
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี2564 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนบุ่งคล้านคร ได้รับอนุมัติจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำอำเภอบุ่งคล้า เมื่อวันที่ 13  

เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2527 ต้ังอยู่ เลขที่ 155 หมู 2 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ มีพ้ืนที่จำนวน 

19 ไร่ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ปการศึกษา 2564 มีนักเรียน 799 คน จำนวน 

22 หองเรียน ได้รับการประเมินคุณภาพภายใน มีผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาแต่ละระดับได้

พิจารณาตามมาตรฐาน 3 มาตรฐาน ของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบุ่งคล้า

นคร ผลการประเมินในภาพรวม สรุปดังนี้ 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
ที่คาดหวัง 

ระดับคุณภาพ 
ของการ
พัฒนา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดี ดีเลิศ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ดี ดีเลิศ 
     1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ดี ดี 
     2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
         อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ดี ยอดเยี่ยม 

     3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี ยอดเยี่ยม 
     4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดี ยอดเยี่ยม 
     5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี ดี 
     6 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดี ยอดเยี่ยม 
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดี ดีเลิศ 
     1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ดี ยอดเยี่ยม 
     2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดี ดีเลิศ 
     3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดี ยอดเยี่ยม 
     4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดี ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี ดีเลิศ 
   2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ดี ดีเลิศ 
   2.2 มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา ดี ดีเลิศ 
   2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
       สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดี ดีเลิศ 

   2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดี ดีเลิศ 



 
 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
ที่คาดหวัง 

ระดับคุณภาพ 
ของการ
พัฒนา 

   2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ดี ดีเลิศ 

   2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ 

ดี ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ   
   3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไป
ประยุกต์ 

ดี ยอดเยี่ยม 

   3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดี ยอดเยี่ยม 
   3.3 มีการบิหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดี ดีเลิศ 
   3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

ดี ยอดเยี่ยม 

   3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

ดี ดี 

ผลการประเมินตนเอง ในภาพรวมของสถานศึกษา มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
 กระบวนการพัฒนา  
1. พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้โดย บูรณาการการพัฒนาการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ฝึก ปฏิบัติในห้องเรียน การจำลองสถานการณ์ จริงๆ หรือฝึก
ประสบการณ์ตรงในสถานการณ์ จริง ในแหล่งเรียนรู้  
3. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร อย่างหลากหลาย เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ 
4. จัดเวทีการนำเสนอผลงานให้นักเรียนได้ แสดงออกในสถานการณ์จริง  
5. พัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ให้นักเรียนได้ศึกษา ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง 
  
 
 
 



ผลการพัฒนา 
 จุดเด่น 
1) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม
ปลอดภัย 
2) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
3) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
4) ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬานันทนาการตามจินตนาการ 
5) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
6) ผู้เรียนยอมรับการที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
7) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
8) ผู้เรียนรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ และพยายามหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
9) ผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดจุดเด่น 
1)  มีระบบการติดตามนิเทศครูเพื่อช่วยเหลือพัฒนาปรับปรุงพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง 
2)  จัดหาปัจจัยเพ่ือนการส่งเสริมสนับสนุนในการจัดหาคู่มือครู รวมทั้งส่งเสริมให้ครูสามารถใช้บริการ
อินเตอร์เน็ตของโรงเรียนในการสืบค้นความรู้ได้ 
 จุดที่ควรพัฒนา 
1) ต้องเร่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณให้มีความรู้
ความสามารถในระดับดีขึ้นไปให้มีจำนวนมากขึ้น 
2) ต้องเร่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้มีจำนวนมากข้ึน 
3) ต้องพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ กล้าที่จะอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และนำความรู้ความสามารถไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ให้มีจำนวนมากขึ้น 
4) ต้องเร่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถ ทักษะพ้ืนฐาน และส่งเสริมให้มีการสร้างนวัตกรรมให้มีจำนวนมาก
ขึ้น 
5) ต้องพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาให้มีจำนวนมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 



 ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดจุดที่ควรพัฒนา 
1)ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน 
 แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
1. พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม เช่น การจัดการเรียนการ

สอนแบบโครงงาน การจัดการเรียนการสอนแก้ไขปัญหา 

2. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ เช่น การฝึกอาชีพระยะสั้น  

3. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาและการสื่อสารได้มากกว่า 3 ภาษา (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, 

ภาษาจีน, ภาษาลาว, ภาษาเวยีดนาม) 

4. พัฒนาวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย 

5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เช่น การนำภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาจัดสอนในโรงเรียน การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
6. การส่งเสริม สนับสนุนให้ครูทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างจริงจัง 
7. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เป็นระบบออนไลน์  
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ  
 กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษาได้ดำเนินการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลจากสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องร่วมกันทบทวนผลกา
ดำเนินงาน ที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มบริหาร กลุ่มงานและกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ โดยใช้ หลักการวิเคราะห์ SWOT วิเคราะห์มาตรฐานโรงเรียน มาตรฐานสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพ การศึกษา สภาพแวดล้อมภายใน ด้านการบริการและผลผลิต โครงสร้างองค์กรและการ
จัดการ โครงสร้างภายใน วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ด้านสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ 
การเมือง เพื่อวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค กำหนดความ ท้าทาย ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ทิศทางในการ
ดำเนินงาน และกรอบเวลา เพ่ือใช้ประกอบในการ ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ แล้ว
จัดทำแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี โดยกำหนดกรอบกลยุทธ์ของ โรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด (KPI) เป้าหมาย และโครงการ ต่อจากนั้น นำร่างแผนกล ยุทธ์ที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองโดยตัวแทน
ครูและบุคลากร ผู้ปกครอง และชุมชน เสนอขอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนสารวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนประกาศใช้แผนกลยุทธ์ จาก กระบวนการดังกล่าวทำให้ได้มาซึ่ง
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสารวิทยา ปีงบประมาณ 2559-2560 เพ่ือ จัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ เพื่อยึดเป็นแนวทางไปสู่การปฏิบัติงานปรจำและงานกลยุทธ์ มีการ ดำเนินการนิเทศ 
กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปผลและประเมินผลการดำเนินงาน นำไปวิเคราะห์ เพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนา ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ 
  



 ผลการพัฒนา 
2.1 สถานศึกษามีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นและยุทธศาสตร์ของโรงเรียน ให้ 
สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการ
ของชุมชนท้องถิ่นและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตามแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
2.2 มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องกับการพัฒนาทุกกลุ่มเป้าหมาย 
สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยมีผู้เรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษาที่เก่ียวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รับทราบในการพัฒนาและมีส่วนรับผิดชอบ 
2.3 มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ โรงเรียนมีการจัดระบบการเรียนรู้และการพัฒนา 
สำหรับบุคลากรและผู้บริหารโรงเรียน โดยวิเคราะห์หาความต้องการและความจำเป็น จัดทำโครงการพัฒนา
บุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูและโครงการส่งเสริมศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานแก่บุคลากรให้สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ 
 จุดเด่น 
1) ผู้บริหารสถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ พันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
2) ผู้บริหารสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
3) ผู้บริหารสถานศึกษาดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
4) ผู้บริหารสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
5) ผู้บริหารสถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 
 ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดจุดเด่น 
1) ระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลที่เป็นระบบครบวงจร 

 
 จุดที่ควรพัฒนา 
1) ต้องพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยการ
บริหารจัดการเวลา งบประมาณ บุคลากร สื่อ วัสดุอุปกรณ์ ให้กับทุกกลุ่มเป้าหมายให้มากยิ่งข้ึน 
  
 ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดจุดที่ควรพัฒนา 
1) การปฏิบัติงานต้องประสานงานกับหลายฝ่ายทั้งภายในและภายนอก ทำให้การประสานขาดความคล่องตัว
และล่าช้า 
2) ผู้ปกครองบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือและไม่เห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3) ระบบเบิกจ่ายมีหลายขั้นตอน ทำให้เกิดความล่าช้า 
4) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน 



