้ ว ยรูป แบบการบริห ารงานตามวงจร
คุณภาพ PDCA ของดร.เดมมิ่ง ก่อให้เกิดผลงานเชิงประจักษ์ที่เป็นที่ยอมรับของสังคม โดยได้ต้อนรับ คณะ
ศึกษาดูงานระบบงานสภานักเรียนและระบบการบริหารงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน สถานศึกษาที่มีระบบและ
กลไกการบริห ารจัดการคุณ ภาพ และมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณ ภาพ สํ าหรับการพัฒ นาด้าน
วิชาการนั้น เน้นคุณภาพผู้เรียนทั้งในหลักสูตรปกติ ครูได้รับการนิเทศ กํากับ ติดตาม จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษา ได้แก่ การนิเทศระดับโรงเรียน ระดับสหวิทยาเขต 5 และจากหน่วยงานต้นสังกัด (สพม.
สุ ริ น ทร์ ) ตามโครงการเปิ ด ชั้ น เรี ย น ( LESSON STUDY ) ทํ าให้ โรงเรีย นลานทรายพิ ท ยาคม มี ค รูที่ ได้ รั บ
SMART TAECHER จํานวน 6 คน ได้แก่ 1. นางจุฬาลัย เวชสถล
2. นางภรณ์ณภัส จำปาทอง
3. นางสาวชุติมา เสาทอง
4. นาสงสาวณัฐชยา ศรีฮุย
5. นายวีรสิทธิ์ เกษรนวล
6. นางสาวจิติยา ปะรัยนุ
➢ ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเป็นสำคัญ
ครูมีกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active learning นักเรียนได้เรียนรู้โดยการลงมือ ปฏิบัติจริงมี
ผลงานเป็นของตนเอง กล้าแสดงออกและสามารถนําเสนอผลงานของตนเองได้เป็นอย่า งดี ครูนํากระบวนการ
PLC มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผู้เรียน ครูมีการตรวจสอบและประเมินความรู้ ความเข้าใจของ
ผู้เรียนในระหว่างเรียนด้วยการสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่สอดคล้องกับตัวชี้ วัดและผลการเรียนรู้
โรงเรีย นมีห ลั กสู ตรสถานศึกษา ตามหลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้น ฐานพุ ทธศักราช 2551 ( ฉบั บ
ปรับปรุง พ.ศ.2560 ) พร้อมใช้ในการจัดการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2564 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1, 2, 4
และ 5
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ส่วนที่ 3
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา
ผลการประเมิน ตนเองของสถานศึกษา ถือเป็นข้อมูล สารสนเทศสํ าคัญ ที่ส ถานศึกษาจะต้องนําไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปนําไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสําเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา และนํ าไปใช้ในการวางแผนพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้ น จากผลการ
ดําเนิ น งานของสถานศึกษา สามารถสรุป ผลการประเมิน ในภาพรวมของจุดเด่น จุด ควรพั ฒ นาของแต่ล ะ
มาตรฐาน พร้อมทังแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือ ดังนี้
สรุป
จุดเด่น

