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คำนำ 

 กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้
สถานศึกษาแต่ละแห่ง จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภท
การศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกำหนด พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผน ที่กำหนดไว้ 
จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินเพ่ือ
พัฒนา สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือ หน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี เปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษา และเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอกและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ลงวันที่ ๖  สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษา        

ดังนั้น โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา  จึงได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ ผลการประเมิน
ตนเองตาม มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจัดทำรายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา  (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที ่จะ
นำเสนอผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาทั้ง ๓ มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรยีน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  และมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียน 
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  นำเสนอข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนและ ส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวม และ
นำเสนอ แผนพัฒนาและแนวทางเพื ่อพัฒนามาตรฐานให้สูงขึ ้น  จุดเด่น  จุดที ่ควรพัฒนาตาม
มาตรฐานการศึกษา  ขอขอบคุณ     คณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (Self–Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ฉบับนี้   

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา  หวังว่ารายงานฉบับนี ้ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของ โรงเรียนได้เป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณผู ้เกี ่ยวข้องทุกท่านที ่ให้ความร่วมมือใน 
การประเมินคุณภาพครั้งนี้  
  
                                                                        นายสมดี  ปะตังเวสัง   

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 
                                                                                      ๑ เมษายน ๒๕๖๓ 
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สารบัญ           
  

เรื่อง หน้า 
คำนำ ก 
สารบัญ ข 
บทสรุปผู้บริหาร ง 
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      ๑.๑.๑ ลักษณะขององค์กร        ๑ 
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๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา   ๑7 
๑.๓ ข้อมูลนักเรียน   ๑๔ 
๑.๔ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป   20 
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บทสรุปผู้บริหาร  
  

        โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา  เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ ที่ตั้ง เลขที่ ๑๑๒ หมู่ ๔ 
ตำบลหัวหนอง อำเภอบานไผ่  จังหวัดขอนแก่น  สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๒๕  เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  มี
จำนวนนักเรียน  ๑๔๒  คน  มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑๕ คน โรงเรียนได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self 
– Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้   
 

มาตรฐาน ระดับ
คุณภาพ 

ค่าเป้าหมาย  
บรรลุ / 
ไม่บรรลุ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน                     ดีเลิศ บรรลุ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน                     ดี บรรลุ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน     ยอดเยี่ยม บรรลุ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ     ยอดเยี่ยม บรรลุ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

ดเีลิศ บรรลุ 

สรุปภาพรวม ดีเลิศ บรรลุ 
 

 ซึ ่งเป็นผลจากการดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  ดังรายละเอียดที่ครอบคลุมกล
ยุทธ์ ๕ ด้าน  เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา โครงการเครือข่ายผู้ปกครอง โครงการบ้าน วัด สถานศึกษา ร่วม
พัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาครบถ้วนและมีการนำสู่การปฏิบัติเพ่ือ
บรรลุเป้าหมายคุณภาพการศึกษาตาม มาตรฐานการศึกษาและบริบทของสถานศึกษา    

นอกจากนี้เพ่ือรักษาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้สูงขึ้นโรงเรียน ได้กำหนดแผนพัฒนาและแนวทางเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา โดยกำหนดวิสัยทัศน์ (Visions) ในการขับเคลื ่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ 
“สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามมาตรฐานชาติด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม สอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการบนพื้นฐาน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” และมีพันธกิจ (Mission) ดังนี้ 
         ๑) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถเต็มตามศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
และเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีคุณธรรมจริยธรรมและดำเนินชีวิตบนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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  ๒) น้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียน 
เป็นฐาน เพื่อมุ่งสู่คุณภาพและมาตรฐานชาติ  
 ๓) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ (PLC) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นครูมืออาชีพ มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

๔) จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมเป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริการ
ชุมชน เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร  สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
 ๕) พัฒนาระบบเครือข่ายองค์กรให้เข้ามามีส่วนร่วมและบูรณาการในการสนับสนุนการจัด
การศึกษา รวมทั้งระดมทรัพยากรและการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและ
มีคุณภาพขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วย ๕ กลยุทธ์ได้แก่  

๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานชาติ  
๒. ศาสตร์พระราชาและหลักธรรมาภิบาลเพ่ือการบริหารสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
๓. พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๔. ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
๕. พัฒนาระบบเครือข่ายการจัดการศึกษา 
โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม ๑ ระดับ                   
๑. พัฒนาผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน โดยครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนฝึกอ่านบัญชี

คำศัพท์พ้ืนฐานตามมาตรฐานช่วงชั้น ฝึกอ่านรายบุคคลในชั่วโมงซ่อมเสริม และฝึกคิดวิเคราะห์จาก
สถานการณ์หรือจากรูปภาพที่กำหนด     

๒. พัฒนาผู้เรียนมีความสามารถในการเขียน โดยครูฝึกเขียนคำศัพท์พ้ืนฐานตามมาตรฐาน
ช่วงชั้นฝึกแต่งประโยคจากภาพ และฝึกเขียนเล่าเรื่องจากภาพ   

๓. พัฒนาผู้เรียนมีความสามารถการคิดคำนวณ โดยครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนฝึกคณิตคิดเร็ว 
คณิตคิดในใจ โดยใช้แบบฝึกหัดในชั่วโมงซ่อมเสริม ฝึกคิดวิเคราะห์โดยการสร้างโจทย์ปัญหา และจัด
ให้มีการทดสอบก่อนสอบจริง   

๔. ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ด้วยกิจกรรมหน้าเสาธง  โดยให้
นักเรียน    ฝึกทักษะการพูด/การสื่อสารภาษาอังกฤษทักทายคุณครูและเพ่ือนๆ นอกห้องเรียน และ
ฝึกทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคำ  

๕. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ไขปัญหา โดยส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาและโครงงานอาชีพทุกระดับชั้น   

๖. พัฒนาผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม โดยจัดกิจกรรมบูรณาการ STEM 
Educationในกิจกรรมการเรียนการสอน ประดิษฐ์ของเล่นของใช้จากวัสดุเหลือใช้    

๗. พัฒนาผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร โดยพัฒนา
ระบบอินเตอร์ให้มีความเร็ว และครอบคลุมพื้นที่โรงเรียน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และครูจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนในการใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูล และสรุปความรู้ด้วยตนเอง   
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๘. พัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยส่งเสริมครูให้มีการนำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง    

๙. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
๑๐. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและเชื่อมโยงกับ

ชีวิตจริง 
๑๑. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
๑๒. ส่งเสริมให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการ  PLC อย่างต่อเนื่อง   
๑๓. ควรปรับปรุงแหล่งเรียนรู ้ให้มีสภาพแวดล้อมที ่เอื ้อต่อการเรียนรู ้ สะอาด และมี  

ความปลอดภัย   
๑๔. พัฒนาระบบเครือข ่ายเทคโนโลยีด ิจ ิท ัล  ที ่ท ันสมัยและครอบคลุม  สนองต่อ  

ความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ   
๑๕. ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้หลากหลายตาม

แนว Active  Learning   
๑๖. ส่งเสริมให้ครูได้ใช้สื่อเทคโนโลยี ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นและมีการนิเทศติดตามอย่าง

ต่อเนื่อง  
นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี  (ถ้ามี) 
สามก้อนเส้าโมเดล  (คุณธรรมนำทาง ก้าวย่างตามรอยพ่อ ก่อเกิดทักษะชีวิต พิชิตสิ่งเสพติด

และอบายมุข ) 
 ความโดดเด่นของสถานศึกษา  (ถ้ามี) 

๑. รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ผลงานระดับดีเด่นประเภทสถานศึกษา 
สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ระดับชาติ 

๒.ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาว ระดับเพชร  ระดับชาติ 
๓.ผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา  

ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ระดับชาติ 
๔.ได้รับรางวัลเหรียญเงิน เรื่อง กระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนตามแนวสะเต็ม 

ศึกษา ในการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม  ประจำปี ๒๕๖๒ ระดับภูมิภาค 
๕. ผลงานวิจัย เรื่อง What Teachers learned from STEM Education Project: Case 

Study of High School Teachers  ระดับนานาชาติ 
 6  โรงเรียนปลอดอบายมุข 
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โรงเรียนได้ดำเนนิงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
๑. สถานศึกษาสีขาวปลอดสารเสพติดและอบายมุข 
๒. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๓. โรงเรียนคุณธรรม ๔ ดาว  
๔. โรงเรียนสุจริต 
๕. โรงเรียนประชารัฐ 
๖. โรงเรียนวิธีพุทธ 
๗. โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

           
        (นายสมดี  ปะตังเวสัง) 

        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 
        วันที่  ๑ เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

1.1.1 ลักษณะขององค์กร 
ชื่อ  โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 
ที่อยู ่ 112  หมู่ 4  บ้านโนนข่า  ตำบลหัวหนอง  อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
สังกัด  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  
website  http://www.banphaisuksa.ac.th  
โทรศัพท์  043 272 541   โทรสาร    043 272 541 
เปิดสอนระดับช้ัน   มัธยมศึกษาปีที่ 1   ถึงระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ 6 

 จำนวน 6  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน 142 คน 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 15  คน 
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา   :    นายสมดี  ปะตังเวสัง      

โทรศัพท์ 095 169 8410   
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน   :   นายเอกชัย  จันทร์ประสพชัย  

โทรศัพท์ 085 005 0712   
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน   :   นางนภาพร  ยุทไธสง       

โทรศัพท์ 081 471 0828 
 
1.1.2 สภาพแวดล้อมขององค์กร 
 1.1.2.1 คติพจน์, ปรัชญา, คำขวัญ, วิสัยทัศน์, พันธกิจ, เป้าประสงค์, กลยุทธ์ 

1)  ที่ตั้งและอาณาเขต 
   โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ตั้งอยู่ที่ดินสาธารณประโยชน์ หนองผักแว่น  บ้านโนนข่า 
ตำบลหัวหนอง  อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น มีเนื้อที่ทั้งหมด 38  ไร่ 13.80 ตารางวา ซึ่งห่างจาก
ที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ ไปทางทิศตะวันตก ระยะทาง 4 กิโลเมตร  และห่างจากถนนแจ้งสนิท  บ้านไผ่  
ชนบท ระยะทาง  440  เมตร  มีเขตพ้ืนที่บริการทางการศึกษา  4 ตำบล ได้แก่  ตำบลหัวหนอง  
ตำบลภูเหล็ก  ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่  ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา 
 
           2) ปรัชญาของโรงเรียน 

“ความรู้  คู่  คุณธรรม” 
 

 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 

http://www.banphaisuksa.ac.th/


[2] 
 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 

 3) สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน 

 
เป็นรูปบ้านทรงไทยอยู่ภายในวงกลม และมีอักษร บ.ผ.ศ. อยู่ภายใต้บ้านทรงไทย หมายถึง  

ความสามัคคี และการศึกษาของทุกคนที่รวมกันอยู่ภายในรวมกัน 
 

 4)  คติธรรม 
      “ปัญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต”       “ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก” 

 
 5) สีประจำโรงเรียน 

                 “น้ำเงิน  -  ขาว” 
     สีน้ำเงิน    หมายถึง   ความสมานสามัคค ี           สีขาว       หมายถึง   ความบริสุทธิ์ 

 
 6) ต้นไม้ประจำโรงเรียน 

 “ต้นมะค่าแต้” 
 

 7) อักษรย่อของโรงเรียน 
            “บ.ผ.ศ.” 

 
 8) วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

      8.1 วิสัยทัศน์และแนวคิดในการพัฒนาสถานศึกษา 
 

 สภาพปัญหา โรงเรียนขนาดเล็กในระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ ความพร้อมของสภาพเศรษฐกิจครอบครัวและสังคม การขาดอุปกรณ์ ขาด
งบประมาณ  และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ปัญหาดังกล่าวทำให้นักเรียนขาดโอกาสและได้รับ 
การพัฒนาไม่เต็มตามศักยภาพ ซึ่งถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่เร่งรัดแก้ไขอย่างจริงจัง จะทำให้นักเรียนหรือ
เยาวชนเป็นคนด้อยโอกาสได้รับการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพ และต้องออกจากระบบการศึกษาในที่สุด 
อนาคตของนักเรียนหรือเยาวชนกลุ่มนี้อาจกลายเป็นแรงงานไร้ฝีมือ ไม่มีอาชีพและไม่มีงานทำ ส่วน
ครูที่ต้องสอนในโรงเรียนเหล่านี้ก็จะกลายเป็นครูที่ขาดขวัญกำลังใจ ท้อแท้ ขาดความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ 
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 วิธีการแก้ปัญหา โรงเรียนขนาดเล็กต้องคำนึงถึงความยั่งยืน และประโยชน์ของผู้เรียนและ
ของครูในปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคุ้มค่าในกา รลงทุนพัฒนานักเรียนและเยาวชน
ของชาติ เพ่ือให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานชาติ ต้องอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน โดยพัฒนาหลักสูตรให้ครอบคลุมและเน้น ๔ เรื่อง คือ ๑) ทักษะชีวิต ๒) ทักษะวิชาการ  
๓) ทักษะอาชีพ ๔) มีคุณธรรม 
 ข้าพเจ้าจึงได้สร้างโมเดลในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ดังนี้ 

STEM MODEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
“การบริหารจัดการทรัพยากรโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  เพื่อมุ่งให้เกิดคุณภาพผู้เรียนอย่างสูงสุด” 
 

 ข้าพเจ้าจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ดังนี้ 
 

“สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเทียบเคียงมาตรฐาน 
การศึกษาของชาติ ด้วยเทคโนโลยีดิจทิัล และนวัตกรรม ยึดศาสตร์พระราชาและหลัก

ธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการ บนพืน้ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
 
 8.2 การนำวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติ 
 

          โดยข้าพเจ้ามีแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาและการนำวิสัยทัศน์ไปสู่การพัฒนาปฏิบัติให้
สอดคล้องกับนโยบาย โดยจัดทำพันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการและกิจกรรม ดังนี้ 
 
 

S : Sufficiency 

E : Environment T : Technology 

M : Management 

Learner  
Quality 
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 8.2.1 พันธกิจ (Missions) 
 

           1) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถเต็มตามศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
และเทียบเคียงมาตรฐานชาติ มีคุณธรรมจริยธรรมและมีชีวิตบนพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
           2) น้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน เพื่อมุ่งสู่คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาชาติ 
           3) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นครูมืออาชีพ มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
           4) จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   ด้านการศึกษา ในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริม
การอนุรักษ์ทรัพยากร สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
           5) พัฒนาระบบเครือข่ายองค์กรให้เข้ามามีส่วนร่วมและบูรณาการในการสนับสนุนการจัด
การศึกษา  รวมทั้งระดมทรัพยากรและการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลจากทุกภาคส่วนอย่าง
ต่อเนื่องและมีคุณภาพ 
 

 

 8.2.2 เป้าประสงค์ (Goals) 
 

1) ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  มีคุณธรรม จริยธรรม  ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข  มีศักยภาพในการเรียนรู้  การปรับตัวและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
และสังคมโลก 

2) สถานศึกษาบริหารจัดการตามแนวทางศาสตร์พระราชาและหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการ
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเคียงมาตรฐานการศึกษาของชาต ิ

3) สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มี
ความเป็นครูมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูและ
จรรยาบรรณครู 

4) สถานศึกษามีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ส่งเสริมต่อศักยภาพการเรียนรู้และ
คุณภาพชีวิตของผู้เรียนเพ่ือการดำรงตนที่ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรสืบสานศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาไทย 

5) สถานศึกษามีเครือข่ายการมีส่วนร่วมและมีการบูรณาการเพ่ือการระดมทรัพยากรและการใช้
สารสนเทศ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาร่วมกันครอบคลุมทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ 
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 8.2.3 กลยุทธ์ (Strategies) 
 

จากวิสัยทัศน์(Vision) พันธกิจ(Missions) และเป้าประสงค์(Goals) ที่กำหนดขึ้นได้นำไปสู่กล
ยุทธ์ดังนี้ 

 

เป้าประสงค์ (Goals) กลยุทธ์โรงเรียน(Strategies) 
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม 
จรยิธรรม ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มี
ศักยภาพในการเรียนรู้ การปรับตัวและเท่าทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและสังคมโลก 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเทียบเคียง
มาตรฐานการศึกษาของชาติบนพื้นฐาน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. สถานศึกษาบรหิารจัดการตามแนวทางศาสตร์
พระราชาและหลักธรรมาภิบาล โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเคียงมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ 

2. ศาสตร์พระราชาและหลักธรรมาภิบาล
เพ่ือการบริหารสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

3. สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มีความเป็นครูมือ
อาชีพ ในการจัดการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ครูและพร้อมด้วยจรรยาบรรณครู 

3. พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

4. สถานศึกษามีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม ส่งเสริมต่อศักยภาพการเรียนรู้และคุณภาพ
ชีวิตของผู้เรียนเพ่ือการดำรงตนทีต่ระหนักถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรสืบสานศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาไทย 

4. ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและ
เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

5. สถานศึกษามีเครือข่ายการมีส่วนร่วมและมีการบูรณา
การเพ่ือการระดมทรัพยากรและการใช้สารสนเทศ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีร่วมกันครอบคลุมทุกภาคส่วน
อย่างมีคุณภาพ 

5. พัฒนาระบบเครือข่ายการจัดการศึกษา
และการจัดการศึกษาในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรค  
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8.2.4 โครงการและกิจกรรม (Project and Activities) 

 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเทียบเคียงมาตรฐานการศึกษาของชาติบนพื้นฐานหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

โครงการและกิจกรรม 
(Project and Activities) 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
(Key Performance Indicator) 

1. โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและ
อัจฉริยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ 
ด้วยนวัตกรรม SIAO Model (สพม.25) 
3. โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะทาง
โภชนาการด้านร่างกายและสุขภาพจิตที่ดี 
4. โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพ 
นิสัยรักศิลปะ ดนตรี กีฬา และรู้เท่าทัน  
5. โครงการส่งเสริมทักษะการเรยีนรู้และทักษะ
ชีวิตสำหรับศตวรรษที่ 21 
6. โครงการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา เข้าถึง 
อย่างเข้าใจ เพื่อนำไปพัฒนาชีวิต 
๗. โครงการทวิศึกษา 
๘. โครงการห้องเรียนนักเรียนนายสิบตำรวจ 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้และทักษะตาม
หลักสูตร มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
2. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นพลโลก 
3. ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ 
4. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
5. ร้อยละของผู้เรียนทีค่ิดอย่างเป็นระบบคิด
สร้างสรรค์ 
6. ร้อยละของผู้เรยีนมีทักษะ รกัการในการทำงาน 
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
7. ร้อยละของผู้เรียนที่มีกระบวนการคิดและยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาคม
อาเซียน 
8. ร้อยละของผู้เรียนมีความรอบรู้ สามารถ
วิเคราะห์สภาพการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีวิจารณญาณ 
9. อัตราผู้เรียนทีส่ามารถศึกษาต่อ/ประกอบ
วิชาชีพในต่างประเทศ 

 

กลยุทธ์ที่ 2 ศาสตร์พระราชาและหลักธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 

โครงการและกิจกรรม 
(Project and Activities) 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
(Key Performance Indicator) 

1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการบน
พ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ภายใต้แนวคิด “พัฒนาสู่สากลบนวิถีพอเพียง” 

1. การบริหารจัดการมีคุณภาพตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบคุณภาพในระดบัดี
ขึน้ไป 
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โครงการและกิจกรรม 
(Project and Activities) 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
(Key Performance Indicator) 