  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
1)ส่งเสริมสนับสนุนในการจัดหาคู่มือครู รวมทั้งส่งเสริมให้ครูสามารถใช้บริการอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนในการ
สืบค้นความรู้ได้ 
2)ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณในการจัดการ 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
 กระบวนการพัฒนา 
เพ่ือให้นักเรียนได้มาตรฐานตามเกณฑ์  การดำเนินการทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือในการพัฒนาระดับ
ความสามารถของนักเรียนให้ได้มาตรฐาน  โดยการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลที่คำนึงถึง
ศักยภาพและบริบทรอบตัวของนักเรียนอย่างเข้าใจ  และให้ความสำคัญต่อการมีสิทธิได้รับการศึกษาท่ีเท่า
เทียมกับผู้อ่ืน  ด้วยวิธีการเหมาะสม  พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้แสดงออกที่มุ่งให้เกิดความภาคภูมิใจ  มี
คุณธรรมที่ดีโดยเฉพาะเกิดความพยายามในการเรียนรู้อย่างมุ่งม่ันให้ประสบผล  และมีความสุขต่อการพัฒนา
ตนเองให้เทียบเท่าผู้อ่ืนได้อย่างมีความุ่งหวัง  ซึ่งสิ่งที่โรงเรียนบุ่งคล้านครต้องดำเนินการ  คือ 
 1)  จัดให้มีการสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่ยังมีผลการเรียนต่ำกว่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง    
 2)  ควรพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านอ่ืน ๆ นอกเหนือจากศิลปะ  การงานอาชีพ  และ
เทคโนโลยี  ให้สูงขึ้น  ด้วยวิธกีารที่เป็นผลดีต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเหมาะสม 
 3)  ควรดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเห็นความสำคัญ 
 4)  มุ่งพัฒนานักเรียนในกลุ่มผู้มีความสามารถทางการเรียนต่ำอย่างเป็นกระบวนการ  จัดเนื้อหาที่
เหมาะสมต่อการพัฒนาความสามารถทางการเรียนที่สูงขึ้น  และได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ผลการพัฒนา 
การเปรียบเทียบข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา เป็นการเปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ยในแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และการเปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชาของนักเรียนทุกคน ในแต่ละปี
การศึกษา ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖2 – ๒๕๖4 
 

  
การเปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชาของนักเรียนทุกคน ปีการศึกษา ๒๕๖2 – ๒๕๖4 

 

 
 
 
 จุดเด่น 
1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร จัดการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 
2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  
 ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดจุดเด่น 
1)มีระบบการติดตามนิเทศครูเพ่ือช่วยเหลือพัฒนาปรับปรุงพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง 
2)  จัดหาปัจจัยเพ่ือนการส่งเสริมสนับสนุนในการจัดหาคู่มือครู รวมทั้งส่งเสริมให้ครูสามารถใช้บริการ
อินเตอร์เน็ตของโรงเรียนในการสืบค้นความรู้ได้ 
 
 จุดที่ควรพัฒนา 
1) ต้องสร้างความตระหนัก พร้อมทั้ง กำกับ ติดตาม การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำ
ผลมาพัฒนาผู้เรียนอยู่เสมอ 
2) ต้องพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้มากขึ้น 
  
 ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดจุดที่ควรพัฒนา 
1) ขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสะท้อนข้อมูลในการจัดการเรียนการสอน  
 แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
1) พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม เช่น การจัดการเรียนการ

สอนแบบโครงงาน การจัดการเรียนการสอนแก้ไขปัญหา 

2) ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ เช่น การฝึกอาชีพระยะสั้น  

3) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาและการสื่อสารได้มากกว่า 3 ภาษา (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, 

ภาษาจีน, ภาษาลาว, ภาษาเวยีดนาม) 

4) พัฒนาวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย 

5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เช่น การนำภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาจัดสอนในโรงเรียน การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
6) การส่งเสริม สนับสนุนให้ครูทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างจริงจัง 
7) การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เป็นระบบออนไลน์  
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการประเมินภาพรวม 
 กำลังพัฒนา    ปานกลาง     ดี    ดีเลิศ    ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 

 

ข้อมูลบุคลากรสถานศึกษา 

ข้อมูลครู ปีการศึกษา 2564 

ลำดับที่ กลุ่มสาระ จำนวน เพศ 

หญิง ชาย 

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3 3  - 

2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 2 8 

3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3 1 2 

4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4 2 2 

5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 3 3  - 

6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 3 1 2 

7 กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา 2 1 1 

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 3 3  - 

9 อ่ืนๆ (แนะแนว,การเงิน,บรรณารักษ์) 2 1 1 

รวม 33 17 16 

รวมทั้งสิ้น 33 33 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลวิทยฐานะ ปีการศึกษา 2564 

วิทยฐานะ จำนวน ร้อยละ หมายเหตุ 

ชำนาญการพิเศษ 8 19.05   

ชำนาญการ 2 4.76   

ค.ศ.1 11 26.19   

ครูผู้ช่วย 12 28.57   

พนักงานราชการ 2 4.76   

อัตราจ้าง 1 2.38   

ครูธุรการ 1 2.38   

ลูกจ้างชั่วคราว 5 11.90   

รวม 42 100.00   

 

ข้อมูลวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2564 

ลำดับที่ วุฒิการศึกษา 0 หมายเหตุ 

1 ต่ำกว่าปริญญาตรี  -   

2 ปริญญาตรี 11   

3 ปริญญาโท 25   

4 ปริญญาเอก  -   

รวม 36   

 