จุดควรพัฒนา
ด้านคุณภาพผู้เรียน
1) การพั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ มี ค่ า เฉลี่ ย ผลการทดสอบ
โรงเรี ย น มี ห ลั ก สู ต รที่ ห ลากห ลายเพื่ อ ระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ได้แก่ มีหลักสูตร 2) การพั ฒ นาทั กษะผู้ เรียนด้ านการอ่าน การเขีย น
ห้องเรียนทั่วไปและมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
หลั ก สู ต รวิท ยาศาสตร์ -คณิ ต ศาสตร์ หลั กสู ต รศิ ล ป์
ทั่วไป(เน้น ทักษะภาษา-สังคม) ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย นั กเรี ย นมี เป้ าหมายและความมุ่ งมั่ น ใน
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น นักเรียนมีภาวะความ
เป็ น ผู้ นํ าและจิตอาสา ผ่ านกระบวนการทํางานด้ว ย
ระบบกิจกรรมสภานักเรียน เป็นต้นแบบในการทํางาน
จัด ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานทั้ งภายในและภายนอก
สั งกั ด ของโรงเรี ย น นั ก เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในการร่ ว ม
พัฒ นาโรงเรีย นพัฒ นาบริบ ทของโรงเรีย นให้ สะอาด
ร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่ น่าเรียน โดยการทําเขตพื้นที่
รับผิดชอบในตอนเย็นทุกวัน นักเรียนเกิดจิตสํานึกรัก
ในสถาบันของตนเอง
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
1. โรงเรียนมีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน
อย่ างครอบคลุ ม และเป็ น ปั จจุ บั น มีป ระสิ ทธิภ าพต่อ
การใช้ ง าน จั ด เก็ บ อย่ า งเป็ น ระบบ บริ ห ารตาม
โครงสร้างการบริห าร 4 กลุ่ มบริ ห ารตามวิสั ย ทัศ น์
และพั น ธกิ จ ของโรงเรี ย น มี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพ
ภายในที่เข้มแข็ง ใช้หลัก การบริหารจัดการโรงเรียน
ทั้ ง ระบบด้ ว ยกระบวนการ PDCA มี รู ป แบบการ
บริ ห ารจั ด การที่ มุ่ งผลสั ม ฤทธิ์ ข องงานมี ร ะบบการ
นิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบั ติงานตาม
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แผนและมีการประเมินโครงการ รายงานผลโครงการ
อย่างเป็นระบบ
2. โรงเรียนมีการจัดการหลักสูตรที่ตอบสนองค์วาม
ต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน จัดครูผู้สอน
ตรงตามสาขาวิชาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการพัฒนา
หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา วิ เคราะห์ ค วามต้ อ งการของ
นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒ นาหลักสูตร
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ เป้ าหมายการจั ด การศึ ก ษา มี ก าร
นิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินการใช้หลักสูตร การจัด
กระบวนการเรี ย นการสอนที่ เน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น สํ าคั ญ
และนํ าหลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น มาจั ด กระบวนการจั ด การ
เรียนรู้ในชั้นเรียน ใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพและหลากหลาย มีการรายงานผล
การเรียนต่อนักเรียน ผู้ปกครองอย่างรวดเร็วและเป็น
ระบบ
3 . สมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า ให้ ค วามร่ ว มมื อ สนั บ สนุ น
งบประมาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดีมาก
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ
ครูมีการพัฒนาสื่อที่หลากหลายเช่น ชุดกิจกรรม แบบ
ฝึ ก ใบความรู้ ใบงาน สื่ อ power point สื่ อ ICT มี
คลั ง ข้ อ สอบที่ ผ่ า นการตรวจสอบร่ ว มกั น ครู ใ ช้
เทคโนโลยี ม าใช้ ในการจั ด การเรี ย นการสอนในชั้ น
เรี ย น ตลอดจนการจั ด การเรี ย นรู้ ใ ห้ ครบตาม
กระบวนการที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนได้อย่างสูงสุด เช่น
การจั ด การเรี ย นรู้ แ บ บ 5E, 7E การสอน แบ บ
โครงงาน ครู มี ค วามเสี ย สละเวลา อุ ทิ ศ ตนในการ
ทํางาน การพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มกําลังความสามารถ
โด ย ก า ร ส อ น เส ริ ม ค ว า ม รู้ ให้ กั บ ผู้ เรี ย น ใน
วันหยุดราชการโดยไม่หวังผลตอบแทน

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1. การแก้ ปั ญ หาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นโดยใช้
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
2. ควรดํ า เนิ น การศึ ก ษาแหล่ ง การเรี ย นรู้ แ ละภู มิ
ปัญญาท้องถิ่นให้เข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วจึงนํามาปรับ
หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของ
โรงเรียน และควรส่งเสริมให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