2. โครงการนวัตกรรมจาก “ศาสตร์พระราชา”
เพ่ือการบริหารสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
3. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและ
เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารสถานศึกษาสู่สากล 
4. โครงการกำกับ ติดตามและนิเทศงานบรหิาร
ทั้ง 4 งานเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้
แนวคิด “หลักพอเพียง 2-3-4”  
5. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ
สถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. โรงเรียนมีนวัตกรรมที่เกิดจากการน้อมนำ 
“ศาสตร์พระราชา”มาใช้ในการบริหารจัดการงาน
ทั้ง 4 ด้าน 
3. โรงเรียนมีแผนภูมิโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน 
4. โรงเรียนมีแผนกลยุทธ์/แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี  
5. ร้อยละของการใช้เทคโนโลยีบริหารจัด
การศึกษา 
6. มีระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาเพ่ือบริหารจัดการศึกษาในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
7. มีระบบกำกับ ติดตาม ประเมินผล 
การดำเนินงาน 
8. โรงเรียนวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
9. โรงเรียนมีวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดปฏิบัติอย่าง
ยั่งยืน 
10. ระดบัความพึงพอใจต่อการบริหารจัด
การศึกษา 

 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

โครงการและกิจกรรม 
(Project and Activities) 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
(Key Performance Indicator) 

1. โครงการส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครู
เพ่ือการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งสู่มาตรฐานการศกึษา
ของชาติบนวิถีพอเพียง 
2. โครงการส่งเสริมการเป็นครูมืออาชีพด้าน
การวัดประเมินผล และ การทำวิจัยในชั้นเรียน
ของครูภายใต้แนวคิด “วิจัยเพ่ือพัฒนา” 
3. โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ส่งเสริม 
การพัฒนาผลงานและนวัตกรรมทางการจัด 
การเรียนรู้ของครูเผยแพร่และประกวดในระดับ
ทีห่ลากหลาย 

1. อัตราการเพ่ิมของครูที่ใช้ภาษาต่างประเทศ
สื่อสาร 
2. ร้อยละของครูทีส่ามารถใช้เทคโนโลยี นำภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู้ 
3. ร้อยละของครูที่ออกแบบและจัดการเรียนรู้
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
4. ร้องละของครูที่มีการวัดผลและประเมินผลมุ่ง
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่
หลากหลาย 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 

โครงการและกิจกรรม 
(Project and Activities) 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
(Key Performance Indicator) 

4. โครงการส่งเสริมขวัญและกำลังใจ ให้
บุคลากรได้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
5. โครงการศึกษาดูงานเพ่ือการพัฒนาตนเอง 
6. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติของครูใน
สถานศึกษาและยกย่องให้เป็นบุคคลต้นแบบ 

5. ร้อยละของครทูีม่ีผลงานนวัตกรรม ผลงานทาง
วิชาการหรืองานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้และใช้ผลในการปรับการสอน หรือ
แก้ปัญหาการเรียนการสอนหรือเป็นวิทยากร 
6. อัตราการเพ่ิมของครูที่มีผลงานได้รับคัดเลือก
เป็นผู้มีผลงานในระดับชาติ นานาชาติหรือได้รับยก
ย่อง 
7. ครูทุกคนมีการพัฒนาอย่างน้อย 40 ชั่วโมงต่อปี 
8.ระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

 
 
 

กลยุทธ์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

โครงการและกิจกรรม 
(Project and Activities) 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
(Key Performance Indicator) 

1. โครงการสังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่มาตรการ
ศึกษาของชาติบนวิถีพอเพียง 
2. โครงการ กล้าคิด กล้าทำ นำสู่สากล ด้วย
นวัตกรรม SIAO Model 
3. โครงการสถานศึกษาคือชุมชนการเรียนรู้ 
4. โครงการระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน
โดยใช้แนวคิด “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
5. โครงการ “โรงเรียนปลอดขยะ” 
6. โครงการเรียนรู้อย่างสุขใจในสังคมท่ีพอเพียง  
๗. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา 

1. โรงเรียนมีอาคาร สถานที่ แหล่งเรียนรู้ ภูมิทัศน์ 
และสภาพแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่น สวยงาม  
2. โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด 
อุปกรณ์เพียงพอ และบริหารด้วยระบบเทคโนโลยี 
3. จำนวนแหล่งเรียนรู้ภายในและนอกสถานศึกษา 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและบุคลากร 
4. จำนวนครั้งการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอก 
5. จำนวนกิจกรรมนอกเวลาเรียนที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ที่จัดขึ้นทัง้ในและนอกสถานศกึษา 
6. จำนวนนักเรียนที่จัดตั้งกลุ่ม ชมรม หรือสมาคม
ทีมี่ความคิดหรือความชอบในลักษณะเดียวกันที่
ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถในด้าน
ต่าง ๆ 
7. ผลงานการเขาร่วมประกวดทางความคิด
สร้างสรรค์และสุนทรียภาพด้านต่าง ๆ ของ
นักเรียน 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบเครือข่ายการจัดการศึกษา และการจัดดการศึกษาในสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
 

โครงการและกิจกรรม 
(Project and Activities) 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
(Key Performance Indicator) 

1. โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน “บวร” 
2. โครงการจิตอาสาเพื่อสังคมและชุมชน 
3. โครงการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ เพ่ือ
พัฒนาสถานศึกษา 
4. โครงการเครือข่ายผู้ปกครอง 
5. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด  
ร่วมคิดร่วมดูแลลูกหลาน 
6. โครงการฝึกทักษะชีวิตและอาชีพสำหรับ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยโรงเรียนและชุมชน 
7. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 

1. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
2. จำนวนครั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในโรงเรียน กับชุมชนและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 
3. จำนวนครั้งที่โรงเรียนนำภมูิปัญญาท้องถิ่น/
ปราชญ์ชาวบ้าน/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางมาร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
4. จำนวนทรัพยากรและงบประมาณที่โรงเรียน
ได้รับจากเครือข่ายความร่วมมือในการจัด
การศึกษา 
5. มีนวัตกรรม เทคโนโลยี ที่ทำร่วมกันกับ
เครือข่ายเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
ด้านต่าง ๆ 
6. มีตรา สัญลักษณ์ โลโก้ และอัตลักษณ์ร่วมกัน
กับภาคีเครือข่ายเพ่ือใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์หรือ
สินค้า 
7. จำนวนผู้ใช้สารสนเทศร่วมกันกับโรงเรียน 
8. จำนวนผู้มาศึกษาดูงาน 

 
        13) อัตลักษณ์ (Identity)   

มีจิตอาสา ร่วมพัฒนาโรงเรียน 
 

        14) เอกลักษณ์ (Uniqueness)  
โรงเรียนสะอาด บรรยากาศร่มรื่น 

 
 1.1.2.2 อาคารสถานที่ เทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญของโรงเรียน 
  1.1.2.2.1 อาคารเรียน  จำนวน 3 หลัง ได้แก่ อาคาร ก อาคาร ข อาคาร ค 
  1.1.2.2.2 สิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ  ได้แก่ สนามฟุตบอล  สนามวอลเล่ย์บอล สนามเปตอง  
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  1.1.2.2.3 หอ้งปฏิบัติการอ่ืน ๆ  จำนวน 5 ห้อง ได้แก่   
                               1) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์      จำนวน  1  ห้อง 
 2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์      จำนวน  1  ห้อง 
 3) ห้องปฏิบัติการดนตรี          จำนวน  1  ห้อง 
 4) ห้องจริยธรรม          จำนวน  1  ห้อง 
 5) ห้องมัลติมีเดีย          จำนวน  1  ห้อง 
                               6) ห้องสมุดมีขนาด 110 ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห้องสมุด 8,453 
เล่ม การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ PLS3 
 7)  คอมพิวเตอร์         จำนวน  32 เครื่อง 
 ใช้เพื่อการเรียนการสอน   จำนวน  20 เครื่อง 
       ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  จำนวน  4   เครื่อง 
       ใช้เพื่อการบริหารจัดการ   จำนวน  8   เครื่อง 
 
 1.1.2.3 หลักสูตรและการบริการทางการศึกษาของโรงเรียน 
  1.1.2.3.1 หลักสูตรสถานศกึษาและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรยีน 
                  1. จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านไผ่
ศึกษา ปี 2551 ปรับปรุง พศ. 2560  และหลักสูตรทวิศึกษา เปิดในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
                   2. มีแผนการเรียนพิเศษเสริมหลักสูตร ได้แก่  โครงการส่งเสริม
ความสามารถกฬีาฟุตบอล 
 
  1.1.2.3.2 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการพิเศษต่างๆ ดังนี้   
                    โรงเรียนประชารัฐ  สถานศึกษาพอเพียง  โรงเรียนดีประจำตำบล   โรงเรียน
วิถีพุทธ  โรงเรียนสุจริต โรงเรยีนปลอดขยะ 
 1.1.2.4 ผลงานที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
  1.1.2.4.1  ผลงานและรางวัลที่เกิดกับนักเรียน 
ที ่ เรื่อง หน่วยงาน ระดับ 

๑ นางสาวยุวดี  อ่อนละมุล ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.๔ –  
ม.๖ งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 
๑๒ – ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

(เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก ข หน้า 123) 
 
 

สำนักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ชาติ 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงาน ระดับ 
๒ นายพิพัฒน์  อัคฮาด ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

กิจกรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.๔ –  
ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่  
๑๒ – ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก ข หน้า 123) 

สำนักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ชาติ 

๓ นางสาวกรกนก  ชัยรอด ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.๔ –  
ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่  
๑๒ – ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก ข หน้า 124) 

สำนักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ชาติ 

๔ นายวัฒนกุล  ต่ิงรุ่งเรือง ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.๔ –  
ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่  
๑๒ – ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

(เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก ข หน้า 124) 

สำนักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ชาติ 

๕ นางสาวพจนีย์  ภู่จันทึก ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.๔ –  
ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที ่ 
๑๒ – ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

(เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก ข หน้า 125) 

สำนักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ชาติ 

๖ นายณั ฐคัลภ์   ราศี  ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง 
กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint 
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ไมก่ำหนดช่วง
ชั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๑๒ 
– ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

(เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก ข หน้า 125) 
 

สำนักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ชาติ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 

ที ่ เรื่อง หน่วยงาน ระดับ 
๗ นายพารากอน  หมื่นแก้ว ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint 
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ไม่กำหนดช่วง
ชั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่  
๑๒ – ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

(เอกสารอา้งอิง ภาคผนวก ข หน้า 126) 

สำนักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ชาติ 

๘ นางสาวศริิกัญญา  มณีวงษ์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิ จกรรม  การป ระกวดแปรรูป อาห าร ระดั บ ชั้ น  
ม.๔ – ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 
๖๙  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง
วันที่ ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

(เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก ข หน้า 126) 

สำนักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ชาติ 

๙ นางสาวชฎาภา  ทะเรรัมย์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิ จกรรม  การป ระกวดแปรรูป อาห าร ระดั บ ชั้ น  
ม.๔ –ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 
๖๙  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง
วันที่ ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

(เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก ข หน้า 127) 

สำนักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ชาติ 

๑๐ นางสาวรพีภัทร  กำพล ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิ จกรรม  การป ระกวดแปรรูป อาห าร ระดั บ ชั้ น  
ม.๔ – ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 
๖๙  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง
วันที่ ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

(เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก ข หน้า 127) 

สำนักงาน
คณะกรรมการ

การศกึษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ชาติ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 

 1.1.2.4.2  ผลงานและรางวัลที่เกิดกับข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
 
ที ่ เรื่อง หน่วยงาน ระดับ 
1 นายสมดี  ปะตังเวสัง  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผ่านเกณฑ์

การประเมินเป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร ปีการศึกษา 
๒๕๖๑  ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก ข หน้า 128) 

กระทรวงศึกษาธิการ ชาติ 

2 นายสมดี  ปะตังเวสัง  ได้รับการยกย่องให้เป็นครูดีไม่มี
อบายมุข  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เนื่องในวันครู
แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ วันที ่๑๖ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
 
 
(เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก ข หน้า 129) 

สำนักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช

วิทยาลัยสำนักงาน
เครือข่ายองค์กรงด

เหล้า(สคล.) 

ชาติ 

๓ ว่าที่ร้อยตรี ยุทธนา  แก้วชะเนตร ครูผู้รับผิดชอบ ผ่าน
เกณฑ์การประเมินเป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุ ข  ประเภทผลงานดี เด่น  ระดับ เพชร  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก ข หน้า 130) 

กระทรวงศึกษาธิการ ชาติ 

๔ นางนภาพร  ยุทไธสง  ได้รับการยกย่องให้เป็นครูดีไม่มี
อบายมุข  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เนื่องในวันครู
แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
 
 
 
(เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก ข หน้า 131) 

สำนักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช

วิทยาลัยสำนักงาน
เครือข่ายองค์กรงด

เหล้า(สคล.) 

ชาติ 

๕ นายปิติกิตร  เฮ้าแสง  ได้รับการยกย่องให้เป็นครูดีไม่มี
อบายมุข  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เนื่องในวันครู
แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
 

สำนักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช

ชาติ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 

ที ่ เรื่อง หน่วยงาน ระดับ 
 
 
(เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก ข หน้า 131) 

วิทยาลัยสำนักงาน
เครือข่ายองค์กรงด

เหล้า(สคล.) 
๖ นางอรุณี   โสภา ได้ รับการยกย่องให้ เป็นครูดี ไม่มี

อบายมุข  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เนื่องในวันครู
แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
 
 
(เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก ข หน้า 132) 

สำนักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยสำนักงาน
เครอืข่ายองค์กรงด
เหล้า(สคล.) 

ชาติ 

๗ ว่าที่ร้อยตรี ยุทธนา  แก้วชะเนตร ครูผู้สอนนักเรียน 
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวด
ภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่  ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก ข หน้า 132) 

สำนักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ชาติ 

๘ นางสาวปวริศา  ประทุมจร ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับ
รางวัล ระดับ เหรียญ ทอง กิจกรรม  การประกวด
ภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่  ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก ข หน้า 133) 
 

สำนักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ชาติ 

๙ นายปิติกิตร  เฮ้าแสง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้  
ระดับชั้น ไม่กำหนดช่วงชั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัด 
ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก ข หน้า 133) 

สำนักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ชาติ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 

ที ่ เรื่อง หน่วยงาน ระดับ 
๑๐ นางยุวดี  ทองสุวรรณ์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล

ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้  
ระดับชั้น ไม่กำหนดช่วงชั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัด 
ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก ข หน้า 133) 

สำนักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ชาติ 

๑๑ นางอรุณี  โสภาครูผู้ สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญ เงิน  กิจกรรม การประกวดแปรรูปอาหาร 
ระดับชั้น  ม.๔ – ม.๖  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัด 
ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก ข หน้า 133) 

สำนักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ชาติ 

๑๒ นางสาวปวริศา  ประทุมจร ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดแปรรูป
อาหาร ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัด 
ศรีสะเกษ ระหว่างวันที ่๑๒ – ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก ข หน้า 133) 

สำนักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ชาติ 

 
 
 
 ๓.๔  ผลงานและรางวัลที่เกิดกับสถานศึกษา 
 
ที ่ เรื่อง หน่วยงาน ระดับ 
1 โ ร ง เรี ย น บ้ า น ไผ่ ศึ ก ษ า  ผ่ า น ก า ร ป ร ะ เมิ น เป็ น  

“ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒” ณ วันที่  ๑๔ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก ข หน้า 92) 

กระทรวงศึกษาธิการ ชาติ 

๒ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา  ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา 
ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร โครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี

กระทรวงศึกษาธิการ ชาติ 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงาน ระดับ 
การศึกษา ๒๕๖๑  ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก ข หน้า 92) 

๓ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา  ได้รับการยกย่องให้เป็นโรงเรียนดี
ไม่มีอบายมุข  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เนื่องในวันครู
แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
 
 
 
(เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก ข หน้า 92) 

สำนักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช

วิทยาลัยสำนักงาน
เครือข่ายองค์กรงด

เหล้า(สคล.) 

ชาติ 

๔ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา  ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภท
ผลงานดีเด่นระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ณ วันที่ ๑๖ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก ข หน้า 92) 

กระทรวงศึกษาธิการ ชาติ 

๕ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา  ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภท
ผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ณ วันที่ ๒๘ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก ข หน้า 93) 
 

กระทรวงศึกษาธิการ ชาติ 

๖ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ 
การประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
ภายใต้หัวข้อ “ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว” ณ วันที ่๒๐ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก ข หน้า 92) 

กระทรวงวัฒนธรรม ชาติ 
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1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 

1) จำนวนบุคลากร 
บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน

ราชการ 
ครู 

อัตราจ้าง 
ลูกจ้าง 
ประจำ 

เจ้าหน้า
ที่อ่ืนๆ 

รวม 

ปีการศกึษา 
2562 

1 12 1 1 - - 15 

 
 

2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 
วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 
รวม 

จำนวน - - 10 - 5 - 15 
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3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
 

สาขาวิชา 
จำนวน 
(คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวชิา (ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 1 - 
2. คณิตศาสตร ์ 2 22 
3. วิทยาศาสตร์ 3 21 
4. ภาษาไทย 1 22 
5. ภาษาต่างประเทศ 2 19 
6. สังคมศึกษา ฯ 2 20 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 18 
8. สุขศึกษาและพลศึกษา - 18 
9. ศิลปะ 1 18 
10. แนะแนว - - 

รวม 15 19.75 
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1.3 ข้อมูลนักเรียน 
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา  2562   รวม 142  คน   (ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2562)             

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

ระดับชั้นเรียน ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม 
รวม

ทั้งหมด 

จำนวนห้อง 1 1 1 3 1 1 1 3 6 

เพศ 
ชาย 13 17 17 47 17 6 7 30 77 

หญิง 10 15 18 43 7 11 4 22 65 

รวม 23 32 35 90 24 17 11 52 142 

เฉลี่ยต่อห้อง 23 32 35 90 24 17 11 52 142 
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1.4  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด  
1) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2562 
 

จำนวน 
 
รายวิชา 

ร้อยละของจำนวนนกัเรียนที่ได้เกรด 3 ขึ้นไป  
ร้อยละ 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

19 28 28 19 11 6 112   

ภาษาไทย  68.42 67.85 42.85 38.42 81.81 83.33 71 
63.78 

คณิตศาสตร์   42.1 17.85 53.57 42.1 9.09 42.85 40 
34.59 

วิทยาศาสตร์   52.63 94.73 100 78.94 81.81 83.33 85 
81.90 

สังคมศึกษา ฯ   52.63 82.14 89.28 94.73 72.72 83.33 89 
79.13 

ประวัติศาสตร์   84.21 89.28 89.28 78.94 81.81 83.33 95 
84.47 

สุขศึกษาและพลศกึษา   89.47 92.85 89.28 73.68 81.81 83.33 97 
85.07 

ศิลปะ    78.94 50.00 96.42 78.94 81.81 83.33 85 
78.24 

การงานอาชีพ  73.68 50.00 89.27 100 100 100 92 
85.49 

ภาษาอังกฤษ   57.89 67.85 82.14 63.15 54.54 83.33 76 
68.15 

เฉลี่ย 73.42  73.42 

 

 
หมายเหตุ กรอกเฉพาะวิชาพื้นฐาน                           เอกสารอา้งอิง ภาคผนวก ข หน้า 119) 
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2) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน อยู่ในระดับดี  
ขึน้ไป ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ปีการศึกษา 2562 

 
ระดับชั้น 

 
จำนวน
นักเรียน 

 
ไม่

ผ่าน 

 
ผ่าน 

 
ดี 

 
ดี

เยี่ยม 

ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 120 0 120 48 56 104 86.66 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 180 0 150 27 140 167 92.77 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 140 0 140 21 109 130 92.85 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 114 0 95 13 97 110 96.49 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 77 0 55 13 61 74 96.10 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 35 0 35 11 21 32 91.42 

เฉลี่ย 636 0 636 133 484 617 92.71 
หมายเหตุ กรอกเฉพาะวิชาหลัก(พื้นฐาน) 
 

 
                                  (เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก ข หน้า 120) 
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3) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป  
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ปีการศึกษา 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          หมายเหตุ กรอกเฉพาะวชิาหลัก(พื้นฐาน) 

 
 

 
 

ระดับชัน้ 
จำนวน
นักเรียน 

ไม่ผ่าน ผ่าน ด ี ดีเยี่ยม 
ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 120 0 120 33 82 115 95.83 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 180 0 180 27 140 167 92.77 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 140 0 140 21 109 130 92.85 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 114 0 114 13 97 110 96.49 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 66 0 66 13 53 66 100 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 35 0 35 11 21 32 91.42 

เฉล่ีย 655 0 655 118 502 620 94.65 

(เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก ข หน้า 121) 
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 1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา 2562  ระดับมัธยมศึกษาปีที ่3  

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของ
โรงเรียน 

48.78 25.39 31.35 - 29.58 

คะแนนเฉลี่ยระดับ
จังหวัด 

54.36 25.57 29.98 - 32.01 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด 
สพฐ.ทั้งหมด 

55.91 26.98 30.22 - 32.98 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

55.14 26.73 30.07 - 33.25 

 
 
 
 

 
 

(เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก ข หน้า 112) 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา 2562  ระดบัมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรยีน 30.10 17.50 24.40 27.40 19.75 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 41.32 23.61 28.57 34.79 27.55 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.
ทั้งหมด 

43.02 25.62 29.40 36.10 28.97 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

42.21 25.41 29.20 35.70 29.20 

 
                                   (เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก ข หนา้ 114) 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
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2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา  
2560 - 2562  ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

รายวิชา 
ปี พ.ศ. 
2560 

ปี พ.ศ.
2561 

ผลต่าง พ.ศ.
2560-
2561 

ปี พ.ศ. 
2562 

ผลต่าง พ.ศ. 
2561-
2562 

ภาษาไทย 38.75 38.63 -012 48.78 +10.15 

ภาษาองักฤษ 24.16 26.00 +1.84 29.58 +3.58 

คณิตศาสตร ์ 20.33 22.00 +1.67 25.39 +3.39 

วิทยาศาสตร์ 27.50 30.00 +2.50 31.35 +1.35 

รวมเฉลี่ย 27.68 29.15 +1.47 33.77 +4.61 
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3) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขึ้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา  
2560 - 2562  ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 รายวิชา 
ปี พ.ศ. 
2560 

ปี พ.ศ. 
2561 

ผลต่าง พ.ศ. 
2560-
2561 

ปี พ.ศ. 2562 
ผลต่าง พ.ศ. 

