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บทสรุปผู้บริหาร 
(SAR ฉบับผู้บริหาร) 

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา ตั้งอยู่ที่  เลขท่ี 3 หมู่ 8 ต าบลบ้านเชียง  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 
41320  สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา อุดรธานี  โทรศัพท์ 0 – 4211 – 0875 มี จ านวน
ผู้บริหาร 2 คน ข้าราชการครู  20  คน  พนักงานราชการ 2 คน  ครูอัตราจ้าง  1  คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน
เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีจ านวนนักเรียน ทั้งสิ้น 363 คน 
บริหารจัดการภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า  โรงเรียนบ้านเชียงวิทยาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  จัดการศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น  มีทักษะอาชีพและ
ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีพันธกิจ ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษา  โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน จัดและส่งเสริมการศึกษาให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล ให้นักเรียนสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น และให้เกิดทักษะ
อาชีพ ทักษะการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
1.   มาตรฐานการศึกษา :  ยอดเยี่ยม 
 

2.   หลักฐานสนับสนุน:  
2.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการอ่าน เขียนภาษาไทยได้เหมาะสม    ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด โดยนักเรียนทุกคนท าการทดสอบการอ่านการเขียนภาษาไทยจากแบบทดสอบของ
สถานศึกษาและผ่านเกณฑ์ในระดับ 2 ขึ้นไป นักเรียนร้อยละ 65  มีความสามารถในการคิด ค านวณได้อย่าง
เหมาะสมตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด โดยนักเรียนทุกคนท าการทดสอบการคิดค านวณ จากแบบทดสอบ
ของสถานศึกษาและผ่านเกณฑ์ในระดับ 2 ขึ้นไป นักเรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการสื่อสาร การใช้
ภาษาอังกฤษ ได้อย่างเหมาะสมตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด โดยนักเรียนทุกคนได้รับการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ และมีผลการทดสอบการสนทนาภาคปฏิบัติในระดับพอใช้ขึ้นไป นักเรียนทุกห้อง มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา โดยการท า
โครงงาน   ห้องละ 1 โครงงาน พร้อมมีการจัดแสดงผลงานและผ่านเกณฑ์การประเมินโครงงานในระดับดี ขึ้น
ไป  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ร้อยละ 85 มีความสามารถในการผลิตสินค้าอย่างน้อย 1 
ชิ้นงาน ผู้เรียนร้อยละ 85 สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล จะเห็นได้จากโครงการพัฒนาทักษะการ
ใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้ของนักเรียน โดยการอบรมนักเรียนทุกระดับชั้น จากนั้นให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลทุก
รายวิชาและมีผลงานการรายงานการสืบค้นข้อมูลนั้น และผ่านการประเมินการรายงานข้อมูลในระดับดีขึ้นไป 
ผู้เรียนร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ก าหนด เห็นได้จากการประเมิน
การเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จากรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนประจ าปี นักเรียนระดับชั้น



 