แผนงาน/แนวทางในการยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นหรือมีความยั่งยืน
1. จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
2. จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
3. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในชั้นเรียน
4. จัดพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของครูนักเรียนและชุมชน เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยน
ในการพัฒนาสถานศึกษา

๔๒

5. จัดโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดยการจัดซื้อสื่อและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
และพัฒนาระบบในห้องปฏิบัติการให้มีคุณภาพ สามารถทําให้นักเรียนได้มีโอกาสได้ใช้ห้องนี้ในการสร้างความรู้
6. จัดอบรมพัฒนาครูด้านกระบวนการ PLC มุ่งเน้นการปฏิบัติการสอนและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน เน้น
การจั ดการเรีย นการสอนบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM education) และการสอนแบบ Active learning
มากยิ่งขึ้นความต้องการและการช่วยเหลือ
ด้านวิชาการ
1. การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในด้านการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่มี
ผลการทดสอบระดับชาติ( ONET) ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ
2. การพัฒนาแบบทดสอบให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการ
ประเมิน O-NET และ PISA
ด้านบุคลากร
1. การจัดสรรบุคลากรครูได้ครบตามอัตรากําลังที่ยังขาด
2. สนับสนุนงบประมาณที่จัดจ้างเจาหน้าที่สํานักงานต่าง ๆ
ด้านงบประมาณ
การสนับสนุนงบประมาณด้านงบประมาณดําเนินการโดยเฉพาะการดําเนินการด้านงบ
ประมาณการปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ

๔๓

ส่วนที่ 4
ภาคผนวก
➢ คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลคุณภาพคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564
➢ ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
➢ ประกาศการกําหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

๔๔

คำสั่งโรงเรียนลานทรายพิทยาคม
ที่ 17 /๒๕๖5
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖4
..........................................................................
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา
ทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศได้เสนอให้ชะลอการประเมินทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจ และ
ทราบแนวทางการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการ
ปรั บ และพั ฒ นามาตรฐานดั งกล่ าวโดยสอดคล้ องตามนโยบายของรัฐ จุ ดเน้ นของการปฏิ รูปการศึกษา และ
สภาวการณ์ ที่ เปลี่ ย นแปลงไป โดยมี แนวคิ ดว่ามาตรฐานที่ กำหนดต้อ งสามารถพั ฒ นาผู้ เรีย นให้ บ รรลุ ได้
ประเมินได้อย่างเป็นรูปธรรม กระชับ สามารถสะท้อนคุณภาพการศึกษาได้อย่างแท้จริง เน้นการประเมินสภาพ
จริง ไม่ยุ่งยาก
สร้างมาตรฐานระบบการประเมินเพื่อลดภาระการจัดเก็บข้อมูล และลดการจัดทำเอกสารที่ใช้ในการประเมิน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๕๙ โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการไปแล้วนั้น
มีจำนวน 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
และมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ใช้ มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานฉบั บนี้ เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทั้งประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ให้ใช้กับสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ฉบับลงวันที่
๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นกรอบในการวางแผนและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตั้งแต่การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดทำแผนพัฒ นาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีที่มุ่ งสู่มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รวมถึงการจัดทำรายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยดำเนินการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ที่ได้ดำเนิน การตามกรอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ฉบับใหม่ และปรับแผนพัฒ นาคุณ ภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบั ติการประจำปี เพื่อมุ่งมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ภายใต้
กรอบ 3 มาตรฐานที่กระทรวงฯ ได้ประกาศใช้ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ฉบับนี้ มีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานเพื่อการประเมิน คุณ ภาพภายนอกรอบสี่ ที่ สมศ.จะนำไปใช้เป็นกรอบมาตรฐานในการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ ที่จะเกิดขึ้นต่อไป
เพื่อให้การการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖3 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเกิดผลดี
ต่ อ ทางราชการ อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา ๓๙ (๑),(๒) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เรื่องการมอบอำนาจการ
บังคับบัญชาข้าราชการครูและลูกจ้าง จึงแต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบการดำเนินงาน ดังนี้
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๑. คณะกรรมการอำนวยการการ
1.1 นายทศพร สมพันธ์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ประธานคณะกรรมการ
1.2 นางสาววงค์เดือน ชินวงค์ รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ
1.3 นางจุฬาลัย เวชสถล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
1.4 นางบุญยืน สุขสำโรง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
1.5 นางปวีณา วรรัมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
1.6 นายธนาวัฒน์ คงนาค
ครู ชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
1.7 นายไกรวิชญ์ สีนิล
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
๑ . วางแผนการดำเนิ น งานตามมาตรฐานการศึก ษาขั้ น พื้ นฐาน ฉบั บลงวัน ที่ ๑๑ ตุ ล าคม พ.ศ.
๒๕๕๙ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖4 ของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด
๒. ให้คำปรึกษา แนะนำ นิเทศและกำกับติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ฉบับลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖4
๓. ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานในฝ่ายต่าง ๆ ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
๕. จัดทำและกลั่นกรองระเบียบและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของโรงเรียน
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. คณะกรรมการรับผิดชอบดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖4
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ที่
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ผู้รับผิดชอบ
๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ครูปิยาพร คงนาค
คำนวณ
ครูปวีณา วรรัมย์
ครูวรณัน ลักขษร
ครูสุภาพ พลภักดี
ครูณัฐชยา ศรีฮุย
ครูรตนพร ชุ่มมาก
๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย ครูภรณ์ณภัส จำปาทอง
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
ครูปิยาพร คงนาค
ครูปวีณา วรรัมย์
๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ครูชุติมา เสาทอง
ครูพฒ
ุ ิพงศ์ เจริญไทย
ครูจิตติยา ปะรัยนุ
๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ครูวันดี นิตยวัน