 2561-
2562 

ภาษาไทย 35.20 31.00 -4.2 32.10 -0.90 

สังคมศึกษา 27.60 28.75 +1.15 27.92 -1.35 

ภาษาอังกฤษ 20.00 21.88 +1.88 20.54 -2.13 

คณิตศาสตร ์ 13.75 18.75 +5.0 16.67 -1.25 

วิทยาศาสตร์ 23.93 21.15 +2.78 23.16 +3.25 

รวมเฉล่ีย 24.09 24.30 +6.61 24.07 -0.47 
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1.6 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 

จำนวนนักเรียนทีใ่ช้แหลง่เรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 (ครั้ง)  
แหล่ง/ชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ห้องสมุด 28 32 32 58 72 64 

ห้องวิทยาศาสตร์ 96 96 96 192 192 192 

ศูนย์พอเพียง 64 64 64 64 64 64 

ห้องดนตรี 48 48 48 48 48 48 

ห้องคอมพิวเตอร์ 96 96 96 96 96 96 
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จำนวนนักเรียนทีใ่ช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 

แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน/ชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา จ.ขอนแก่น 20 30 28 19 11 7 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น - - - 19 11 7 

วัดสนวนวารีพัฒนาราม 20 30 28 19 11 7 

ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ 20 30 28 19 11 7 

อุทยานแห่งชาติน้ำพอง 20 30 28 19 11 7 

โรงพยาบาลบ้านไผ่ - - - 19 11 7 

บ่อเกลือสินเธาว์ 20 30 28 19 11 7 

วัดพระเจ้าใหญ่ผือบัง 20 30 28 19 11 7 

ภูมิปัญญาภายในท้องถิ่น 20 30 28 19 11 7 
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1.7 ข้อมูลงบประมาณ 
 
ตารางแสดงงบประมาณของโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ประเภท 
งบ 

ประมาณ 

เงินอุดหุนนรายหัว 
ค่า 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

อ่ืน ๆ รวมทั้งสิ้น 
ค่า 
รถ 

รบั-ส่ง
นักเรียน 

ค่า 
สาธารณูป 

โภค 

งบดำเนินการ 
รวม งบ 

วิชา 
การ 

งบ 
บริหาร 

งบ
สำรอง
จ่าย 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

200,000 80,000 75,120 37,560 12,520 405,200 101,640 10,000 516,840 

จัดสรร
อัตรา 
ส่วน 

  60% 30% 10% 100%    
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ส่วนที ่2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 2.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

 

 มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 
คุณภาพการศึกษา 

ค่าเป้าหมาย 
บรรลุ / 
ไม่บรรลุ ร้อยละ   ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน ร้อยละ 84.71 ดีเลิศ บรรลุ 
1.  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ร้อยละ  77.13 ดี บรรลุ 
     1.1  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและ 
การคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละชั้น 

รอ้ยละ 70.75 ดี บรรลุ 

           1) มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร
ภาษาไทย 

รอ้ยละ 75.91 ดี บรรลุ 

           2) มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 67.74 พอใช้ บรรลุ 

           3) มีความสามารถในการคิดคำนวณ รอ้ยละ 68.62 พอใช้ บรรลุ 
     1.2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คดิอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ร้อยละ 81.61 ดีเลิศ บรรลุ 

     1.3  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 87.21 ดีเลิศ บรรลุ 
     1.4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
และการสื่อสาร 

ร้อยละ 85.14 ดีเลิศ บรรลุ 

     1.5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 65.60 พอใช้ บรรลุ 
     1.6  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 85.23 ดีเลิศ บรรลุ 
2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน รอ้ยละ 92.30 ยอดเยี่ยม บรรลุ 
     2.1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด   ร้อยละ 97.74 ยอดเยี่ยม บรรลุ 
     2.2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย รอ้ยละ 96.39 ยอดเยี่ยม บรรลุ 
      2.3  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รอ้ยละ 90.34 ยอดเยี่ยม บรรลุ 
      2.4  สุขภาวะทางร่างกายและจติสังคม ร้อยละ 84.73 ดีเลิศ ไม่บรรลุ 
             1) มีน้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย ร้อยละ 72.13 ดี ไม่บรรลุ 
             2) ผ่านการทดสอบ สมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ์ ร้อยละ 91.65 ยอดเยี่ยม บรรลุ 
             3) มีการแสดงออกท่ี เหมาะสมกับช่วงวัย สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

ร้อยละ 90.41 ยอดเยี่ยม บรรลุ 
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มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบริหารและจัดการ 93.33 ยอดเยี่ยม บรรลุ 
     2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 

 ยอดเยี่ยม บรรลุ 

     2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ยอดเยี่ยม บรรลุ 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 
คุณภาพการศึกษา 

ค่าเป้าหมาย 
บรรลุ / 
ไม่บรรลุ ร้อยละ   ระดับ

คุณภาพ 
     2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 ยอดเยี่ยม บรรลุ 

     2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ยอดเยี่ยม บรรลุ 
     2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่อ้ือต่อการ
จดัการเรียนรู้อย่างมคีุณภาพ 

 ยอดเยี่ยม บรรลุ 

     2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 ยอดเยี่ยม บรรลุ 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

ร้อยละ  
86.14 

ดีเลิศ บรรลุ 

3.1  จัดการเรยีนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ 
84.61 

ดีเลิศ บรรลุ 

3.2  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

ร้อยละ 
92.30 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก รอ้ยละ 
84.61 

ดีเลิศ บรรลุ 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละ 
84.61 

ดีเลิศ บรรลุ 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 
84.61 

ดีเลิศ บรรลุ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  ร้อยละ 
88.06 

ดีเลิศ บรรลุ 
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ระดับคุณภาพ ค่าร้อยละ เกณฑ์เชิงคุณภาพ 

ยอดเยีย่ม 90.00– 
100.00 

กำหนดมาตรฐาน/ตัวชี้วัด/เกณฑ์ตัดสิน เหมาะสม เป็นไปได้ 
แนวทางและกระบวนการพัฒนาชัดเจน ผลประเมินเชื่อถือได้ 
เกิดประสิทธิผลทำให้เกิดการพัฒนาการต่อเนื่องและสามารถ
สร้างต้นแบบนวัตกรรม/เป็นที่พอใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

ดีเลิศ 80.00 – 
89.99 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/เกณฑ์ตัดสิน เหมาะสม เป็นไปได้  
แนวทางการพัฒนาชัดเจน  ผลการประเมินเชื่อถือได้  
เกิดประสิทธิผล ทำให้เกิดการพัฒนาการต่อเนื่อง 

ดี 70.00 – 
79.99 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัดและเกณฑ์ตัดสิน เหมาะสม เป็นไปได้  
แนวทางและการดำเนินการพัฒนา เป็นระบบ/ชัดเจน   
ผลการประเมินเชื่อถือได้ 

พอใช้ 60.00 – 
69.99  

มาตรฐาน/ตัวชี้วัดยังมีข้อบกพร่อง แนวทางการพัฒนา 
ไม่ชัดเจน ผลการประเมินจำนวนหนึ่งเชื่อถือได้ต่ำ 

กำลงัพัฒนา ต่ำกว่าร้อยละ 
59.99 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัดยังมีข้อบกพร่องค่อนข้างมาก/ 
มีจุดบกพร่อง/ แนวทางการพฒันาไม่เป็นรูปธรรม  
ผลการประเมินไม่น่าเชื่อถือเป็นส่วนใหญ่ 

    
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 
1. กระบวนการพัฒนา  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ  
1. การวางแผน (P) โรงเรียนมีการประชุมชี้แจง โดยนำข้อมูลจากปีที่ผ่านมามาวิเคราะห์หา

จุดเด่น จดุด้อยด้านคุณภาพผู้เรียน  
2. การดำเนินการ (D) โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย ครูจัด 

การเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ เหมาะสมกับผู้เรียน เช่น การเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมโครงงาน  ครู
ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยสอน โรงเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้ทั้ง ภายในและภายนอกสถานที่ เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนให้อยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข  ผ่านโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โครงการส่งเสริม

คำชี้แจง 
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ผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยรักการอ่าน ด้านศิลปะ ดนตรี  กีฬาและการสื่อสาร กิจกรรม
สัปดาห์ห้องสมุด สัปดาห์วันภาษาไทย  โครงการส่งเสริมละพัฒนาศักยภาพและอัจริยภาพผู้เรียนสู่
สากลด้วยนวัตกรรม SIAO Model  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กิจกรรมการแสดงผล
งานทางวิชาการ กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน
(O-NET)  กิจกรรมการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  โครงการบูรณาการ STEM 
Education  กิจกรรมการประหยัดพลังงาน  กิจกรรมการสร้างสื่อการจัดการเรียนรู้  โครงการส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพและนิสัยรักการอ่าน ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และการสื่อสาร  กิจกรรมสัปดาห์
ห้องสมุด กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางด้านทัศนศิลป์  กิจกรมส่งเสริมทางด้านดนตรี  กิจกรรมกีฬา
ภายใน  กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิต
สำหรับสตวรรษที่  21 กิจกรรมการประกวดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  กิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนรักษ์สุขภาพ/ปลอดพยาธิใบไม้
ตับ  และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนมีความคาดหวังให้นักเรียนมีพฤติกรรม 
“เป็นคนดี คนเก่ง อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข” โดยผ่านโครงการการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ 
สร้างเสริมคุณธรรม จรยธรมและทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรม 
การเรียนรู้ตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมค่ายคุณธรรม กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรม
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  โครงการบูรณาการเกษตรผสมผสาน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมสร้างฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง   โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโดยใช้แนวคิด “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน กิจกรรมส่งผลงานเข้า
ประกวด  โครงการโรงเรียนปลอดขยะ   กิจกรรมถอดบทเรียน/การจัดกิจกรรม/โครงงาน กิจกรรม
พัฒนาสถานที่  โครงการโรงเรียนคุณธรรม กิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่คุณธรรม  กิจกรรมประกวด  
โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน “ชุมชนร่วมพัฒนา เครือข่ายการศึกษาร่วมสนับสนุน” กิจกรรมร่วมสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณี กิจกรมมวันสำคัญทางศาสนา  กิจกรรมพบตำรวจ  5 นาทีหน้าเสาธง  
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมประเมินอัฒลักษณ์ 29 ประการ กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรม
วันสำคัญ เช่น วันพ่อ วันแม่ โครงการเครือข่ายผู้ปกครอง  โครงการบ้าน วัด สถานศึกษา ร่วมพัฒนา
อย่างยั่งยืน กิจกรรมค่ายคุณธรรม ณ ลานธรรม กิจกรรม อย.น้อย   โครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดสารเสพติด ร่วมคิดร่วมดูแลลูกหลาน กิจกรรมการตรวจสารเสพติด ร่วมกิจกรรมต้านภัยยาเสพ
ติดกับหน่วยงานภายนอก กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด  โครงการฝึกทักษะด้านอาชีพสำหรับผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21 โดยโรงเรียนและชุมชน กิจกรรมสภานักเรียน จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
การเลือกตั้งจากการเลือกกรรมการสภานักเรียน เพ่ือส่งเสริมให้เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและ
สังคมกิจกรรมโภชนาการด้านอาชีพกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน    

  3. การประเมินผลและตรวจสอบ (C) มีการนิเทศ กำกับติดตามการดำเนินการโครงการ 
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  โดยการมุ่งให้คำแนะนำ และความช่วยเหลือครูผู้สอน 
ในการปรับปรุงและ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือให้เกิดผลดีต่อการเรียนรู้และ
พัฒนาการของผู้เรียน ด้วยการส่งเสริม ให้มีกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
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รวมถึงการส่งเสริมให้มีการจัดเครือข่ายเพ่ือความร่วมมือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
กล้าแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรงและเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมที่ สถานศึกษากำหนด 
ในส่วนของผู้เรียนอ่านหนังสือออกและเขียนได้คล่องแล้ว ควรกระตุ้นให้ ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง จะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดีขึ้น 

4. การปรับปรุงพัฒนา (A) มีการสะท้อนผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 
           ผลการพัฒนา  

 ในด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน  
การ สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามเกณฑ์  มีความสามารถในด้านการคิด
คำนวณ เหมาะสมตามระดับชั้น  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นหรือ
วิพากษ์ วิจารณ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ สืบค้นข้อมูลหรือ แสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้ง
สามารถวิเคราะห์ จำแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี สำคัญ จำเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รู้จักแก้ปัญหาและนำไป ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม รวมถึงสามารถออกแบบ เสนอแนวคิดในการสร้าง นวัตกรรมได้  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทั้งด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตร ก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับอย่างเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง แต่งยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด และค่าเฉลี่ย
ผลการทดสอบระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีพัฒนาการสูงขึ้น  
ส่วนค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ ขั้น พ้ืนฐาน (O-NET) ของผู้ เรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่  6  
มีพัฒนาการลดลง  ยกเว้นวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน   

ในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม จิตสังคม และจิตสำนึก ตามที่สถานศึกษากำหนด  มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นความเป็นไทย 
และเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณีไทย รู้จักวางแผน 
สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก  และแสดงความคิดเห็น 
ยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้ อ่ืน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้บน 
ความแตกต่างและหลากหลาย ทั้งด้านเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาและ วัฒนธรรมประเพณี  
ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง เลือกรับประทานอาหารที่ สะอาดและมีประโยชน์  
รู้จักควบคุมอารมณ์ มนี้ำใจนักกีฬา รู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่าง ๆ รู้เท่าทันสื่อ
และสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รู้จักวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก  ยอมรับ
กฎกติกาของกลุ่ม  ของสถานศึกษา ของสังคม รวมถึงการมีส่วนร่วมในการดูแล พัฒนา ครอบครัว 
ชุมชนและสังคม ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  ทั้งนี้มีผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์จาก 
การประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
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 1.ด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนทางวิชาการ    ระดับคุณภาพ  ดี 
 

  1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ผลการประเมิน 

1) มี
ความสามารถ 
ในการอ่าน 
การเขียน   
การสื่อสาร 
ภาษาไทย 
ร้อยละ 70 
ระดับ
คุณภาพ ดี 
 
 
 
-มี
ความสามารถ 
ในการอ่าน 
การเขียน   
การสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษ 
ร้อยละ 60 
ระดับ
คุณภาพ 
พอใช้ 
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-มี
ความสามารถ 
ในการการ
คำนวณ 
ร้อยละ 60 
ระดับ
คุณภาพ 
พอใช้ 
 

   

 
2. มี
ความสามารถ
ในการคิด
วิเคราะห์  
คิดอย่างมี
วิจารณญาณ  
อภิปราย 
แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น  
และ
แก้ปัญหา    
ร้อยละ  70 
ระดับ
คุณภาพดีเลิศ 
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3. มี
ความสามารถ
ในการสร้าง
นวัตกรรม   
ร้อยละ ๘0 
ระดับ
คุณภาพดีเลิศ 

  
4.มี
ความสามารถ
ใน 
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และ 
การสื่อสาร  
 ร้อยละ ๘0 
ระดับ
คุณภาพ  
ดีเลิศ 
  

    

 
 

5. ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน  
ร้อยละ  60 
ระดับ
คุณภาพ 
พอใช้ 
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6. ผลการ
ทดสอบ
ระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน 
(O-NET) 
ระดับ ม.3 
ร้อยละ 60 
ระดับ
คุณภาพ 
ต้องปรับปรุง 
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7. ผลการ
ทดสอบ
ระดับชาติขัน้
พ้ืนฐาน  
(O-NET) 
ระดับ ม.6 
รอ้ยละ 60 
ระดับ
คุณภาพ  
ต้องปรับปรุง 

 
8. มีความรู้  
ทักษะพ้ืนฐาน  
และเจตคติที่
ดีต่องาน
อาชีพ   
ร้อยละ 90 
ระดับ
คุณภาพ  
ดีเยี่ยม 
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 2.ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน     ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
ประเด็น

การ
พิจารณา 

ผลการประเมิน 

1)  
คุณลักษณ
ะที่พึง
ประสงค์
ของ
นักเรียน 
ร้อยละ 90   
ระดับ
คุณภาพ 
ดีเยี่ยม    

      

 
2)  ความ
ภูมิใจใน
ท้องถิ่น
และ 
ความเป็น
ไทย 
 ร้อยละ 
90  
ระดับ
คุณภาพ 
ดีเยี่ยม    

  
3)  การ
ยอมรับที่
จะอยู่
ร่วมกันบน
ความ
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แตกต่าง
และหลาก 
หลาย 
ร้อยละ 90 
ระดับ
คุณภาพ 
ดีเยี่ยม    
 

 
 

 
4)  สุข
ภาวะทาง
รา่งกาย  
และจิต
สังคม    
ร้อยละ 90 
ระดับ
คุณภาพ 
ดีเยี่ยม    
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5)  ผลการ
ประเมิน
น้ำหนัก
ส่วนสูงตาม
เกณฑ์   
(ความสม
ส่วน) 
ร้อยละ 70  
ระดับ
คุณภาพดี 

  

6)  ผลการ
ประเมิน
สมรรถภาพ
ทางกาย
ของผู้เรียน 
ร้อยละ 80 
ระดับ
คุณภาพ 
ดี 
  

 
 
หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา หลักฐานเชิงประจักษ์ / ผลงานโดดเด่น 

1) ความสามารถในการ
อ่านการเขียนการสื่อสาร 
และการคิดคํานวณ 
 
 
 