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน ได้รับการแนะแนวการศึกษาต่อและเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่การประกอบอาชีพ นักเรียนทุกคนมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานต่องานอาชีพอย่างน้อย 1 งาน 
  นักเรียนร้อยละ 85 ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
เห็นได้จากรายงานการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งนักเรียนมีผลการประเมิน
ในระดับพอใช้ขึ้นไป นักเรียนร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น เห็นได้จากการจัดท าโครงการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับชุมชน ร่วมกิจกรรมร าบวงสรวงปู่ขุนเชียงสวัสดิ์ ร่วมขบวน
แห่และร่วมแสดงแสงเสียงในงานเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียงทุกปี นักเรียนทุกคนแต่งกายด้วยชุดไทพวน
สัปดาห์ละ 1 วัน นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนและชุมชมจัดขึ้นบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม
อย่างมีความสุข เห็นได้จากการ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันคริตส์มาส กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา นักเรียน
ร้อยละ 80 มีสุขภาวะทางด้านร่างกายตามเกณฑ์ของกรมอนามัย จะเห็นได้จากรายงานการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายของนักเรียนประจ าปี เทียบกับเกณฑ์ของกรมอนามัย นักเรียนร้อยละ 85 มีจิตอาสาต่อสังคมทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา เห็นได้จากการจัดท าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน โดยให้นักเรียนท าความ
สะอาดและพัฒนาเขตพ้ืนที่รับผิดชอบห้องละ 1 เขต โดยท าทุกเช้าก่อนเข้าแถว มีการประเมินให้คะแนนจาก
คณะกรรมการ เพ่ือมอบรางวัลให้กับห้องเรียนที่ดูแลเขตพ้ืนที่ได้ดีที่สุด 3 อันดับ เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ 
นอกจากนี้ยังให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับชุมชนเพ่ือปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโอกาสต่างๆ ภายในชุมชน 
 2.2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   โรงเรียนมีการจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ เป้าหมาย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคี
เครือข่าย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา เห็นได้จากรายงานการจัดท าโครงการอบรมการจัดท าระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือรองรับการประเมินภายนอกรอบ 4 โดยผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา คณะ
ครูและคณะกรรมการนักเรียน เข้ารับการอบรมและจัดท าระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกัน 
โรงเรียนมีระบบการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ได้มาตรฐาน จะเห็นได้จากการกระจายอ านาจในการ
บริหารจัดการ โดยมอบอ านาจให้รองผู้อ านวยการ หัวหน้ากลุ่มงานทั้ง 4 กลุ่มงาน รวมทั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้    ในการตัดสินใจในส่วนที่รับผิดชอบ และบูรณาการการบริหารจัดการร่วมกันทั้ง 4 กลุ่ มงาน มีการ
จัดท าระบบและด าเนินตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างมีส่วนร่วม มีภาคีเครือข่ายการพัฒนา
จากผู้น าชุมชน เทศบาลต าบลบ้านเชียง ในการร่วมมือ ส่งเสริม ช่วยเหลือด้านการบริหารจัดการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง โรงเรียนมีการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน เห็นได้จากการโครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา  โดยให้ครูเข้ารับการอบรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และน าหลักสูตรไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ตามแนว Active Learning โดยใช้กระบวนการ PLC ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการอบรม
พัฒนาตนเองอย่างน้อย 20 ชม./ปี โดยการเข้าอบรมตามโครงการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง   โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย มีแหล่งพักผ่อนอย่าง
เพียงพอส าหรับนักเรียนและบุคลากรทุกคน โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เห็นได้จากการการปรับปรุงห้องพิเศษและห้องเรียนที่มีแหล่งเรียนรู้ ให้มีสภาพพร้อมใช้
งาน มีการวางระบบอินเทอร์เน็ตให้มีการกระจายสัญญาณท่ีดีขึ้นทั่วพ้ืนที่โรงเรียน มีสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เป็นห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้



 

 

อย่างเพียงพอ และใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ มีห้องเรียนคุณภาพอย่างเพียงพอและเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดต่อผู้เรียน มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ รวมถึงกลุ่มบริหารงานทั้ง 4 กลุ่ม
งานมีคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์และเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
 2.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์
โดยการปฏิบัติจริงผ่านการท าโครงงานกิจกรรมการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง โดยมีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ ครูพัฒนากลวิธี/เทคนิคการสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยมีโครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT 
เพ่ือการเรียนรู้ของนักเรียน ครูทุกคนพัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีคุณภาพ ครู
และนักเรียนหาข้อตกลงร่วมกันในการก าหนดแนวทางการเรียนรู้และปฏิบัติงานในห้องเรียน โดยมีโครงการ
พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ ครูทุกคนมีการจัดท าข้อสอบเพ่ือประเมินผู้เรียนทั้งแบบอัตนัยและแบบปรนัย ครูทุก
คนมีการจัดท าแผนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรระดับชั้นเรียนเป็นพ้ืนฐาน นอกจากนี้ครูทุกคนยังมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) มีการจัดชั่วโมง PLC  

 
3. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น: 
แผนปฏิบัติงานที่ 1. จัดอบรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  ให้ครูโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา ร้อยละ 
100   
แผนปฏิบัติงานที่ 2  จัดอบรมการน าสื่อเทคโนโลยี  และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดการเรียนการสอนให้ครู
โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา ร้อยละ  100 
แผนปฏิบัติงานที่ 3  พัฒนาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีห้องเรียนคุณภาพ 
แผนปฏิบัติงานที่ 4  จัดท าโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ 1 ห้องเรียน 1 อาชีพ  จัดท าในลักษณะโครงการ
ส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเชียงวิทยาทุกคน โดยการจัดกิจกรรมผ่านการจัดการเรียนรู้มีการ
วัดผลประเมินผลตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
แผนปฏิบัติงานที่ 5   จัดบรรยากาศในโรงเรียนให้ร่มรื่น  นักเรียนมีบริเวณที่นั่งอ่านหนังสือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และนั่งพักผ่อน  โดยแบ่งหน้าที่รับผิดชอบเป็นของครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 
    ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี  ................................................ผู้รายงาน 
 ( สมบัติ  เกิดเพชร ) 
 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 
 วันที่  25  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 
 