๔๖

ครูอุดม บุดศรี
ครูวีรสิทธิ์
๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖. ความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ที่
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ที่
กระบวนการบริหารและการจัดการ
๑. เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๓. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มกลุ่มเป้าหมาย
๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้

ครูปิยาพร คงนาค
ครูอุดม บุดศรี
ครูบุญยืน สุขสำโรง
ครูสุภาพ พลภักดี
ครูราตรี จันทอง
ผู้รับผิดชอบ
ครูปิยาพร คงนาค
ครูสมศักดิ์ บุญปก
ครูประสิทธิ์ กฤติยาวรรณ
ครูปวริศา ยั่งยืน
ครูปราโมช กระแสเทพ
ครูจิตติยา ปะรัยนุ
ครูประสิทธิ์ กฤติยาวรรณ
ครูภรณ์ณภัส จำปาทอง
ครูสมศักดิ์ บุญปก
ครูรุจิรา ผลโพธิ์
ผู้รับผิดชอบ
ครูชุติมา เสาทอง
ครูพุฒิพงศ์ เจริญไทย
ครูไกรวิชญ์ สีนิล
ครูฐิติภรณ์ แก้วปัน
ครูวรณัน ลักขษร
ครูจิตติยา ปะรัยนุ
ครูธนาวัฒน์ คงนาค
ครูณัฐชยา ศรีฮุย
ครูฐิติภรณ์ แก้วปัน
ครูอุทัย นิตยวัน
ครูสมศักดิ์ บุญปก
ครูธนาวัฒน์ คงนาค
ครูอุดม บุดศรี
ครูวีรสิทธิ์ เกษรนวล

๔๗

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ที่
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๑. จัดการเรียนรู้ผ่านระบบการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๒.
๓.
4.
5.