 
 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยรายวิชาภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
2. สรุปผลแบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ป.พ.5) 
รายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1-6 
3. รายงานโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยรัก 
การอ่าน ด้านศลิปะ ดนตรี  กีฬาและการสื่อสาร กิจกรรมสัปดาห์
ห้องสมุด สัปดาห์วันภาษาไทย 
4. รายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านภาษาไทย เช่น  
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ประเด็นพิจารณา หลักฐานเชิงประจักษ์ / ผลงานโดดเด่น 
 รายงานกิจกรรมวันภาษาไทย รายงานกิจกรรมวันสุนทรภู่ 

5. รายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
เช่นรายงานกิจกรรมวันคริสต์มาสรายงานกิจกรรมการนําเสนอหน้าเสาธง 
6. บันทึกกิจกรรมรักการอ่าน/รายงานโครงการรักการอ่าน  
7. แผนการจัดการเรียนรู้  
8. แบบคัดกรองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

2) มีความสามารถใน
การคิด 
วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณ 
ญาณอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ 
2. รายงานผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแก้ปัญหาของ
ผู้เรียน 
3. รายงานกิจกรรมการนํานักเรียนเขา้ร่วมการแข่งขันทางวิชาการ 
4. รายงานกิจกรรมการนํานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม 
5. รายงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ 

 พอเพียง ภายใต้แนวคิด “พัฒนาสู่สากลบนวิถีพอเพียง” 
6. โรงงานคุณธรรมนักเรียน 
7. รายงานโครงการบูรณษการ STEM Education 
8. ผลงานนักเรียนในรายวิชาโครงพอเพียง 
9. รายงานโครงการเกษตรผสมผสานสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
10. ผลงานการถอดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจอเพียง(ส่วนของฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง) 

3) มีความสามารถใน 
การสร้างนวัตกรรม 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณการตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
2. รายงานโครงการกิจกรรมบูรณการสะเต็มศึกษา  
3. รายงานกิจกรรมทีบู่รณาการกิจกรรมสะเต็มศึกษา ปี 2562 
4. รายงานโครงการบูรณาการ STEM Education 
5. รายงานค่ายดาราศาสตร์ (เปิดฟ้า ส่องดาว) ครั้งที่ 1 
5. รายงานการจัดการเรยีนรู้ฐานสะเต็มศึกษาพัฒนาความคิดพิชิตปัญหา 
6. รายงานโครงงานคุณธรรมของแต่ละห้องเรียน  
7. สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์  
8. ผลงานการถอดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง(ส่วนของฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง)  
 
 



[44] 
 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 

ประเด็นพิจารณา หลักฐานเชิงประจักษ ์/ ผลงานโดดเด่น 
4) มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพ้ืนฐานสาระเทคโนโลยี  
3. นักเรยีนมีอีเมลล์แอดเดรสของโรงเรียน 
(admin@banphaisuksa.ac.th) ทุกคน  
4. แบบบันทึกการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้องสมุด  

4) มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร(ต่อ) 

5. การใช้ระบบ Internet DLIT/DLTV/Net ประชารัฐ  
6. รายงานกิจกรรมฐานการเรียนรู้ปลุกพลังคิดด้วยไอซีทีสู่วิถีพอเพียง 
7. โล่รางวลัการแข่งขันโปรแกรม 3D จาก มมส  
8. รางวัลชนะเลิศระดบัเหรียญทองกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนใน
สาระกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

1. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
3. แผนการจัดการเรียนรู้ 
4. การตกลงความร่วมมือการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่าง 
ผู้อำนวยการโรงเรียนกับผู้ปกครอง กับครู และกับนักเรียน  (MOU)  
5. รายงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพผู้เรียนสู่
สากลด้วยนวัตกรรม SIAO Model กิจกรรม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรยีนและผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

6) มีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคตทิี่ดีต่อ
อาชีพ 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ 
2. รายงานกิจกรรมฐานการเรียนรู้อาชีพหลากหลายสร้างรายได้ใน
อนาคต 
3. รายงานโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ 
4. ข้อมูลสารสนเทศนักเรียนศิษย์เก่าทีศึ่กษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
5. รายงานกิจกรรมฐานการเรียนรู้เกษตรผสมผสาน 
6. หลักสูตรทวิศึกษาร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
7.รายงานโครงการเกษตรผสมผสานสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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1.2 คณุลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา หลักฐานเชิงประจักษ์ / ผลงานโดดเด่น 

1) มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีเป็นไปตาม
เปา้หมายทีส่ถานศึกษา
กำหนด 

1. รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
2.รายงานกิจกรรมฐานการเรียนรู้คุณธรรมนําทางชีวิตผลผลิตคือ 
คุณภาพคน 
3. รายงานโครงการบ้าน วัด สถานศึกษา ร่วมพัฒนาอย่างยั่งยืน 
4.รายงานการโครงการสานสัมพันธ์ชุมชน “ชุมชนร่วมพัฒนา เครือข่าย
การศึกษาร่วมสนับสนุน” กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 
5. รายงานกิจกรรม 5 ส  
6. รายงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
7. รายงานโครงการเครือข่ายผู้ปกครอง 
8. รายงานการนํานักเรียนร่วมปลูกต้นไม้ 

1) มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีเป็นไปตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด (ต่อ) 

1.รายงานการร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง 
2. รายงานโครงการโรงเรียนสุจริต 
3. รายงานโครงงานคุณธรรม 
4. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน /คุณลักษณะที่พงึประสงค์ 
8. รางวัล/การยกย่องเชิดชูนักเรียนที่มีความประพฤติดี 

2) มีความภูมใิจใน
ท้องถิน่ 
เห็นคุณค่าของความเป็น
ไทย 

1. รายงานโครงการสานสัมพันธ์ชุมชน “ชุมชนร่วมพัฒนา เครือข่าย
การศึกษาร่วมสนับสนุน” กิจกรรมร่วมสืบสานวัฒนธรรมประพณี 
2. รายงานโครงงานคุณธรรม 
3. รายงานกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา  
4. รายงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
6. รายงานกจิกรรมร่วมกับชุมชน 
7. รายงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้แนวคิด “เข้าใจ 
เข้าถึง พัฒนา” กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน  
9. การแต่งกายด้วยผ้าไทย/ชุดวันศุกร์ 
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ประเด็นพิจารณา หลักฐานเชิงประจักษ์ / ผลงานโดดเด่น 
3) มีการยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และความหลากหลาย 

1. รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
2. รายงานโครงการฝึกทักษะด้านอาชีพสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที ่21 
โดยโรงเรียนและชุมชน กิจกรรมสภานักเรียน 
3. รายงานการประชุมของคณะกรรมการสภานักเรียน 
3. รายงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
4. รายงานโรงเรียนสุจริต 
5. รายงานโครงการเดินทางไกลและการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตร
นารี  
6. รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนเรียนร่วม เช่น  
ชาสมุนไพร  
7. รายงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้แนวคิด “เข้าใจ 
เข้าถึง พัฒนา” กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรยีน  

4) สุขภาวะทางร่างกาย 
และลักษณะจิตสังคม 

1. สรุปข้อมูล น้ำหนัก ส่วนสูงของนักเรียนทุกระดับชั้น 
2. สรุปรายงานการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนทุกระดับชั้น 
3. รายงานการประเมินสุขภาพจิต/หลักฐานการประเมินตนเองของ 
ผู้เรียน หรือ SDQ 
4. รายงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด ร่วมคิดร่วมดูแล
ลูกหลาน 
5. สถิติการใช้ห้องพยาบาล 
6.สถิติการมาเรียน ข้อมูลด้านสุขภาพของผู้เรียนรายบุคคล 
7.รายงานผลการดําเนินงานของฝ่ายกิจการนักเรียนและข้อมูล
สารสนเทศนักเรียนรายบุคคล  
8. รายงานกิจกรรมกีฬาภายใน 
9. รายงานโครงการ “โรงเรียนปลอดขยะ” 
10. รายงานโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิตสำหรับ
ศตวรรษที่ 21 กิจกรรม รักษ์สุขภาพ/ปลอดพยาธิใบไม้ตับ 
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3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

ผู้เรียนมีการพัฒนาด้านการอ่าน การเขียน 
เพ่ิมมากข้ึน และสามารถสื่อสารได้ทุกคน สามารถ
ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ สืบค้นข้อมูลใน
การพัฒนาการเรียนการสอนได้ด้วยตนเอง นักเรียน
มีคะนนพัฒนาการด้าน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมี
การพัฒนาขึ้น มีสุนทรียภาพทางด้านดนตรี ศิลปะ 
และกีฬา ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา มี
มารยาท มคีวามขยัน จิตใจเอ้ืออาทร กตัญญู มี
ระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ มีทักษะในการทำงาน  เน้น
ทักษะอาชีพ และมีการจัดการเรียนการสอนโดย
ปราชญ์ชาวบ้านเข้ามาให้ความรู้  ส่งผลให้นักเรียน
ได้รับรางวัลระดับภาคการแข่งขันภาพยนตร์สั้น การ
แข่งขันแปรรูปอาหาร การแข่งขันโปรแกรมเพ้นท์ 

1. ความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
และการคิดคํานวณ   
2. ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน  
ความคิดเห็นและแก้ไขปัญหา 
3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 
ผลการสอบระดับชาติ(O-NET)  ต่ำกว่า
ระดับชาติ 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อรักษามาตรฐาน (เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงข้ึน) 
   การพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนฝึกอ่านบัญชี
คำศัพท์พ้ืนฐาน ตามมาตรฐานช่วงชั้น  ฝึกอ่านรายบุคคลในชั่วโมงซ่อมเสริม  ฝึกเขียนคำศัพท์พ้ืนฐาน
ตามมาตรฐานช่วงชั้น จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนฝึกแต่งประโยคจากภาพ  ฝึกเขียนเล่าเรื่องจากภาพ  
ส่งเสริมความสามารถด้านภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมยิ้มไหว้ทักทายกัน (smiling and greeting) โดย
ให้ผู้เรียนฝึกทักษะการพูด/การสื่อสารภาษาอังกฤษทักทายคุณครูและเพ่ือนๆ นอกห้องเรียน และฝึก
ทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคำ ส่วนในด้านของการคิดคำนวณ จัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนฝึกคณิตคิดเร็ว คณิตคิดในใจ โดยใช้แบบฝึกหัดในชั่วโมงซ่อมเสริมรวมถึงจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียน ฝึกคิดวิเคราะห์โดยการสร้างโจทย์ปัญหา และพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ ในการคิด 
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ไขปัญหา โดยส่งเสริมให้มี
การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาหรือโครงงานทุกระดับชั้น  การพัฒนาด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน โดยวิเคราะห์คุณลักษณะที่เป็นจุดด้อยของผู้เรียน แล้วนำมา
พัฒนาให้ดียิ่งขึน้ และจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างต่อเนื่อง  
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มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
การบริหารจัดการสถานศึกษา 
 

พระบรมราโชบาย/
จุดเน้น ศธ. 

หลักการแนวคิด/การบริหาร 
ผลการปฏิบัตทิี่เหน็เด่นชัดและสามารถ

แก้ปัญหาได้ 
๑. พระบรมรา
โชบายใน รัชกาลที่ 
๑๐ กับการพัฒนา
การศึกษา 

การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐาน
ให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน 
๑. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
บ้านเมือง 
๒. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง 
๓. มีงานทำ มีอาชีพ 
๔. เป็นพลเมืองดี 

๑. ผ่านการประเมินเป็น “ศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒” 

๒. การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

๑. การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ  
ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะพัฒนา
กรอบหลักสูตรของท้องถิ่นตาม
บริบทตนเอง โดยจัดการเรียนรู้ 
เชิงรุก (Active Learning) 
๒. การเรียนรู้ตลอดชีวิต เน้น ๓ 
ทักษะ คือ ๑) ทักษะวิชาการ ๒) 
ทักษะชีวิต ๓) ทักษะอาชีพ 

๑. โล่เกียรติยศโรงเรียนที่มีผลคะแนน
พัฒนาการรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับชั้น ม. ๓ ลำดับที่ ๑ ประเภท
โรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๒. โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ 
๓. รางวัลชนะเลิศ Best Practice ด้าน
ทักษะอาชีพ ของ สพม. ๒๕ 

๓. การพัฒนา
การศึกษาเพื่อ
ความม่ันคง 

๑. น้อมนำศาสตร์พระราชามา
เป็นหลักการบริหาร 
๒. ปลูกฝังผู้เรียน โดยนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

๑. ผ่านการประเมินเป็น “ศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒” 
๒. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงาน
ดีเด่น “ระดับเพชร” ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๓. รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ดีเดน่ 
๔. ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนประชารัฐ 

๔. การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

จัดการศึกษาแบบทวิศึกษา
รว่มกับวิทยาลัยการอาชีพ
ขอนแกน่ 

๑. นักเรียนระดับชั้น ม.๖ เมื่อจบ
การศึกษาจะได้รับวุฒิการศึกษา ๒ วุฒิ คือ 
จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ ปวช. 
๒. จำนวนนักเรียนเพิ่มข้ึน กล่าวคือ ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ มีจำนวน ๙๙ คน ปี
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พระบรมราโชบาย/
จุดเน้น ศธ. 

หลักการแนวคิด/การบริหาร 
ผลการปฏิบัตทิี่เหน็เด่นชัดและสามารถ

แก้ปัญหาได้ 
การศึกษา ๒๕๖๓ มีจำนวน ๑๕๘ คน 
เพ่ิมข้ึน ๕๙ คน ร้อยละ ๕๙.๖๐ 
๓. โรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา
ฟุตบอล 

๕. การสร้างโอกาส
และความเสมอ
ภาคทางการศึกษา 

ใช้นวัตกรรมการศึกษาและ
ดิจิทัล/DLTV/Google 
Classroom เป็นเครื่องมอืในการ
เรียนรู้ 

๑. รางวัลเหรียญเงิน หนึ่งโรงเรียน หนึ่ง
นวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๒ “ระดับ
ภูมิภาค” จากคุรุสภา 
๒. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ 
ระดับประเทศ การประกวดสื่อสร้างสรรค์
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ของ
กระทรวงวัฒนธรรม 

๖. การจัดการ
ศึกษาเพื่อสร้าง
เสริมคุณภาพชีวติ
ทีเ่ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

๑. โรงเรียนปลอดขยะ (Zero 
Waste School) 
๒. ศูนย์การเรียนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา 

๑. รางวัลชนะเลิศโรงเรียนปลอดขยะ 
๒. โรงเรียนคุณธรรม ๔ ดาว 

๗. การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

๑. น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บริหาร 
๒. พัฒนาฐานข้อมูลโรงเรียน 
๓. Website โรงเรียน 

๑. โรงเรียนไม่มีหนี้สิน/ไม่มีหนี้ผูกพัน 
๒. ใช้ระบบดิจิทัล ลดการสิ้นเปลือง
กระดาษและพลังงาน 

(เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก ข หน้า 96 ) 
 

 จากการนำนโยบายสู่การปฏิบัติทำให้เกิดนวัตกรรมการบริหารที่ดี ในการขับเคลื่อนการ
บริหารงาน ๔ ด้าน โดยเห็นผลเป็นที่ประจักษ์ เกิดเป็น “สามก้อนเส้าโมเดล” ดังนี้ 
      1) ความปรารถนาดี (Benignancy)  
ความปรารถนาดีเป็นบ่อเกิดของความดีงามในทุกสิ่ง ผู้บริหารมีความปรารถนาดีที่ จะขับเคลื่อน
โรงเรียนให้มีคุณภาพและบรรลุตามเป้าประสงค์การจัดการศึกษา ครูและบุคลากรมีความปรารถนาดีที่
จะอบรม บ่มเพาะให้ความรู้แก่นักเรียนให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุขในการใช้ชีวิตบำเพ็ญตนเองให้
เป็นประโยชน์กับสังคม นักเรียนมีความปรารถนาดีต่อพ่อแม่ ผู้บริหาร ครู เพ่ือนและสังคมก็ย่อมจะ
ประพฤติปฏิบัติตัวให้อยู่ในกรอบศีลธรรมอันดี มีความรับผิดชอบ ประคับประคองชีวิตของตนเองให้
ประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน เมื่อบุคคลมีความปรารถนาดีต่อกันย่อมนำไปสู่ความเข้าใจ
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กัน เข้าถึงซึ่งกันและกัน จนก่อให้เกิดการพัฒนาได้ ซึ่งอยู่ภายใต้แนวคิดแห่งศาสตร์พระราชา (เข้าใจ 
เข้าถึง พัฒนา)  
      2) การมีส่วนร่วม (Participation)  
โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น 
การตัดสินใจ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาและขับเคลื่อนโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายของ
การจัดการศึกษาอันก่อให้เกิดความคิดที่หลากหลาย ส่งผลให้เกิดการยอมรับจากทุกภาคส่วน มีการ
สื่อสารและสร้างสัมพันธภาพที่ดี ตลอดจนการตัดสินใจมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ที่สุด   
        3)  การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (Sufficiency Economy Philosophy) 
             เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของลูกนักเรียน  โดยการยึดหลักทางสายกลางและความไม่
ประมาท คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนการใช้
ความรู้ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และมีคุณธรรมเป็นพ้ืนฐานในการตัดสินใจและการกระทำ  
รูปแบบดังแผนภาพที่ 1  
 

 
 

แผนภาพแสดงโมเดลหรือรูปแบบของ สามก้อนเส้าโมเดล 
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  ๑.๓.๑  ด้านการบริหารงานวิชาการ 
 

ขั้นตอนการดำเนินงาน (Process) 
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นที่บ่งบอกถึงภาพ

ความสำเร็จ (Outcomes) 
1. สำรวจสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา โดยต้องมุ่งสร้าง
พ้ืนฐานให้ผู้เรียน ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อ
บ้านเมือง ๒) มีพ้ืนฐานชีวิตที่มัน่คง ๓) มีงานทำ มีอาชีพ ๔) 
เป็นพลเมืองดี 

๑. รู้ปัญหาและความต้องการของชุมชน 
๒. ครูมีความรู้ในการจัดการศึกษา ตาม
มาตรฐานการศึกษาชาติ 
๓. มีหลักสูตรสถานศกึษาที่บูรณาการ 
ทวิศึกษา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๔. ครูเป็น Coaching นักเรียนเป็นผู้
ปฏิบัติ (Active Learning)  
๕. มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ 
๖. ครูมีวิจัยในชั้นเรียนพัฒนาการเรียนรู้ 
๗. มีนวัตกรรมและรูปแบบการจัด
การศึกษาแบบ New Normal 
๘. มีรายงานประเมนิตนเองประจำปี 
๙. โรงเรียนผ่านการประเมินผล
ภายนอก 
๑๐. เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้าน
การศึกษา 

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยบูรณาการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการทวิศึกษา 
และการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ 
๓. มีการประชุม ประกาศใช้หลักสูตรที่ผ่านการเห็นชอบ
และให้ครูและบุคลากรจัดทำหน่วยการเรียนรู้ แผนการ
จัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับหลักสตูรสถานศึกษา 
๔. ขั้นส่งเสริม นิเทศ และควบคุมงานวิชาการ กำกับ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการ
เรียนการสอน มีการนิเทศภายในและจากหน่วยงานต้น
สังกัด  
๕. ประเมินผลการใช้หลักสูตรทุกปี รายงานผลการจัด
การศึกษาต่อสาธารณชน เปรียบเทียบผลและ
ความกา้วหน้าทางวิชาการของโรงเรียนและการศึกษาต่อ 
เพ่ือพัฒนาให้ดีขึ้น 

(เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก หน้า 102-116) 
 

  ๑.๓.๒  ด้านการบริหารงานบุคคล 
 

ขัน้ตอนการดำเนินงาน (Process) 
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นที่บ่งบอกถึงภาพ

ความสำเร็จ (Outcomes) 
๑. วิเคราะห์ภารกจิและประเมินสภาพความถูกต้อง
กำลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา โดยยึดหลัก ๓ ประการ 
คือ หลักความเสมอภาค หลักประสิทธิภาพ และหลัก
ประสิทธิผล 

๑. มีแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี 
๒. มีคู่มือปฏิบัติงานข้าราชการครู 
๓. มีแผนพัฒนารายบุคคล (ID Plan)  
๔. บุคลากรได้ปฏิบัติงานตรงตาม
ความรูค้วามสามารถและความถนัด  
๕. บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ

๒. จัดทำแผนอตัรากำลังข้าราชการและบุคลากร โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 

ขัน้ตอนการดำเนินงาน (Process) 
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นที่บ่งบอกถึงภาพ

ความสำเร็จ (Outcomes) 
กำหนด และนำเสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

๖. บุคลากรได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ
และก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น 
๗. จำนวนข้าราชการครูและบุคลากร
เป็นไปตามเกณฑ์อัตรากำลังและ
มาตรฐานวิชาเอก 
๘. ผู้มีส่วนได้เสียตระหนักและเชื่อมัน่ใน
ศักยภาพของบุคลากร 
๙. บุคลากรมีขวัญและกำลังใจ เกิด
ความรักและสามัคคีในองค์กร 
๑๐. บุคลากรเป็นบุคคลต้นแบบ 
๑๑. บุคลากรได้รับการส่งเสริมและยก
ย่องเชิดชูเกียรติ 
๑๒. ได้รับรางวัลโรงเรียนดีและครูดีไม่มี
อบายมุข ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ 

๓. กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ มอบหมาย
งานให้บุคลากรตามความเหมาะสมกับความรู้ 
ความสามารถ และความถนัด โดยจัดโครงสร้างองค์กรให้
สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที ่และจัดทำแผนพัฒนา
ตนเอง (ID Plan) 
๔. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาสมรรถนะ
ด้วยวิธีการที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของ
ตนเองและองค์กร ผ่านระบบออนไลน์ การศึกษาดูงานและ
รูปแบบต่าง ๆ 
๕. นิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะ เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และ
ยกย่องให้เป็นบุคคลต้นแบบ และพัฒนาต่อยอดต่อไป 
๖. ส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทาง
ประเมินผล รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี นำผลการ
ประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือให้ข้อมูลย้อนกลับ และนำไป
พัฒนา  
๗. เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ใหร้างวัลในโอกาสอันควร 
สนับสนุนให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

(เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก ข หน้า 128-133) 
 

  ๑.๓.๓  ด้านการบริหารงานงบประมาณ 
 

กระบวนการ (Process) 
ผลลัพธ์ทีเ่กิดขึ้นที่บ่งบอกถึงภาพ

ความสำเร็จ(Outcomes) 
๑. สำรวจความต้องการในการพัฒนาสถานศึกษา ศึกษา
วิเคราะหค์วามจำเป็น และวางแผนการบริหารงบประมาณ
โรงเรียนล่วงหน้า กำหนดกรอบประมาณการระยะปาน
กลาง และแผนปฏิบัติราชการประจำปี  

๑. มีแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา
ระยะ 
ปานกลาง 
๒. มีแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
๓. ได้รับงบประมาณ 
 - เงินบริจาคผ้าป่าฯ  ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
 - งบประมาณจาก อบต.หัวหนองปีละ 
๕๐,๐๐๐ บาท 

๒. กำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการใช้
จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานตลอดปีการศึกษา   
กำหนดผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) โดยจัดทำเป็นข้อมลูสารสนเทศ  
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 

กระบวนการ (Process) 
ผลลัพธ์ทีเ่กิดขึ้นที่บ่งบอกถึงภาพ

ความสำเร็จ(Outcomes) 
๓. จดัทำแผนพัฒนาระยะปานกลาง ๓ ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี โดยรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องและคณะกรรมการสถานศึกษา โดยกำหนด
เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินงาน และผู้รับผิดชอบเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ 

 - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ๕๐๐,๐๐๐ 
บาท 
 - ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอ้ี    ๑๕,๐๐๐ บาท 
 - งบซ่อมแซม          ๗๐๐,๐๐๐ บาท 
 - งบอทุกภัย             ๕๐,๐๐๐ บาท 
 - ทุนการศึกษาปีละ     ๓๐,๐๐๐ บาท 
 - งบจากภาคเอกชนปีละ ๒๐,๐๐๐ 
บาท 
 - เงินอุดหนุนรายหัวปีละ๖๐๐,๐๐๐
บาท 
๔. สถานศึกษามีการบริหารจัดการ
งบประมาณและพัสดุอย่างคุ้มค่า 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
๕. ระบบบัญชี การเงิน พัสดุ เป็น
ปัจจุบัน ถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการ 
๖. บุคลากรได้รับการอบรมพัฒนา
ความรู้ด้านพัสดุและการเงิน 
๗. ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย
ให้ความเชื่อถือ เชื่อมั่น  
๘. โรงเรียนไม่ก่อหนี้ผูกพัน/ไม่มีหนี้สิน 

๔. ใช้งบประมาณตามระเบียบทางราชการโดยยึดหลักการ
ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ 
หลักธรรมาภิบาล 
๕. ตรวจสอบ ติดตาม และรายงานการใช้งบประมาณและ
ผลการดำเนินงาน ตามประเด็นต่อไปนี้ ๑) ความคุ้มค่า  
๒) ความโปร่งใส ๓) สามารถตรวจสอบได้ 
๖. จัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินและงบประมาณไป
ยังหน่วยงานต้นสังกัด  
๗. จดัทำรายงานผลการควบคุมการตรวจสอบภายใน
ประจำปี  
๘. ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ และจัดทำสรุปผล
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เพื่อคาดการณ์อนาคต 
๙. รายงานผลต่อคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

 
 
 

  ๑.๓.๔  ด้านการบริหารงานทั่วไป 
 

กระบวนการ (Process) 
ผลลัพธ์ที่เกิดขึน้ที่บ่งบอกถึงภาพ

ความสำเร็จ(Outcomes) 
๑. ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาของการพัฒนา
ระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และเครือข่ายการจัด
การศึกษา 

๑. เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา 
๒. เป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน  
๓. โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste 
School) 

๒. วางแผนการบริหารงานการศึกษาเพ่ือจัดระบบการ
บริหารและพัฒนาองค์กร 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 

กระบวนการ (Process) 
ผลลัพธ์ที่เกิดขึน้ที่บ่งบอกถึงภาพ

ความสำเร็จ(Outcomes) 
๓. ออกแบบและกำหนดแนวปฏิบัติร่วมกันในการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน อย่างมีระบบ 

๔. สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข ระดับเพชร 
๕. โรงเรียนคุณธรรม ๔ ดาว 
๖. สถานศึกษามีเว็บไซต์และ ระบบ
สารสนเทศออนไลน์ที่ทันสมัย  
๗. ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า
และเรียนรู้จากสถานที่จริง 
๘. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่
เข้มแข็ง 
๙. ชุมชนมีความเชื่อม่ันและไว้วางใจ 
๑๐. สถานศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูล
อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง 
๑๑. สถานศึกษาเป็นวิถีบวร และ
องค์กรแห่งประชาธิปไตย 
๑๒. จำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นทุกปี
การศึกษา ปัจจบุันมีนักเรียน ๑๕๘ คน 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕๙.๖๐ 

๔. จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม มีการสำรวจความจำเป็น 
ความต้องการจากท้องถิ่น และโรงเรียนจัดการศึกษาให้ตรง
ตามความต้องการ 
๕. นำเทคโนโลยีและการระดมทรัพยากรในชุมชนและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
๖. พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน งานธุรการ งานอาคาร 
สถานที่ การจัดทำสำมะโนผู้เรียนในเขตบริการ  
การวางแผนการรับนักเรียนรายปีและการคาดการณ์
ล่วงหน้า รวมทั้งการจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
๗. ดำเนินการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็น
ระบบ โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวคิด 
๘. ส่งเสริมงานกิจการนักเรียน การทัศนศึกษา  
การประชาสัมพันธ์งานการศึกษาของสถานศึกษา เน้นจัด
กิจกรรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ชุมชนเป็นหลัก  
๙. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการศึกษาให้
ชุมชน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
๑๐. ปรับปรุงและพัฒนาระบบเว็บไซต์และเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ 

(เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก ข หนา้ 100) 
 
หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง  

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา /หลกัฐานร่องรอย 
1.มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจทีส่ถานศึกษา
กำหนดชัดเจน  
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

1. แผนการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
2. แผนปฏิบัติการประจำปี 
3. รายงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
4. โครงสร้างการบริหารงาน   
5. คำสั่งปฏิบัติงาน 
6. บันทึกการประชุม  
7. รายงานการนิเทศ กำกับติดตามชั้นเรียน 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา /หลกัฐานร่องรอย 
 8. ผลงานเชิงประจักษ์ /รางวัลต่าง ๆ ของผู้บริหาร  

9. สรุปผลความพึงพอใจของครูและผู้เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาคุณภาพ 
2.มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

1. โครงสร้างการบริหารงาน 
2. แผนการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
3. แผนปฏิบัติราชการ  ประจำปีการศึกษา 2562  
4. รายงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
5. รายงานโครงการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
6.  รายงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการบนพ้ืนฐานหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้แนวคิด “พัฒนาสู่สากลบนวิถีพอเพียง” 
7. รายงานโครงการพัฒนาระบบข้อมลูสารสนเทศและเทคโนโลยีเพ่ือ
การบริหารสถานศึกษาสู่สากล 
8. รายงานโครงการกำกับ ติดตามและนิเทศงานทั้ง 5 งานเพ่ือ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด “ร่วมทางสร้างสรรค์”  
9. รายงานโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา 
10. รายงานโครงการนวัตกรรมจาก “ศาสตร์พระราชา” เพ่ือ 
การบริหารสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

3.ดำเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 

1. แผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
2. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2562 
3. หลักสูตรสถานศึกษา 
4. หลักสูตรกลุ่มสาระฯ 
5. แผนการจัดการเรียนรู้ 
6. ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก  
7.สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้  
8. รายงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
9. รายงานโครงการส่งเสริมการเป็นครูมืออาชีพด้านการวัดประเมินผล
และ การทำวิจัยในชั้นเรียนของครูภายใต้แนวคิด “ประเมินให้เหมือนไม่
ทำอะไร วิจัยโดยไม่เพ่ิมภาระ” 
10. รายงานโครงการกำกับ ติดตามและนิเทศงานทั้ง 5 งานเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด “ร่วมทางสร้างสรรค์” 
11. รายงานโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา 
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                                       (เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก ข หน้า 100) 
 
 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา /หลกัฐานร่องรอย 

4.พัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ    
ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 

1. สรุปการไปประชุม/อบมรม สัมมนา/การเป็นวิทยากรของครูและ
บุคลากรทางศึกษา 
2. รายงานผลการปฏิบัติงานครูรายบุคคล 
3. รายงานโครงการส่งเสริมการเป็นครูมืออาชีพด้านการวัดประเมนิผล
และการทำวิจยัในชั้นเรียนของครูภายใต้แนวคิด “ประเมินให้เหมือนไม่
ทำอะไร วิจัยโดยไม่เพ่ิมภาระ” 
4. รายงานส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครูเพ่ือการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งสู่ 
มาตรฐานสากลบนวิถีพอเพียง  
5. รายงานโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา 
7. แฟ้มสะสมงานของครู 
8. แผนการจัดการเรียนรู้ 

5.จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพระดับคุณภาพ  
ดีเยี่ยม 

1.ป้ายนิเทศให้ความรู้ ปรัชญา คติสอนใจ  
2.บอร์ดให้ความรู้ ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 
3.แหล่งเรียนรู้ฐานเศรษฐกิจพอเพียง และปราชญ์ชาวบ้าน  
4.รายงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ     
5.รายงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข     
6. รายงานโรงเรียนคุณธรรม 
7. บันทึกการใช้ห้องปฏิบัติการดังนี้     
-ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์/ห้องสมุด     
8.ภาพการดำเนินกิจกรรม 

6.จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและ 
การจัดการเรียนรู้ 
ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 

1. บัญชีอีเมลโรงเรียนของครู บุคลากรและนักเรียน 
2. ครูมีชั้นเรียนออนไลน์ผ่าน google classroom 
3. เว็บไซต์โรงเรียน 
4.ระบบตรวจสอบผลการเรียนรู้ SGS 
5. มีการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตทุกห้องเรียน     
6. มีสื่อโทรทัศน์ทุกห้องเรียน   
7. รายงานโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีเพ่ือ 
การบริหารสถานศึกษาสู่สากล   
8. บันทึกการใช้ห้องปฏิบัติการ เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/
ห้องสมุด 



[57] 
 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา  มีการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายบริหารทั้ง 
5 กลุ่มงานได้ติดตามงานอย่างต่อเนื่อง มีการประชุม
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับ โดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) เพ่ือหาแนวทางร่วมกันในการส่งเสริมและ
แก้ไขปัญหา รวมทั้ง แจ้งข้อราชการที่สำคัญและ
น โย บ าย ที่ ต้ อ งก า ร เร่ งด่ ว น อ ย่ า งส ม่ ำ เส ม อ 
นอกจากนั้นเพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจำปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพ
ปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบาย ที่มุ่งเน้น
การพัฒ นาให้ ผู้ เรี ยนมี คุณ ภาพตามมาตรฐาน 
การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้ สอน
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรม
จริยธรรม  

สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มี
ส่ วน เกี่ ย วข้องในการจั ดการศึ กษาของ
โรงเรียน ให้มีความเข้มแข็ ง  มีส่ วนร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และ 
การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา เช่น 
สมาคมศิษย์ เก่า หน่ วยงานภายนอกทั้ ง
ภ า ค รั ฐ แ ล ะ เอ ก ช น  น วั ต ก ร ร ม   มี  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับ  โดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนแห่ง 
การเรียนรู้ (PLC)  
 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อรักษามาตรฐาน (เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น) 

โรงเรียนมีการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย โดยการมสี่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคี 
เครือข่าย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดทำระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกัน และมี
ระบบการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ได้มาตรฐาน จะเห็นได้จากการกระจายอำนาจใน 
การบริหารจัดการมีการจัดทำระบบ และดำเนินตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างมี
ส่วนร่วม มีภาคีเครือข่ายการพัฒนาจากคณะกรรมการสถานศึกษา มีการนิเทศภายใน  โรงเรียนมี 
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน นำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ตาม
แนว Active Learning โดยใช้กระบวนการ PLC ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ได้รับ 
การอบรมพัฒนาตนเองอย่างน้อย  40 ชม./ปี  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม สะอาด ร่มรื่น 
ปลอดภัย มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
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มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
1. กระบวนการพัฒนา  

1. การวางแผน (P)  โรงเรียนมกีารประชุมชี้แจง นำเสนอปัญหาจากปีที่ผ่านมา มาร่วมกัน
วางแผนพัฒนา  จัดทำแผนปฏิบัติการ จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา จัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ลงสู่การปฏิบัติ คือการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 

2. การดำเนินการ (D) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริ งสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ โดยการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมอย่างหลากหลาย  เช่น โครงการ
นวัตกรรมจาก “ศาสตร์พระราชา” เพ่ือการบริหารสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ  โครงการส่งเสริมขวัญ
และกำลังใจ “ร่วมสร้างทางฝัน” ให้บุคลากรได้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
ส่งเสริมการพัฒนาผลงานและนวัตกรรมทางการจัดการเรียนรู้ของครูเผยแพร่และประกวดในระดับที่
หลากหลาย  โครงการศึกษาดูงานเพ่ือการพัฒนาตนเอง โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติของครูใน
สถานศึกษาเนื่องในโอกาสต่าง ๆ โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  โครงการบูณา
การ  STEM Education โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารสถาน
สึกษาสู่สากล  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้แนวคิด “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โครงการ
ส่งเสริมการเป็นครูมืออาชีพด้านการวัดประเมินผลและการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูภายใต้แนวคิด 
“ประเมินให้เหมือนไม่ทำอะไร วิจัยโดยไม่เพ่ิมภาระ” โครงการสังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่สากล บนวิถี
พอเพียง  และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active 
learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  เพ่ือนำไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน  
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ หลักสูตรสถานศึกษา  ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีการนำเสนองาน และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้  มีการเผยแพร่ในเวปไซต์
ของโรงเรียน มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของโรงเรียน และมีการจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ  ครู
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย  ครูมีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เรียนเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้เรียนกับครู  ครู
กับ ผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียน ผ่านการจัดกิจกรรมโฮมรูมอย่างมีคุณภาพ  และนำข้อมูลมาร่วมพัฒนา 
ปรับปรุง  ทำข้อตกลงร่วมกันในการกำหนดแนวทางการเรียนรู้และการปฏิบัติงานในห้องเรียนเพ่ือให้
ผู้เรียนรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข    

3. การประเมินผลและตรวจสอบ (C) ครูร่วมกันออกแบบการวัดผลประเมินผลเพ่ือ
ตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างมีขั้นตอน ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม มี
การประเมินผู้เรียนก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลังการเรียนอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งนำผลไปใช้
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูทุกคนทำงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียน ละ  1 เรื่อง   
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4. การปรับปรุงพัฒนา (A) ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ (PLC)  เป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  และนำไปปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรียนรู้  โดยใช้กระบวนการ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)   

 
2. ผลการดำเนินงาน 
 

ประเด็นพิจารณา/ 
ร้อยละ /ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมินคณุภาพการศึกษา /หลักฐานร่องรอย 

1.จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  
รอ้ยละ 84.61 ระดับคุณภาพ  
ดีเลิศ 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ 
2.แผนการเรียนรู้เฉพาะบุคคล(IEP) 
3. รายงานโครงการนวัตกรรมจาก “ศาสตร์พระราชา”  
เพ่ือการบริหารสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
4. รายงานโครงการส่งเสริมขวัญและกำลังใจ “ร่วมสร้างทาง
ฝัน” ให้บุคลากรได้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
5. รายงานโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ส่งเสริมการพัฒนาผลงาน
และนวัตกรรมทางการจัดการเรียนรู้ของครูเผยแพร่และ
ประกวดในระดับที่หลากหลาย 
6. รายงานโครงการศึกษาดูงานเพ่ือการพัฒนาตนเอง 
7. รายงานโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติของครูในสถานศึกษา
เนื่องในโอกาส 
8. รายงานโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
9. การถอดประสบการณ์เศรษฐกิจพอเพียง  
10. รายงานโครงการบูณาการ  STEM Education 
11. ผลงานนักเรียน 

2.ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ร้อยละ 84.61 ระดับคุณภาพ 
 ดีเลิศ 

1. บัญชีอีเมลโรงเรียนของครู บุคลากรและนักเรียน 
2. ครูมีชั้นเรียนออนไลน์ผ่าน google classroom 
3. รายงานการอบรมพัฒนาของครู    
4. รายงานโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและ
เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารสถานสึกษาสู่สากล 
5. รายงานโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ส่งเสริมการพัฒนาผลงาน
และนวัตกรรมทางการจัดการเรียนรู้ของครู 
6 ทะเบียนสื่อของทุกกลุ่มสาระ / ทะเบียนแหล่งเรียนรู้  
7. แผนการจัดการเรียนรู้ 
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ประเด็นพิจารณา/ 
ร้อยละ /ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา /หลักฐานร่องรอย 

3.มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก ร้อยละ 84.61 ระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ 

1. รายงานโครงการการนิเทศ กำกับ ติดตาม 
2. รายงานโครงการประกวดห้องเรียน 
3. แบบประเมิน SDQ   
4. รายงานประชุมผู้ปกครอง 
5. รายงานโครงการสถานศึกษาสีขาว  
6. รายงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้แนวคิด 
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  
7. วิจัยในชั้นเรียน 

4.ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียนร้อยละ 84.61 ระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ 

1. รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้(อย่างน้อย 1 หน่วย) 
2. ผลการเรียน ปพ.5 
3. รายงานกิจกรรมการประกวดโครงงานพอเพียง/คุณธรรม 
4. ระบบตรวจสอบผลการเรียนรู้ SGS 
5. บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้  
6. รายงานโครงการส่งเสริมการเป็นครูมืออาชีพด้านการวัด
ประเมินผลและการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูภายใต้แนวคิด 
“ประเมนิให้เหมือนไม่ทำอะไร วิจัยโดยไม่เพ่ิมภาระ” 
7. รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

5.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมลูสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
รอ้ยละ 84.61 ระดับคุณภาพ  
ดีเลิศ 

1. รายงานการประชุม 
3. รายงานผลการพัฒนาตนเอง 
4. รายงานโครงการสังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่สากล บนวิถี
พอเพียง 
5. รายงานโครงการพัฒนาบุคลากร  
6. รายงานผลการปฏิบัติงานของครู  
7. รายงานโครงการกำกับ ติดตามและนิเทศงานทั้ง 5 งานเพ่ือ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด “ร่วมทางสร้างสรรค์” 
8. รายงานโครงการส่งเสริมการเป็นครูมืออาชีพด้านการวัด
ประเมินผลและการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูภายใต้แนวคิด 
“ประเมินให้เหมือนไม่ทำอะไร วิจัยโดยไม่เพ่ิมภาระ” 

 

            (เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก ข หน้า 99) 
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1. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
ครูมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการเรียน

การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยจัดกิจกรรมให้
ผู้ เรียนได้เรียนรู้  ที่ เน้นทักษะกระบวนการคิด ได้
ปฏิบัติจริง มีการแนะนำวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย ให้ผู้ เรียน แสวงหาความรู้  จากสื่ อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ที่ เอ้ือต่อ 
การเรียนรู้  ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้ผู้เรียนจัด
ป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้ ง
ภายใน ห้องเรียนและนอกห้องเรียนอย่างเป็นระบบ   

       ควรนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ 
มาช่วยในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
ส่งเสริมให้ครูพัฒนา ตนเองอย่างต่อเนื่องใน
การใช้เทคโนโลยี และ ควรนำภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกจิกรรม
ให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมูลย้อนกลับ
แก่ผู้เรียนทันทีเพ่ือผู้เรียนนำไปใช้พัฒนา 
ตนเอง  
 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อรักษามาตรฐาน (เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น) 

จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ โดย
การดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมอย่างหลากหลาย  ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้น
การปฏิบัติ  (Active learning)  ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้ เรียนอย่างเป็นระบบมี  
การนำเสนองาน และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำผลที่ได้มา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  มีการเผยแพร่ผลงานกิจกรรมการเรียนในเวปไซต์ของโรงเรียน และมี 
การจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ  ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งนำภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
สื่อที่หลากหลาย  ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เรียนเน้น 
การมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้เรียนกับครู  ครูกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียน ผ่านการจัดกิจกรรมโฮมรูม 
อย่างมีคุณภาพ  และนำข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงทำข้อตกลงร่วมกันในการกำหนด แนวทาง 
การเรียนรู้และการปฏิบัติงานในห้องเรียน เพ่ือให้ผู้ เรียนรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข   ครูทุกคนทำงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนละ 1 เรื่อง  ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์  (PLC)  เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  และนำไปปรับปรุง /พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้  โดยใช้กระบวนการสร้าง ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)   
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ส่วนที ่3 
สรุปผล แนวทางการพัฒนา ความต้องการช่วยเหลือ และผลการปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี  

 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษาจะต้อง

นำไปวิเคราะห์สังเคราะห์ เพ่ือสรุปนำไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ดังนั้น จากผลการดำเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวม
ของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐานพร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตเพ่ือให้ได้
มาตรฐานที่สูงขึ้นและความต้องการช่วยเหลือ ดังนี้ 
 
สรุปผล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 

1. ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
1.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการพัฒนาขึ้น  
1.2 มีสุนทรียภาพทางด้านดนตรี ศิลปะ และกีฬา  
1.3 ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา  
1.4 มีมารยาท มีความขยัน จิตใจเอ้ืออาทร กตัญญู มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ มีทักษะใน 

การทำงาน   
1.5 เน้นทักษะอาชีพ และมีการจัดการเรียนการสอนโดยปราชญ์ชาวบ้านเข้ามาให ้

ความรู้  
1.6 นักเรียนได้ฝึกทำโครงงานทุกระดับชั้น    

2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายบริหารทั้ง 5 กลุ่มงาน 

ได้ติดตามงานอย่างต่อเนื่อง 
2.2 มีการประชุมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ โดยใช้ 

กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
     2.3 ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกจิ เป้าหมายที่ชัดเจน  
     2.4 มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ที่สอดคล้องกับ 

ผลการจัดการศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบาย ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม  

 

2.2 จุดเด่น 
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3. ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

3.1  ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนว Active Learning  
3.2 ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเอ้ือต่อ 

การเรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อทีห่ลากหลาย  
     3.3  ครูทำข้อตกลงร่วมกันในการกำหนดแนวทางการเรียนรู้ และการปฏิบัติงานใน

ห้องเรียน  
3.4  ครูมีการประเมนิผู้เรียนก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังการเรียนอย่างเป็นระบบ 

และจัดทำวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนภาคเรียนละ 1 เรื่อง  
1.5 ครูมกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ โดยใช้กระบวนการสร้างชุมชน 

แห่งการเรียนรู้ (PLC)   
 

 
 
 

1. ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ครูควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนฝึกอ่านบัญชีคำศัพท์พ้ืนฐานตามมาตรฐานช่วงชั้น   

ฝึกอ่านรายบุคคลในชั่วโมงซ่อมเสริม  
1.2  ฝึกเขียนคำศัพท์พ้ืนฐานตามมาตรฐานช่วงชั้น   
1.3 ส่งเสริมความสามารถด้านภาษาอังกฤษด้วย กิจกรรมนำเสนองานหน้าเสาธง  โดย
ให้ผู้เรียนฝึกทักษะการพูด/การสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักทายคุณครูและเพ่ือนๆ กิจกรรม 

ภาษาอังกฤษวันละคำ   
1.4 ครูควรจัดกจิกรรมให้ผู้เรียนฝึกคณิตคิดเร็ว คณิตคิดในใจ โดยใช้แบบฝึกหัดใน 

ชั่วโมงซ่อมเสริม  
1.5 จัดกิจกรรมให้นักเรียนฝึกคิดวิเคราะห์โดยการสร้างโจทย์ปัญหา  
 

2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ 

มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบตอ่ผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษา 

     2.2  ควรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ  โดยใช้กระบวนการสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (PLC)  

 
 

2.3 จุดควรพัฒนา 
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3. ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

3.1 ควรส่งเสริมใหค้รูเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองด้านการสอนตามแนว Active  
Learning 

3.2 ควรนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาช่วยในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
3.3 ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้  
3.4 การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนทันทีเพ่ือผู้เรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง 
3.5 ส่งเสริมให้ครูมีกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

 
 

 
 

1. พัฒนาผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน โดยครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนฝึกอ่านบัญชี
คำศัพท์พ้ืนฐาน ตามมาตรฐานช่วงชั้น ฝึกอ่านรายบุคคลในชั่วโมงซ่อมเสริม และฝึกคิดวิเคราะห์จาก
สถานการณ์หรือจากรูปภาพที่กำหนด     

2. พัฒนาผู้เรียนมีความสามารถในการเขียน โดยครูฝึกเขียนคำศัพท์พ้ืนฐานตามมาตรฐาน
ช่วงชั้นฝึกแต่งประโยคจากภาพ และฝึกเขียนเล่าเรื่องจากภาพ   

3. พัฒนาผู้เรียนมีความสามารถการคิดคำนวณ โดยครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนฝึกคณิตคิดเร็ว 
คณิตคิดในใจ โดยใช้แบบฝึกหัดในชั่วโมงซ่อมเสริม ฝึกคิดวิเคราะห์โดยการสร้างโจทย์ปัญหา และจัด
ให้มีการทดสอบก่อนสอบจริง   

4. ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ด้วยกิจกรรมหน้าเสาธง โดยให้
นักเรียนฝึกทักษะการพูด/การสื่อสารภาษาอังกฤษทักทายคุณครูและเพ่ือนๆ นอกห้องเรียน และฝึก
ทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคำ  

 5. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ไขปัญหา โดยส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาและโครงงานอาชีพทุกระดับชั้น   

6. พฒันาผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม โดยจัดกิจกรรมบูรณาการ STEM 
Educationในกิจกรรมการเรียนการสอน ประดิษฐ์ของเล่นของใช้จากวัสดุเหลือใช้    

7. พัฒนาผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร โดยพัฒนา
ระบบอินเตอรใ์ห้มีความเร็ว และครอบคลุมพ้ืนที่โรงเรียน 100 เปอร์เซ็นต์ และครูจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนในการใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูล และสรุปความรู้ด้วยตนเอง   

8. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยส่งเสริมครูให้มีการนำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง    

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
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9. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน   
10. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและเชื่อมโยงกับ

ชีวิตจริง 
11. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
12. ส่งเสริมให้บุคลากรมกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการ  PLC อย่างต่อเนื่อง   
13. ควรปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ให้มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ สะอาด และมีความ

ปลอดภัย   
14. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล  ที่ทันสมัยและครอบคลุม  สนองต่อความ

ต้องการของผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ   
15. ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองเพ่ือให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้หลากหลายตาม

แนว Active  Learning   
16. ส่งเสริมให้ครูได้ใช้สื่อเทคโนโลยี ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นและมีการนิเทศติดตามอย่าง

ต่อเนื่อง   
 
 
  
 
 
 1. ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองด้านการสอนตามแนว Active Learning  

2. การสนับสนุนจัดซื้อสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาช่วยในการจดัการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน   

3. การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  

4. ขอรับงบประมาณสนับสนุนโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนและบุคลากรจากหน่วยต้นสังกัดอย่างเพียงพอและต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
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โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา  มีผลการปฏิบัติที่เป็นแบบอย่าง 1 รายการ   สรุปพอสังเขปดังนี้ 
1.ผลงาน (Best Practices)  สามก้อนเส้าโมเดล   
 นวัตกรรม  สามก้อนเส้าโมเดล  
  โรงเรียนนำ 3 หลักการมาใช้  ได้แก่ 

1) ความปรารถนาดี (Benignancy)  
ความปรารถนาดีเป็นบ่อเกิดของความดีงามในทุกสิ่ง ผู้บริหารมีความปรารถนาดีที ่

จะขับเคลื่อนโรงเรียนให้มีคุณภาพและบรรลุตามเป้าประสงค์การจัดการศึกษา ครูและบุคลากรมีความ
ปรารถนาดีที่จะอบรม บ่มเพาะให้ความรู้แก่นักเรียนให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุขในการใช้ชีวิต
บำเพ็ญตนเองให้เป็นประโยชน์กับสังคม นักเรียนมีความปรารถนาดีต่อพ่อแม ่ผู้บริหาร ครู เพื่อนและ
สังคมก็ย่อมจะประพฤติปฏิบัติตัวให้อยู่ในกรอบศีลธรรมอันดี มีความรับผิดชอบ ประคับประคองชีวิต
ของตนเองให้ประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน เมือ่บุคคลมีความปรารถนาดีต่อกันย่อมนำไปสู่
ความเข้าใจกัน เข้าถึงซึ่งกันและกัน จนก่อให้เกิดการพัฒนาได้ ซึ่งอยู่ภายใต้แนวคิดแห่งศาสตร์
พระราชา (เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา)  

2) การมสี่วนร่วม (Participation)  
โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเสนอ 

ความคิดเห็น การตัดสินใจ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาและขับเคลื่อนโรงเรียนให้บรรลุ
เป้าหมายของการจัดการศึกษาอันก่อให้เกิดความคิดที่หลากหลาย ส่งผลให้เกิดการยอมรับจากทุก
ภาคส่วน มีการสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพที่ดี ตลอดจนการตัดสินใจมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากท่ีสุด   
        3)  การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (Sufficiency Economy Philosophy) 
             เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของลูกนักเรียน  โดยการยึดหลักทางสายกลางและความไม่
ประมาท คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนการใช้
ความรู้ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และมีคุณธรรมเป็นพ้ืนฐานในการตัดสินใจและการกระทำ  
รูปแบบดังแผนภาพที่ 1  
 

ผลการปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีของสถานศึกษา  
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แผนภาพที่ 1 แสดงโมเดลหรือรูปแบบของ สามก้อนเส้าโมเดล  
“หลัก”การขับเคลื่อนโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษาเพื่อ “คุณ” อย่างย่ังยืน 

 
คำสำคัญ 
  โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษามีเป้าหมายที่จะพัฒนานักเรียนและขับเคลื่อนโรงเรียนเพ่ือให้มีคุณภาพ
ในทุกมติิ โดยกำหนดเป็น 4 คุณ สำคัญ ดังต่อไปนี้  
       1.คุณธรรม หมายถึง  การนำโครงงานคุณธรรมมาใช้แก้ปัญหายาเสพติดและอบายมุข
ในโรงเรียน  โดยให้นักเรียนแต่ละชั้นได้ประชุมปรึกษาหารือ เลือกปัญหาที่สำคัญที่สุดในชั้นเรียนมา
แก้ปัญหา  เพ่ือให้นักเรียนได้ระดมสมองหาวิธีแก้ปัญหา  โดยใช้หลักธรรมเข้ามาช่วยตามรูปแบบ 
การทำโครงงานคุณธรรม ผ่านกิจกรรมฐานคุณธรรมนำชีวิตผลผลิตคือคุณภาพคน  
       2.  คุณภาพ หมายถึง การจัดการเรียนรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติของนักเรียนให้สูงขึ้น ผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน
และการนิเทศภายใน มีการสะท้อนให้คำแนะนำโดยคณะกรรมการนิเทศที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ตามแนวทางชุมชนการเรียนรู้แห่งวิชาชีพ (Professional Learning Community) การส่งเสริม
นักเรียนให้ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ทักษะด้านการกีฬา และทักษะอาชีพตามศักยภาพ
และความถนัดของนักเรียนอันจะบ่มเพาะให้นักเรียนมีความเชี่ยวชาญจนสามารถต่อยอดไปสู่
การศึกษาต่อ การทำงานและอาชีพในอนาคต นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน อาทิ 
กิจกรรมเรียนรู้ผ่านกระบวนการโครงการ กิจกรรมพัฒนากระบวนการคิดตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
กิจกรรมเปิดฟ้าดาราศาสตร์ กิจกรรมฐานการเรียนรู้ไอซีทีสู่วิถีพอเพียง กิจกรรมฐานการเรียนรู้อาชีพ
หลากหลายสร้างรายได้ในอนาคต กิจกรรมฐานการเรียนรู้เกษตรผสมผสานสืบสานภูมิปัญญาไทย  
เป็นต้น  
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       3.  คุณค่า  หมายถึง  การเข้าใจตนเองและตระหนักถึงความสำคัญของชีวิต โรงเรียน
บ้านไผ่ศึกษาจะส่งเสริมให้นักเรียนมองเห็นคุณค่าของตนเอง ตามแนวทางศาสตร์พระราชา เข้าใจ 
เข้าถึง พัฒนา โดยเริ่มต้นจากครูที่ปรึกษาที่รู้จัก ใกล้ชิดกับนักเรียนทุกคนผ่านกิจกรรมโฮมรูม  
การออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพ่ือรับรู้และหากแนวทางแก้ปัญหา นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมที่
หลากหลายเพ่ือส่งเสริมให้นักรเรียนได้ค้นหาศักยภาพของตนเองอันจะทำให้นักเรียนตระหนักถึง
คุณค่าของชีวิต อาทิ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในซึ่งเป็นพ้ืนที่ให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพและคุ้น
หาคุณค่าด้านกีฬาไม่พ่ึงพายาเสพติด กิจกรรมสภานักเรียนเป็นพ้ืนที่ให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพและ
ค้นหาคุณค่าของการมีภาวะผู้นำ กิจกรรมฐานการเรียนรู้ไอซีทีสู่วิถีพอเพียงเป็นพ้ืนที่ให้นักเรียนได้
แสดงศักยภาพและค้นหาคุณค่าตัวเองผ่านการสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคโนโลยี  กิจกรรมฐาน 
การเรียนรู้สะเต็มศึกษาพัฒนาความคิดพิชิตปัญหาเป็นพ้ืนที่ให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพและค้นหา
คุณค่าผ่านการออกแบบและสร้างสรรค์ชิ้นงาน กิจกรรมฐานการเรียนรู้อาชีพหลากหลายสร้างรายได้
ในอนาคตเป็นพ้ืนที่ให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพและค้นหาคุณค่าผ่านการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์
อาหารและสินค้าบริโภค และฐานการเรียนรู้เกษตรผสมผสานสืบสานภูมิปัญญาไทยเพ่ือให้นักเรียน
แสดงศักยภาพและค้นคุณค่า และสืบสานภูมิปัญญาของชุมชนตนเองซึ่ งเป็นชุมชนการเกษตร 
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขเพ่ือให้นักเรียนมีคุณค่าได้
หา่งไกลยาเสพติดและอบายมุขด้วย  
      4.  คุณประโยชน์ หมายถึง โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษามุ่งมั่นส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี 
(คุณธรรม) เก่ง (คุณภาพ) มีสุข (คุณค่าและคุณประโยชน์) ซึ่งความสุขในทีนี้เป็นความสุขที่เกิดจาก
การค้นพบคุณค่าของตนเอง และการช่วยเหลือผู้อ่ืน มีจิตอาสา บำเพ็ญตนเสียสละเพ่ือผู้อ่ืน ชุมชน 
และสังคม โรงเรียนมีการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสไปช่วยเหลือผู้อ่ืนผ่านกิจกรรมจิตอาสา อาทิ 
การปลูกต้นไม้ การช่วยเหลืองานชุมชนรอบข้างโรงเรียน การช่วยเหลือภารกิจของโรงเรียนและคุณครู 
สิ่งเหล่านี้จะหล่อหลอมให้นักเรียนของโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษาเติบโตไปเพ่ือสร้างประโยชน์แก่สังคม 
ประเทศชาติสืบไป  
 
ขั้นตอนการดำเนินงานตามกิจกรรม 
 นวัตกรรม สามก้อนเส้าโมเดล ได้ดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการที่ปรับประยุกต์
ขึ้น  โดยใช้วงจร PDCA หรือ Deming  Cycle เป็นกิจกรรมพ้ืนฐานในการพัฒนาประสิทธิภาพและ
คุณภาพของการดำเนินงาน โดยมีขัน้ตอนดังนี ้
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ภาพแสดง วงจรการพัฒนาคุณภาพการประกันคุณภาพโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษาตามแนวทาง PDCA 

 
  
 
 

จากการดำเนินงานโดยใช้นวัตกรรม  สามก้อนเส้าโมเดล ของโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา   
มีผลการดำเนินงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายทุกระดับ  ดังนี้ 

 
ที ่ ระดบัรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ เป้าหมาย

นวัตกรรม 
กลยุทธ์
โรงเรียน 

มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพ

การศึกษา 
1 รางวัล โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข 

ประจำปีการศึกษา  2562 
คุณค่า กลยุทธ์ที่ 4  มาตรฐานที่ 1 

มาตรฐานที่ 2 
2 ได้รับรางวัล  MOE AWARDS ปี

การศึกษา  2559 ผลงานระดับ 
ดีเด่น ประเภทสถานศึกษา สาขา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

คุณธรรม, 
คุณภาพ, คุณค่า, 
คุณประโยชน์ 

กลยุทธ์ที่ 2 
 

มาตรฐานที่ 1 
มาตรฐานที่ 2 

Plan 
(วางแผน) 

Do 
(ปฏิบัต)ิ 

 

Check 
(ตรวจสอบ) 

 

Action  
(การปรับปรุงการ

ดำเนนิการให้
เหมาะสม) 

ผลการดำเนินงาน 
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ที ่ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ เป้าหมาย
นวัตกรรม 