ผู้รับผิดชอบ
ครูจุฬาลัย เวชสถล
ครูบุญยืน สุขสำโรง
ครูปวีณา วรรัมย์
ครูธนาวัฒน์ คงนาค
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูอุดม บุดศรี
ครูวีรสิทธิ์ เกษรนวล
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ครูปิยาพร คงนาค
ครูปวีณา วรรัมย์
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา ครูปิยาพร คงนาค
ผู้เรียน
ครูอุดม บุดศรี
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ คุณครูประสิทธิ์ กฤติยาวรรณ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ครูรตนพร ชุ่มมาก

มีหน้าที่
๑. ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาฯ ให้เข้มแข็งและยั่งยืน เตรียมการสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบ
๒. ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดำเนินงาน ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับ ลงวันที่
๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖4 ตามตัวชี้วัดเป็น
เป้าหมายในการปฏิบัติงาน
๓. จัดทำแบบบันทึก แฟ้มข้อมูล ร่องรอย ผลการดำเนินงาน / นวัตกรรมอื่นๆ ในการจัดเก็บข้อมูล
ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ และจัดทำป้ายนิเทศในแต่ละมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 3 ด้าน
พร้อมให้มีข้อมูลเป็นระบบ ครบถ้วน สมบูรณ์
๔. สรุปผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กำหนด
และรายงานผลการการประเมินตนเอง (SAR) ต่อหน่วยงานต้ นสังกัดและประชาสัมพันธ์ประกาศให้ผู้ สนใจ
ทั่วไป รับทราบ
๕. จัดเตรียมเอกสารตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ เพื่อรองรับการนิเทศ ติดตาม และการประเมิน
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สั่ง ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5
ลงชื่อ
(นายทศพร สมพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนลานทรายพิทยาคม

๔๘

ประกาศโรงเรียนลานทรายพิทยาคม
เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564
------------------------------------------โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกัน คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย
ในอนาคต ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์ก ารศึกษาพิเศษ รวมทั้งอัตลักษณ์ และจุดเน้นของสถานศึกษา
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม จึงได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้น
พื้น ฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน เพื่อ
นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก
เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนลานทรายพิทยาคม มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน จึงประกาศกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้น พื้น ฐาน ประจำปี การศึกษา 2564 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒ นา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564
ลงชื่อ
(นายทศพร สมพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนลานทรายพิทยาคม

๔๙

เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปีการศึกษา 2564
มาตรฐาน/
ผลการประเมินปีการศึกษา2563
ค่าเป้าหมายปีการศึกษา 2564
ประเด็นพิจารณา
ร้อยละ
ระดับ ความหมาย ร้อยละ
ระดับ ความหมาย
ของ
คุณภาพ
ของ
คุณภาพ
นักเรียน/
นักเรียน/
ครู
ครู
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
5
ยอดเยี่ยม
5
ยอดเยี่ยม
ของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการ ร้อยละ
5
ยอดเยี่ยม ร้อยละ
5
ยอดเยี่ยม
94.43
95.68
อ่าน การเขียน การ
ได้ระดับดี
ได้ระดับดี
สื่อสาร และการคิด
ขึ้นไป
ขึ้นไป
คำนวณ
2) มีความสามารถในการ ร้อยละ
5
ยอดเยี่ยม ร้อยละ
5
ยอดเยี่ยม
94.34
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี 94.15
ได้ระดับดี
วิจารณญาณ อภิปราย ได้ระดับดี
ขึ้นไป
ขึ้นไป
แลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการ ร้อยละ
5
ยอดเยี่ยม ร้อยละ
5
ยอดเยี่ยม
86.63
86.79
สร้างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา
5.1 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
เฉลี่ย 8 กลุ่มสาระ
5.2 ผลการทดสอบ
ทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET)

ได้ระดับดี
ขึ้นไป
ร้อยละ
98.33
ได้ระดับดี
ขึ้นไป

5

ยอดเยี่ยม

ร้อยละ
75.19
ได้ระดับดี
ขึ้นไป

4

ดีเลิศ

ร้อยละ
46.57
ได้ระดับดี
ขึ้นไป

4

ดีเลิศ

ได้ระดับดี
ขึ้นไป
ร้อยละ
98.38
ได้ระดับดี
ขึ้นไป

5

ยอดเยี่ยม

ร้อยละ
75.25
ได้ระดับดี
ขึ้นไป

4

ดีเลิศ

ร้อยละ
46.60
ได้ระดับดี
ขึ้นไป

4

ดีเลิศ

๕๐

มาตรฐาน/
ประเด็นพิจารณา

6) ความรู้ ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย
และจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ
2.1 เป้าหมายวิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่สถานศึกษา
กำหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของ
สถานศึกษา
2.3 ดำเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย

ผลการประเมินปีการศึกษา2563
ค่าเป้าหมายปีการศึกษา 2564
ร้อยละ
ระดับ ความหมาย ร้อยละ
ระดับ ความหมาย
ของ
คุณภาพ
ของ
คุณภาพ
นักเรียน/
นักเรียน/
ครู
ครู
ร้อยละ
5
ยอดเยี่ยม ร้อยละ
5
ยอดเยี่ยม
98.89
ได้ระดับดี
ขึ้นไป

98.92
ได้ระดับดี
ขึ้นไป

ร้อยละ
96.38
ได้ระดับดี
ขึ้นไป
ร้อยละ
100.00
ได้ระดับดี
ขึ้นไป
ร้อยละ
97.21
ได้ระดับดี
ขึ้นไป

5

ยอดเยี่ยม ร้อยละ

5

ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

ร้อยละ
97.49
ได้ระดับดี
ขึ้นไป

5

ยอดเยี่ยม ร้อยละ

5

ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

97.00 ได้
ระดับดีขึ้น
ไป
ร้อยละ
100.00
ได้ระดับดี
ขึ้นไป
ร้อยละ
98.00 ได้
ระดับดีขึ้น
ไป
98.00 ได้
ระดับดีขึ้น
ไป

๕๑

มาตรฐาน/
ประเด็นพิจารณา

ผลการประเมินปีการศึกษา2563
ค่าเป้าหมายปีการศึกษา 2564
ร้อยละ
ระดับ ความหมาย ร้อยละ
ระดับ ความหมาย
ของ
คุณภาพ
ของ
คุณภาพ
นักเรียน/
นักเรียน/
ครู
ครู
5
ยอดเยี่ยม
5
ยอดเยี่ยม

2.4 พัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่
เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการ
เรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ร้อยละ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและ 92.00
ได้ระดับดี
ปฏิบัติจริง และ
ขึ้นไป
สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิต
ร้อยละ
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง 88.00
ได้ระดับดี
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
ขึ้นไป
เรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้น ร้อยละ
96.00
เรียนเชิงบวก
ได้ระดับดี
ขึน้ ไป
3.4 ตรวจสอบและประเมิน ร้อยละ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 88.00
ได้ระดับดี
และนำผลมาพัฒนา
ขึ้นไป

ผู้เรียน

5

ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม ร้อยละ

5

ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม ร้อยละ

5

ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม ร้อยละ

5

ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

93.00
ได้ระดับดี
ขึ้นไป

90.00
ได้ระดับดี
ขึ้นไป
97.00
ได้ระดับดี
ขึ้นไป
ร้อยละ
90.00
ได้ระดับดี
ขึ้นไป

๕๒

มาตรฐาน/
ประเด็นพิจารณา

ผลการประเมินปีการศึกษา2563
ค่าเป้าหมายปีการศึกษา 2564
ร้อยละ
ระดับ ความหมาย ร้อยละ
ระดับ ความหมาย
ของ
คุณภาพ
ของ
คุณภาพ
นักเรียน/
นักเรียน/
ครู
ครู
ร้อยละ
5
ยอดเยี่ยม ร้อยละ
5
ยอดเยี่ยม

3.5 มีการแลกเปลี่ยน
84.00
เรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนา ได้ระดับดี
ขึ้นไป
และปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้

85.00
ได้ระดับดี
ขึ้นไป

ลงชื่อ
(นายทศพร สมพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนลานทรายพิทยาคม

๕๓