กลยุทธ์
โรงเรียน 

มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพ

การศึกษา 
3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน เรื่อง 

กระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักเรียนตามแนวสะเต็มศึกษา ใน
การคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน 
หนึ่งนวัตกรรม  ประจำปี 2562 
ระดับภูมิภาค 

คุณภาพ กลยุทธ์ที ่1 
กลยุทธ์ที่ 3 

มาตรฐานที่ 1 
มาตรฐานที่ 3 

4 ไดร้บัรางวัลสถานศึกษาสีขาว ระดับ
เพชร 

คุณคา่ กลยุทธ์ที่ 4 มาตรฐานที่ 1 
มาตรฐานที่ 2 

5 ได้รับรางวัลเหรียญเงินประกวดสื่อ 
หนังสั้น เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้ำดี  

คุณภาพ, 
คุณประโยชน์ 

กลยุทธ์ที่ 4 มาตรฐานที่ 1 
มาตรฐานที่ 2 
มาตรฐานที่ 3 

6 ได้รับรางวัล  ระดับดี  ในการ
ประกวด ผลการปฏิบัติงานที่เป็น
เลิศ (Best Practice)  “SIAO 
MODEL Symposium 2019”   
ด้านการพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษา
ขนาดเล็ก 

คุณภาพ 
 

กลยุทธ์ที่ 1 
 

มาตรฐานที่ 1 
มาตรฐานที่ 2 

 

7 ได้รางวัลชนะเลิศจัดทำคลิป VDO 
การรณรงค์การจัดการขยะใน
สถานศึกษาประเภทสถานศึกษา
ขนาดเล็ก 

คุณภาพ, 
คุณประโยชน์ 

 

กลยุทธ์ที่ 4 มาตรฐานที่1 
มาตรฐานที่ 2 
มาตรฐานที่ 3 

8 ได้รับรางวัล  ระดับดี  ใน 
การประกวด ผลการปฏิบัติงานที่
เป็นเลิศ (Best Practice)  “SIAO 
MODEL Symposium 2019”   
ด้านทกัษะชีวิต สถานศึกษาขนาด
เล็ก 

คุณภาพ 
 

กลยุทธ์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 3 

 

มาตรฐานที่1 
มาตรฐานที่ 2 
มาตรฐานที่ 3 

9 ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ประจำปี 2562  ประเภท
สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับทอง 

คุณค่า 
 

กลยุทธ์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 4 

มาตรฐานที่1 
มาตรฐานที่ 2 
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ที ่ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ เป้าหมาย
นวัตกรรม 

กลยุทธ์
โรงเรียน 

มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพ

การศึกษา 
10 โรงเรยีนไดโ้ล่รางวัลชนะเลิศ  

การแข่งขันฟุตบอล 8 คน อายุ 17 
ปี รายการ nine soccer cup ครั้ง
ที ่3  ปี 2562  

คุณภาพ กลยุทธ์ที่ 1 มาตรฐานที่1 
มาตรฐานที่ 2 

11 ได้โล่รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน
ฟุตบอล 7 คน อายุ 14 ปี กีฬา
ต้านยาเสพติด ปี 2563 ชิงถ้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น    

คุณธรรม กลยุทธ์ที่ 1 มาตรฐานที่1 
มาตรฐานที่ 2 

12 ไดโ้ล่รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. 
ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร  
ปีการศึกษา 2561  

คุณค่า กลยุทธ์ที่ 4 มาตรฐานที่1 
มาตรฐานที่ 2 

13 ผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 
2562 

คุณธรรม, 
คุณภาพ, คุณค่า, 
คุณประโยชน์ 

กลยุทธ์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 2 
กลยุทธ์ที่ 3 
กลยุทธ์ที่ 4 

มาตรฐานที1่ 
มาตรฐานที่ 2 
มาตรฐานที่ 3 

14 เป็นโรงเรียนที่มีผลคะแนน
พัฒนาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชา
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 เป็นลำดับที ่1 

คุณภาพ กลยุทธ์ที่ 1 มาตรฐานที่1 
มาตรฐานที่ 2 
มาตรฐานที่ 3 

15 เป็นโรงเรียนที่มีผลคะแนน
พัฒนาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชา
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 เป็นลำดับที่ 1 

คุณภาพ กลยุทธ์ที่ 1 มาตรฐานที่1 
มาตรฐานที ่2 
มาตรฐานที่ 3 

16 เป็นโรงเรียนที่มีผลคะแนน
พัฒนาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชา
ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 เป็นลำดับที่ 3 

คุณภาพ กลยุทธ์ที่ 1 มาตรฐานที่1 
มาตรฐานที่ 2 
มาตรฐานที่ 3 

 
(เอกสารอ้างองิ ภาคผนวก ข หน้า 92-101) 
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(เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก ข หน้า 92-101) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ความโดดเด่นของสถานศึกษา 

ได้รับการยอมรับเป็นต้นแบบระดับ 
นานาชาติ 

(C 3) 
ชาติ 
(C 2) 

ท้องถิ่น/
ภูมิภาค 
(C 1) 

1. รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559 
ผลงานระดับดีเด่นประเภทสถานศึกษา สาขาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 √  

2.ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาว ระดับเพชร  √  
3.ผ่านการประเมินเป็นศนูยก์ารเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา  
ปีการศึกษา 2562 

 √  

4.ได้รับรางวัลเหรียญเงิน เรื่อง กระบวนการส่งเสริม
การเรียนรู้ของนักเรียนตามแนวสะเต็มศึกษา  
ในการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม  
ประจำปี 2562 ระดับภูมิภาค 

  √ 

5. ผลงานวิจัย เรื่อง What Teachers learned 
from STEM Education Project: Case Study of 
High School Teachers  

√   

6. โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข  √  

ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
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ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก 
- คำรับรองผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
- ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และกำหนดค่า

เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของสถานศึกษา  
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
- เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา   

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖2 
- ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 
- ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา 
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คำรับรองผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
________________________ 

 
 ข้าพเจ้า นายสุรศักดิ์  ราศรี ในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียน
บ้านไผ่ศึกษาได้พิจารณารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : 
SAR) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา  ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษา
ทีส่อดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ การประกันคุณภาพภายใน 3 มาตรฐาน  

ผลการประเมินสรุปคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับ ดีเลิศ แยกเป็นรายมาตรฐาน ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 พิจารณาแล้วการดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการและ
โครงการ/กิจกรรม พบว่ามีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งสะท้อน
ภาพความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาภายใต้บริบทของ
สถานศึกษา จึงขอรับรองผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียน
บ้านไผ่ศึกษา  และให้นำผลแห่งการรับรองนี้ ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่อไป 

 
(นายสุรศักดิ์  ราศี) 

 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 
1 เมษายน 2563 
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ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 

เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษา  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
------------------------------------------------- 

 เพ่ือให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่  6 สิงหาคม  2561  และเป็นให้
สอดคล้องและเป็นไปตามข้ันตอนการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่มีการกำหนดมาตรฐาน
การศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาการดำเนินการตาม
แผนที่กำหนดไว้  การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ
ดำเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  จัดทำรายงานการประเมิน
ตนเอง  

ดังนั้นโรงเรียนบ้านไผ่สึกษา  จึงได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
สถานศึกษาโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งคณะกรรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้มี
ปกครอง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาในปีการศึกษา 2561 – 2564 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

. 
                       ประกาศ ณ วันที่  1  เมษายน  2562 
 

                                                  
                                                          (นายสมดี  ปะตังเวสัง) 
                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 
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รายละเอยีดแนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 
ร้อยละ   ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ร้อยละ  70 ดี 
๑.  ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ร้อยละ  70 ดี 
     ๑.๑  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและ
การคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละชั้น 

ร้อยละ 70 ดี 

     ๑.๒  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ร้อยละ  70 ดี 

     ๑.๓  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ  70 ดี 
     ๑.๔  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
การสื่อสาร 

ร้อยละ 80 ดีเลิศ 

     ๑.๕  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ  65 พอใช้ 
     ๑.๖  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ  80 ดีเลิศ 
๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ร้อยละ  90 ยอดเยี่ยม 
     ๒.๑  การมีคุณลักษณะและค่านิยมทีด่ีตามทีส่ถานศึกษา
กำหนด   

ร้อยละ  90 ยอดเยี่ยม 

     ๒.๒  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ  90 ยอดเยี่ยม 
      ๒.๓  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

ร้อยละ  90 ยอดเยี่ยม 

      ๒.๔  สุขภาวะทางรา่งกายและจิตสังคม ร้อยละ  90 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ  ยอดเยี่ยม 
     ๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 

 ยอดเยี่ยม 

     ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ยอดเยี่ยม 
     ๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสตูรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 ยอดเยี่ยม 

     ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ยอดเยี่ยม 
     ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จดัการเรียนรู้อย่างมคีุณภาพ 

 ยอดเยี่ยม 

     ๒.๖  จดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

ร้อยละ  70  ด ี

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

รอ้ยละ  70 ดี 

๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

ร้อยละ  70 ดี 

๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรยีนเชิงบวก ร้อยละ  80 ดีเลิศ 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละ  80 ดีเลิศ 

๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ  80 ดีเลิศ 
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คำสั่งโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 

ที ่ 61/ 2562 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

------------------------------------------------------ 
 อาศัยความในกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ได้
กำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการ
กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภท
การศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกำหนดพร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ จัดให้มีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ืองให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์
การศึกษาพิเศษ  ลงวันที่ 6  สิงหาคม พ.ศ. 2561 ที่ได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาเพื่อเป็นกรอบแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา      
  ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ กฎกระทรวงดังกล่าว โรงเรียนจึงแต่งตั้ ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 1. นายสมดี  ปะตังเวสัง ผู้อำนวยการโรงเรียน                  ประธานกรรมการ 
 2. นายสุรศักดิ์  ราศรี        คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน        รองประธานกรรมการ 
 3. นายกัมพล  ขันทะวงษ ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.25                    กรรมการ 
 4. นางอรุณี  โสภา ครูชำนาญการพิเศษ                    กรรมการ 
 5. นางนภาพร  ยุทไธสง ครูชำนาญการพิเศษ                    กรรมการและเลขานุการ 
 6. นายวิษนุกร  นามมุงคุณ  ครู ค.ศ. 1                    กรรมการและ 

               ผู้ช่วยเลขานุการ 
 7. นางพิมลรัตน์  ประเสริฐ   พนักงานราชการ                    กรรมการและ 
                ผู้ช่วยเลขานุการ 
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 ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 3 มาตรฐานและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา   
 
 
 ทั้งนี้   ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นตน้ไป  

          สั่ง  ณ  วันที่    ๓๐     เดอืน   มีนาคม   พ.ศ.   2563 

                                      
(นายสมดี  ปะตังเวสัง) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบา้นไผ่ศึกษา 
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 คำสั่งโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา   

 ที่    ๔๕/๒๕๖๒ 
เรื่อง  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา     

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ……………………………. 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ.
๒๕๔๘ ได้กำหนดความมุ่งหมายและหลักการสำคัญในการจัดการศึกษา ให้มีการกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาและ จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗  กำหนดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพ่ือ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการ
ประกันคุณภาพภายในและระบบ ประกันคุณภาพภายนอก  มาตรา ๔๘ กำหนดให้หน่วยงานต้น
สังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัด การศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  
เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตาม ความในมาตรา ๒๗  แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ ๑ เรื่องการบังคับ บัญชา
ข้าราชการและบุคลากรในสถานศึกษา แต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 
๑. คณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา    ประกอบด้วย   
 ๑.๑ นายสมดี  ปะตังเวสัง   ผู้อำนวยการ  ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ นายเอกชัย  จันทร์ประสพชัย  ครูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 ๑.๓ นางอรุณี  โสภา   ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๑.๔ นายปิติกิตร  เฮ้าแสง   ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๑.๕ ว่าที่ร้อยตรียุทธนา  แก้วชะเนตร ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๑.๖  นางนภาพร  ยุทไธสง  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและ 
          เลขานุการ 

๑.๗  นายวิษนุกร  นามมุงคุณ  ครู   กรรมการและ 
     ผู้ช่วยเลขานุการ 
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 ๑.๘  นางพิมลรัตน์  ประเสริฐ  พนักงานราชการ  กรรมการและ 
          ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่    
๑. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา 

ดำเนินงาน เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  
๒. เสนอแนวทางในการวางระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐานในการ

ประกัน คุณภาพภายใน    
๓. กำกับติดตาม และให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกีย่วกับการดำเนินการประกันคุณภาพ

ภายใน 
๔. สนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพ การตรวจ ติดตามคุณภาพและประเมินตนเองโดยถือว่า

การ ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
๒. คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย  

๒.๑   นายสมดี  ปะตังเวสัง  ผู้อำนวยการ   ประธานกรรมการ  
๒.๒ นายเอกชัย  จันทร์ประสพชัย   ครูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ  
๒.๓ นางอรุณี  โสภา   ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

 ๒.๔ นายปิติกิตร  เฮ้าแสง   ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๒.๕ ว่าที่ร้อยตรียุทธนา  แก้วชะเนตร ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๒.๖  นางอรุณี  งวงช้าง   ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๒.๗  นางสุพัตรา  อุดม   ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๒.๘  นางวรางคณา  บุรณะสุทธิ์  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๒.๙  นางยุวดี  ทองสุวรรณ์  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
 ๒.๑๐ นางสาวธัญญา  สุรวาทศิลป์  ครู    กรรมการ 
 ๒.๑๑ นางสาวชนฐัดา  วงษาซ้าย  ธุรการโรงเรียน  กรรมการ 
 ๒.๑2  นางนภาพร  ยุทไธสง  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและ 

         เลขานุการ 
 ๒.๑3  นายวิษนุกร  นามมุงคุณ  ครู    กรรมการและ 
          ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒.๑4  นางพิมลรัตน์  ประเสริฐ  พนักงานราชการ  กรรมการและ 
          ผู้ช่วยเลขานุการ 
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มีหน้าที ่   
๑. จัดทำแนวทาง และวิธีการประกันคุณภาพภายในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การ

ติดตาม และการประเมินคุณภาพการศึกษา  
๒. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใช้กำกับ ตรวจสอบ และประเมิน

คุณภาพ การศึกษาให้มีประสิทธิภาพและภายใต้กรอบนโยบายและหลักการ  
๓. ดำเนินการให้มีการให้มีการจัดทำมาตรฐาน ตัวบ่งชี้คุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพตาม

พันธกิจ ของโรงเรียนให้ครบถ้วนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสำนักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการประกันคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และการ ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)   

๔. ดำเนินการให้มีการจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
๕. พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพ่ือเสนอต่อ 

คณะกรรมการอำนวยการ  
๖. ดำเนินการให้มีการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เสนอต่อหน่วยงาน

ต้นสังกัด เป็นประจำทุกปี (ภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันสิ้นปีการศึกษา)  
๗. ดำเนินการให้มีการเผยแพร่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้หน่วยงานทั้งภายใน

และ ภายนอกสถานศึกษา  
๘. กำหนดมาตรฐาน การพัฒนาคุณภาพ การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพของ

สถานศึกษา เพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติ  
๓. คณะกรรมการติดตาม ทบทวนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย   

3.1 นายสมดี  ปะตังเวสัง   ผู้อำนวยการ   ประธานกรรมการ  
3.2 นายเอกชัย  จันทร์ประสพชัย   ครูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ  
๓.๓ นางอรุณี  โสภา   ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

 ๓.๔ นายปิติกิตร  เฮ้าแสง   ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.๕ ว่าที่รอ้ยตรียุทธนา  แก้วชะเนตร ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.๖ นางสาวชนฐัดา  วงษาซ้าย  ธุรการโรงเรียน  กรรมการ 
 ๓.๗ นางนภาพร  ยุทไธสง   ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและ 
          เลขานุการ 

๓.๘  นายวิษนุกร  นามมุงคุณ  ครู    กรรมการและ 
        ผู้ช่วยเลขานุการ 
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 ๓.9  นางพิมลรัตน์  ประเสริฐ  พนักงานราชการ  กรรมการและ 
          ผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่    

๑. กำหนดตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
งาน กิจกรรมที่เก่ียวข้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขัน้พืน้ฐาน  

๒. วางแผนการดำเนินงานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงาน และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  

๓. ติดตามทบทวนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงานและกลุ่ม
สาระ 
การเรียนรู้  

๔. เตรียมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ รวมถึงการเตรียมบุคลากร เพ่ือรอรับการติดตามและ
ประเมิน คุณภาพท้ังภายในและภายนอก  

๕. จัดทำแนวประเมินของกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกิจกรรมที่ดำเนินงานตาม
แผนพัฒนา คุณภาพการศึกษา ส่งเสริม ควบคุมและประเมินคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงานและกลุ่ม
สาระ การเรียนรู้เมื่อสิ้นภาคเรียนของปีการศึกษา 

๖. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ วิธีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของ
กลุ่มงาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้เมื่อสิ้นภาคเรียนของปีการศึกษา  

๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา  
๔. คณะกรรมการรวบรวมสารสนเทศระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
   1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คำนวณ 

 
 
นางอรุณี  งวงช้าง 
นางวรางคณา  บุรณะสุทธิ์ 
นางอรุณี  โสภา 
นางสุพัตรา  อุดม 
 
 



[84] 
 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 

2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

นางอรุณี โสภา 
นายวิษนุกร นามมุงคุณ 
นางนภาพร   ยุทไธสง 
นางพิมลรัตน์ ประเสริฐ 

3) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม นายวิษนุกร นามมุงคุณ 
นางนภาพร   ยุทไธสง 
นางพิมลรัตน์ ประเสริฐ 

4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร นางยุวดี  ทองสุวรรณ์ 
นายปิติกิตร เฮ้าแสง 
ว่าที่รต.ยุทธนา แก้วชะเนตร 
 

5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา นายปิติกิร  เฮ้าแสง 
นางอรุณ ีโสภา 

6) ความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ นายเอกชัย  จันทร์ประสพ
ชัย 
นางอรุณี  งวงช้าง 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1)  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด 

 
ว่าที่รต.ยุทธนา แก้วชะเนตร 
นางสาวธัญญา  สุรวาทศิลป์ 
นางวรางคณา  บุรณะสุทธิ์ 

2)  มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมใน 
การอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย 

นางอรุณี  งวงช้าง 
นางยุวดี ทองสุวรรณ์ 
นางพิมลรัตน์ ประเสริฐ 

3)  มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย นางอรุณี  โสภา 
นางสาวธัญญา  สุรวาทศิลป์ 

4)  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
 

นายปิติกิตร  เฮ้าแสง 
นางสุพัตรา  อุดม 
นางวรางคณา  บุรณะสุทธิ์ 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  

 
นายเอกชัย 
 จันทร์ประสพชัย 
นางสาวชนัฐดา  วงษาซ้าย 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา นางนภาพร  ยุทไธสง 
นายวิษนุกร  นามมุงคุณ 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน  
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  

นางอรุณี  โสภา 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ นางนภาพร  ยุทไธสง 
นางพิมลรัตน์  ประเสริฐ 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

นายเอกชัย จันทร์ประสพชัย 
นางวรางคณา  บุรณะสุทธิ์ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

นายปิติกิตร เฮ้าแสง 
นางยุวดี ทองสุวรรณ์ 
นายวิษนุกร  นามมุงคุณ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น
สำคัญ 
3.1 ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

 
นางนภาพร  ยุทไธสง 
นางอรุณี  โสภา 

3.2 ครใูช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ นางนภาพร  ยุทไธสง 
นายวิษนุกร  นามมุงคุณ 

3.3  ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  นางอรุณี  โสภา 
3.4  ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

นางนภาพร  ยุทไธสง 
นางอรุณี  โสภา 

4.5 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

นางนภาพร  ยุทไธสง 
นางอรุณี  โสภา 
นายวิษนุกร  นามมุงคุณ 
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ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง อุทิศตน ทำงานอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้งานสำเร็จ 
เรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์  และทันประกาศใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๒  

  
สั่ง  ณ  วันที่ ๓  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  
                                        
 
 

(นายสมดี  ปะตังเวสัง) 
          ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใ

ช้ 
ดี ดี

มาก 
กลุม่ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

   
 

 
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2  ผู้เรียนมคีุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพึ่งประสงค์   ✓  
ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง   ✓  
ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น  ✓   
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร ✓    
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ✓   
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพขอการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา  ✓   
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 
              และต้นสังกัด 

   ✓ 

กลุม่ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ 
              วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

 
 

  
✓ 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น 
                เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

   ✓ 

กลุ่มตวับ่งชี้อัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ที ่11  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ 
                 สถานศึกษา 

   ✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
                รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้อง 
                กับแนวทางการปฏิรูปการศกึษา 

  ✓  

รวม 69.57 พอใช้   
 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช้ โดยมีค่าเฉลี่ย    69.57 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง        ไม่รับรอง 
กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก รวมคะแนนทุกตัวบ่งชี้ ไม่ถึง  80  คะแนน   มีตัวบ่งชี้

ที่ได้  ระดบัดีขึ้นไป  8 ตัวบ่งชี้  จากทั้งหมด  12  ตัวบ่งชี้  และ มีตัวบ่งชี้ที่ต้องปรับปรุง อีก 1 ตัว
บ่งชี้ 
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11. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา โดยสถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด 

1. สถานศึกษาควรพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้สู่
ความเป็นสากลเพ่ิมข้ึน  เช่น ห้องมัลติมีเดีย 

2. สถานศึกษาควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือพัฒนาการศึกษาและเอ้ือประโยชน์ต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านผลการจัดการศึกษา 
     ผู้เรียนมีคุณลักษณะแห่งความเป็นผู้มีความสุขเพราะ
มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณลักษณะแห่งความ
เป็นคนดี เพราะมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์และมีคุณลักษณะแห่ความเปน็คนเก่ง เพราะมี
ความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ ผู้เรียนยัง
เป็นผู้มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสถานศึกษายัง
ส่งเสริมโครงการการสวมหมวกนิรภัยอีกด้วย 
ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
     สถานศึกษามีการกำหนดแนวทางการพัฒนาเพ่ือ
ยกระดับมาตรฐาน โดยการดำเนินการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา มีผลการดำเนินงานบรรลุ เป้ าหมายตาม
แผนการดำเนินงานประจำปี 
ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
     ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 3 ปี
ย้อนหลัง มีพัฒนาการตามลำดับ และผลการตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากต้น
สังกัด 3 ปีล่าสุด  ระดับคุณภาพ ดีมาก 

ผลการจัดการศึกษา 
     ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่า
ระดับคุณภาพ ดี ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และ
ขาดทักษะในด้านการคิด 
 
 
 
 
ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
     สถานศกึษาขาดประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและการพัฒนาสถานศึกษา โดยเฉพาะ
ด้านวิชาการ 
 
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 
      ครูส่วนหนึ่งขาดความสามารถในการจัด 
การ เรี ยนการสอนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล   โดย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส่วนใหญ่ต่ำกว่าระดับ  
ดี  การใช้ผลประเมินเพ่ือการพัฒนามีน้อย 
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ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2561 
 

ที ่ ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2561 

ระดับ
คุณภาพ 

ที่ได้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดี ดี 
1. 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด

คำนวณ 
1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณาญาณ 

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
1.4 มีควาสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
1.6 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ   

ดี ดี 

2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
2.1 การมีคุณลักษณะและคา่นิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  
2.2 มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย  
2.3 การยอมับทีจ่ะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความ
หลากหลาย 
2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  

ดี ดี 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

     2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
     2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
     2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
     2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
     2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
     2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 
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มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

ดี ดี 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดี ดี 

3.2  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 
3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ภาคผนวก ข 
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ผลงานที่ภาคภูมิใจ 

 

     

 

     

 
“ผ่านการประเมนิเป็น ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ” 

 

“ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นสถานศึกษาสีขาว  
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร” 

     

 

      

“รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับประเทศ การ
ประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม” 
 

“รางวัลเหรียญเงิน การคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน 
หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๒ ระดับภูมิภาค” 



[93] 
 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 

     

 

     

 

 

“รางวัลการประกวดผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
SIAO MODEL Symposium ๒๐๑๙” 

“ได้รับรางวัล Champion ฟุตบอล ๗ คน U๑๔ 
ชิงถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่” 

   
 

ขอรับรองว่ามีเอกสารต้นฉบับตามท่ีสำเนา 

 
                  (นายสมดี  ปะตังเวสัง) 

                 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 
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ผลงานที่ภาคภูมิใจ 
 

       

 

     

 
“หลักสูตรโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษาและหลักสูตร 

ทวิศึกษา” 
“แบบบันทึกนิเทศการศึกษา โรงเรียนบ้านไผ่

ศึกษา” 

     

 

      

“งานวิจัยในชั้นเรียนและคู่มือการเรียนออนล์ “แผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกข้อความขอ
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ในช่วงการแพร่ระบาด COVID - ๑๙” อนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้” 

     

 

     

 
“ผ่านการประเมินเป็น ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ” 

 

“ได้รับโล่รางวัลโรงเรียนที่ผลคะแนนพัฒนาการ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.๓ ลำดับที่ 

๑” 
 

ขอรับรองว่ามีเอกสารต้นฉบับตามท่ีสำเนา 
 

 
(นายสมดี  ปะตังเวสัง) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา
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ผลงานที่ภาคภูมิใจ 
 

      

 
“แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - 

๒๕๖๓) โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา” 
“คู่มือปฏิบัติงานข้าราชการครู และแฟ้มสะสม

ผลงานของครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 
” 

      

    

 

      

“การอบรมพัฒนาและ PLC” “รางวัลเหรียญเงิน ในการคัดสรรผลงานหน่ึง
โรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๒ ระดับ

ภูมิภาค” 
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“การยกย่องบุคลากรในโอกาสต่าง ๆ และ

สนับสนุนให้มี/เลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู” 
“คำสั่งมอบหมายงานในการปฏิบัติหน้าที่” 

 
 
 

ขอรับรองว่ามีเอกสารต้นฉบับตามทีส่ำเนา 
 

 
(นายสมดี  ปะตังเวสัง) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา
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ผลงานที่ภาคภูมิใจ 
 

       
“แผนพัฒนาการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก  

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕” 
“แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี” 

      

      

     

 

       

 
“การประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา” 
“การจัดผ้าป่าเพ่ือการศึกษา” 
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“รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน” “รายงานเอกสารต่าง ๆ ด้านการเงิน” 

 
 
 
 

ขอรับรองว่ามีเอกสารต้นฉบับตามท่ีสำเนา 
 

 
(นายสมดี  ปะตังเวสัง) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา
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ผลงานที่ภาคภูมิใจ 
 

     

 

     

 

      

      

“ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และ การทำ MOU” 

“การดำเนินงานจัดการกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ” 

   

 

      

“รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
ระดับประเทศ การประกวดสื่อ

สร้างสรรค์ส่คุณธรรม จริยธรรม” 
 

“เว็บไซต์โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 
https://www.banphaisuksa.ac.th/home/” 

https://www.banphaisuksa.ac.th/home/
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“ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นสถานศึกษาสี
ขาว  

ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร” 

“มีจำนวนนักเรียนเพ่ิมข้ึนทุกปีการศึกษา โดยมีการออก
เยี่ยมบ้านนักเรียน ๑๐๐%” 

 
 
 

ขอรับรองว่ามีเอกสารต้นฉบับตามท่ีสำเนา 
 

 
(นายสมดี  ปะตังเวสัง) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา  



[107] 
 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 



[108] 
 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา  



[109] 
 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 



[110] 
 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 



[111] 
 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา  



[112] 
 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 



[113] 
 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา  



[114] 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 

 
สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแยกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ปีการศึกษา 2562 
กลุ่มสาระ จำนวนนักเรียนที่ได้ผลการเรยีน ค่าเฉลี่ย 

4 3.5 3 2.
5 

2 1.5 1 0 ร มส จำนวน
นักเรียน 

ภาษาไทย 48 51 31 37 18 14 12 17 
  

228 2.74 

คณิตศาสตร ์ 44 38 67 65 82 62 39 38 6 8 449 2.22 

วิทยาศาสตร ์ 180 99 88 33 13 5 9 33 17 3 480 3.16 

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

371 175 124 69 31 14 5 71 6 14 880 3.17 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

195 98 22 6 7 4 1 26 4 1 364 3.41 

ศิลปะ 97 32 27 13 23 7 3 2 7 9 220 3.29 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี

231 98 91 24 19 3 1 90 13 
 

570 2.95 

ภาษาต่างประเทศ 72 60 92 63 52 48 31 11 6 5 440 2.65 

 
 
 
ลงชื่อ                                   ผู้รวบรวมข้อมูล    ลงชือ่                             ผู้รวจสอบขอ้มูล 
          (นายปิติกิตร  เฮ้าแสง)     (นางอรุณี   โสภา) 
     หวัหน้างานทะเบียนและวัดผล         หวัหน้ากลุม่งานวิชาการ 
 
 
     ลงชื่อ                               ผู้รับรองขอ้มูล 
            (นายสมดี  ปะตังเวสัง) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 

 
สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแยกระดับชั้นเรียน 

ปีการศึกษา 2562 
 

ชั้น จำนวนนักเรียนที่ได้ผลการเรยีน จำนวน
นักเรยีน 

ค่าเฉลี่ย 
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส 

ม.1 188 86 72 42 41 20 6 73 2 3 533 2.82 
ม.2 237 187 139 94 68 46 27 95 16 11 920 2.78 
ม.3 333 177 152 70 71 48 45 13 

 
2 911 3.12 

ม.4 220 120 86 63 35 26 15 39 25 10 639 3.04 
ม.5 161 45 52 31 25 12 4 55 8 10 403 2.87 
ม.6 99 36 41 10 5 5 4 13 8 4 225 3.24 

 
 
ลงชื่อ                                   ผู้รวบรวมข้อมูล    ลงชือ่                          ผู้ตรวจสอบขอ้มูล 
          (นายปิติกิตร  เฮ้าแสง)     (นางอรุณี   โสภา) 
     หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล         หวัหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
 
 
 
     ลงชื่อ                               ผู้รับรองขอ้มูล 
            (นายสมดี  ปะตังเวสัง) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 

 
สรุปร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ 3 ขึน้ไป 

ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 6  ปีการศึกษา 2562 
 

                     จำนวน
นักเรียน 
      รายวิชา 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้เกรด 3 ขึ้นไป  
ร้อยละ 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

19 28 28 19 11 6 112   

ภาษาไทย  68.42 67.85 42.85 38.42 81.81 83.33 71 
63.78 

คณิตศาสตร์   42.1 17.85 53.57 42.1 9.09 42.85 40 
34.59 

วิทยาศาสตร์   52.63 94.73 100 78.94 81.81 83.33 85 
81.90 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   52.63 82.14 89.28 94.73 72.72 83.33 89 
79.13 

ประวัติศาสตร์   84.21 89.28 89.28 78.94 81.81 83.33 95 
84.47 

สุขศึกษาและพลศกึษา   89.47 92.85 89.28 73.68 81.81 83.33 97 
85.07 

ศิลปะ    78.94 50.00 96.42 78.94 81.81 83.33 85 
78.24 

การงานอาชีพและ เทคโนโลยี   73.68 50.00 89.27 100 100 100 92 
85.49 

ภาษาอังกฤษ   57.89 67.85 82.14 63.15 54.54 83.33 76 
68.15 

เฉลี่ย 73.42  73.42 

(หมายเหตุ วิชาหลักพ้ืนฐาน) 

 

     
 

 
  
ลงชื่อ                                   ผู้รวบรวมข้อมูล    ลงชือ่                           ผู้ตรวจสอบข้อมูล 
          (นายปิติกิตร  เฮ้าแสง)     (นางอรุณี   โสภา) 
     หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล         หวัหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
 
     ลงชื่อ                               ผู้รับรองขอ้มูล 
            (นายสมดี  ปะตังเวสัง) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 

 
สรุปร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน อยู่ในระดับดี ขึ้นไป 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6   
ปีการศึกษา 2562 

 
 

ระดับชั้น 
 

จำนวนนักเรียน 
 

ไม่ผ่าน 
 

ผ่าน 
 
ดี 

 
ดีเยี่ยม 

ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 120 0 120 48 56 104 86.66 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 180 0 150 27 140 167 92.77 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 140 0 140 21 109 130 92.85 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 114 0 95 13 97 110 96.49 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 77 0 55 13 61 74 96.10 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 35 0 35 11 21 32 91.42 

เฉลี่ย 636 0 636 133 484 617 92.71 
 
 
 
ลงชื่อ                                   ผู้รวบรวมข้อมูล    ลงชือ่                           ผู้ตรวจสอบขอ้มูล 
          (นายปิติกิตร  เฮ้าแสง)     (นางอรุณี   โสภา) 
     หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล         หวัหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
 
     ลงชื่อ                               ผู้รับรองขอ้มูล 
            (นายสมดี  ปะตังเวสัง) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 

 
สรุปร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับ ดี ข้ึนไป 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6   
ปีการศึกษา 2562 

 

ระดับชัน้ 
จำนวน
นักเรียน 

ไม่ผา่น ผ่าน ด ี ดีเยีย่ม 
ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 120 0 120 33 82 115 95.83 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 180 0 180 27 140 167 92.77 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 140 0 140 21 109 130 92.85 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 114 0 114 13 97 110 96.49 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5 66 0 66 13 53 66 100 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 35 0 35 11 21 32 91.42 

เฉล่ีย 655 0 655 118 502 620 94.65 
 
 
 
ลงชื่อ                                   ผู้รวบรวมข้อมูล    ลงชือ่                           ผู้ตรวจสอบขอ้มูล 
          (นายปิติกิตร  เฮ้าแสง)                (นางอรุณี   โสภา) 
     หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล           หวัหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
 
     ลงชื่อ                               ผู้รับรองขอ้มูล 
            (นายสมดี  ปะตังเวสัง) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 

 
สรุปผลการประเมินน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  (ความสมส่วน) ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6   
ปีการศึกษา 2562 

 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลประเมินน้ำหนักส่วนสูง 

สมส่วน(คน) คิดเป็นร้อยละ ไม่สมส่วน(คน) คิดเป็นร้อยละ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 23 17 75.00 6 25.00 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 32 25 76.67 7 23.33 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 35 25 72.41 10 27.59 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24 18 73.68 6 26.32 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 17 11 63.63 6 36.37 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 11 8 71.42 3 28.58 

รวมทั้งหมด 142 104 72.14 38 27.86 
 
ลงชื่อ                          ผูร้วบรวมข้อมูล      ลงชื่อ                                  ผู้ตรวจสอบขอ้มูล 
        (นางพิมลรัตน์ ประเสริฐ)               (นายเอกชัย จันทร์ประสพชัย) 
            งานอนามัยโรงเรียน              หวัหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
 
     ลงชื่อ                               ผู้รับรองขอ้มูล 
            (นายสมดี  ปะตังเวสัง) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 

ผลงานนักเรียน  

 
 

 
ขอรับรองว่ามีเอกสารต้นฉบับตามท่ีสำเนา 

 
(นายสมดี  ปะตังเวสัง) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 

ผลงานนักเรียน  

 
 

 
ขอรับรองว่ามีเอกสารต้นฉบับตามท่ีสำเนา 

 
(นายสมดี  ปะตังเวสัง) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 

ผลงานนักเรียน  

 
 

 
ขอรับรองว่ามีเอกสารต้นฉบับตามท่ีสำเนา 

 
(นายสมดี  ปะตังเวสัง) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 

ผลงานนักเรียน  

 
 

 
ขอรับรองว่ามีเอกสารต้นฉบับตามท่ีสำเนา 

 
(นายสมดี  ปะตังเวสัง) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 

ผลงานนักเรียน  

 
 

 
ขอรับรองว่ามีเอกสารต้นฉบับตามท่ีสำเนา 

 
(นายสมดี  ปะตังเวสัง) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 

ผลงานผู้บริหารและบุคลากร  
 

 
 

ขอรับรองว่ามีเอกสารต้นฉบับตามที่สำเนา 

 
(นายสมดี  ปะตังเวสัง) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 

ผลงานผู้บริหารและบุคลากร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ขอรับรองว่ามีเอกสารต้นฉบับตามท่ีสำเนา 

 
 

(นายสมดี  ปะตังเวสัง) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 

ผลงานผู้บริหารและบุคลากร 
 
 

 
 

ขอรับรองว่ามีเอกสารต้นฉบับตามท่ีสำเนา 

 
(นายสมดี  ปะตังเวสัง) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 

ผลงานผู้บริหารและบุคลากร 

 
 

 
ขอรับรองว่ามีเอกสารต้นฉบับตามท่ีสำเนา 

 
(นายสมดี  ปะตังเวสัง) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 

ผลงานผู้บริหารและบุคลากร 

 
 

 
ขอรับรองว่ามีเอกสารต้นฉบับตามท่ีสำเนา 

 
(นายสมดี  ปะตังเวสัง) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 

ผลงานผู้บรหิารและบุคลากร 

 
 

 
ขอรับรองว่ามีเอกสารต้นฉบับตามที่สำเนา 

 
(นายสมดี  ปะตังเวสัง) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 

ภาพกิจกรรม 
ภาพประกอบโครงการ “โรงเรียนปลอดขยะ” กิจกรรมถอดบทเรียน/การจัดกิจกรรม/โครงงาน   
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 

นักเรียนร่วมกิจกรรมประกวดพาเลสขยะร่วมกับ อบต. หัวหนอง 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 

กิจกรรมรักษ์สุขภาพ/อบรมให้ความรู้นักเรียน คุณครู  
เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี 62    วิทยากรจาก  สคร.7  ขอนแก่น 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 

 
กิจกรรมกายบริหารทุกวันพฤหัสบดี  วันละ 10 นาที ก่อนขึ้นเรียน 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 

รายงานโครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กิจกรรมการนิเทศภายใน 
2/2562 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 

รายงานโครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กิจกรรมการนิเทศภายใน 
1/2562 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 

ภาพประกอบรายงานโครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
กิจกรรมการจัดทำรายงานประจำปี 2562   (SAR)   
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 

รายงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ภายใต้แนวคิด “พัฒนาสู่สากลบนวิถีพอเพียง”  กิจกรรมการอบรมพัฒนาผู้บริหาร 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 

ภาพประกอบ รายงานโครงการกำกับ ติดตามและนิเทศงานบริหารทั้ง 4 งานเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยนืภายใต้แนวคิด“ร่วมทางสร้างสรรค์”  กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 

ภาพประกอบรายงานโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา   
กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  ภาคเรียนที ่2/2562     
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 

ภาพประกอบโครงการส่งเสริมการเป็นครูมืออาชีพด้านการวัดประเมินผล และ การทำวิจัยในชั้นเรียน
ของครู ภายใต้แนวคิด “ประเมินให้เหมือนไม่ทำอะไร วิจัยโดยไม่เพ่ิมภาระ”  

กิจกรรมชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 

กิจกรรม PLC  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                                                           
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 

ภาพประกอบรายงานโครงการส่งเสริมขวัญและกำลังใจ “ร่วมสร้างทางฝัน”  
กิจกรรมวันคล้ายวันเกิดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 

ภาพประกอบโครงการศึกษาดูงานเพ่ือการพัฒนาตนเอง  กิจกรรมศึกษาดูงาน 
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่โรงเรียนประชารัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รว่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 

 
ภาพประกอบรายงานโครงการศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาตนเอง กิจกรรมการไปราชการ                                                                             
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 

ภาพประกอบรายงานโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติของครูในสถานศึกษาเนื่องในโอกาสต่าง ๆ กิจกรม
วันครู 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 

ภาพประกอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ   
 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา/ วันปิยะมหาราช                                                                                       

                                                                          
                                                                  
                                                                         
                                                                          
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        

  

  

  