 

 

ค าน า 
 เอกสาร “รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้ จัดท าขึ้น
เพ่ือรายงานผล การจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา ในปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2562  ที่ก าหนดให้
สถานศึกษาจัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปี ส่งหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่แก่สาธารณชน 

เนื้อหาสาระของเอกสารประกอบด้วย ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนเกี่ยวกับผู้บริหารโรงเรียน ครูและ
บุคลากร นักเรียน งบประมาณ อาคารสถานที่ ชุมชน หลักสูตรสถานศึกษา  ภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้ 
ผลงานดีเด่น ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะ
เป็น ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป  

       
โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  



 

 

สารบัญ 
 
เรื่อง หน้า 
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- จุดควรพัฒนา 23 
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- หลักฐานข้อมูลส าคัญและเอกสารอ้างอิง  
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ตอนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1.  ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา  ตั้งอยู่เลขท่ี 3 หมู่ที่ 8  ต าบลบ้านเชียง  อ าเภอหนองหาน 
     จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41320  โทรศัพท์  0 – 4211 – 0875 
     website :  http://www.banchiang.ac.th 
1.2 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา อุดรธานี 
1.4 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6   
1.5 เขตพ้ืนที่บริการการศึกษา  
        โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา รับผิดชอบจัดการศึกษาในพ้ืนที่เขตบริการ ดังนี้ 
  บ้านเชียง  บ้านดงเย็น บ้านดูน บ้านค าอ้อ และบ้านปูลู     

2.  ข้อมูลผู้บริหาร 
2.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ชื่อ-สกุล  ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ  เกิดเพชร    วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 

    2.2 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ชื่อ-สกุล  นายไพบูลย์  พุทธิรักษ์   วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ด ารงต าแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้งแต่  พ.ศ. 2556 
 

3.  ข้อมูลนักเรียน  (ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2563  ) 
  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 42 29 71 35.5 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 56 51 107 35.67 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 40 40 80 40 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 18 11 29 14.5 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 22 16 38 19 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 18 20 38 19 

รวม 16 196 167 363  
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4.  ข้อมูลครูและบุคลากร 
  

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล 
อาย ุ
(ปี) 

อาย ุ
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ 

ชั้น 

จ านวนคร้ัง/ 
ชั่วโมงที่รับการ

พัฒนา/ป ี

1 นางมลิวัลย์  พันธนะบรูณ ์ 59 39 ครู/คศ.3 ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ม.
2, 5, 6 

4/22 

2 นางละมัย   โคตรโสภา 59 36 ครู/คศ.3 ค.ม. หลักสตูรและ
การสอน 

ภาษาอังกฤษ/
ม.2, 4, 6 

4/30 

3 นางลักษมี   ชีพสุวรรณ 53 28 ครู/คศ.3 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/
ม.3, 4, 6 

5/26 

4 นางสาวจริยา   ศรีกลุวงศ ์ 52 26 ครู/คศ.3 ค.ม. หลักสตูรและ
การสอน 

ศิลปะ/ม.2, 3, 
4, 5, 6 

4/22 

6 นายสุขกิจ   พิศกุล 52 26 ครู/คศ.3 ค.บ. อุตสาหกรรม การงาน/ม.1-
3, ม.4-6 

3/21 

7 นางสวรินทร์ พูลประเสริฐ 51 26 ครู/คศ.3 ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ม.
1, 3, 4, 6 

3/20 

8 นางอมรรัตน์    สุมาตรา 43 18 ครู/คศ.3 ค.บ. เคม ี วิทย์/เคม/ีม.1, 
6 

3/23 

9 นางสาวพวงทอง  สุทธิ
พิพัฒน์ 

41 16 ครู/คศ.3 ค.บ. คอมพิวเตอร์
ศึกษา 

คอมพิวเตอร/์ 
ม.1- 6 

4/36 

10 นายธนพงษ์   เพลงสา 45 15 ครู/คศ.3 วท.บ วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

คอมพิวเตอร/์ 
ม.1, 3, 5 
การงาน
อาชีพ/ ม.2,3 

4/25 

11 นางสุธาทิพย์  ถานสีม ี 43 15 ครู/คศ.3 วท.บ วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

คอมพิวเตอร์ /
ม.2, 4, 5, 6 

3/20 

12 นายธรรศชลณรงค์   วงศ์
คนหมั่น 

52 12 ครู/คศ.3 พธ.บ. 
ศษ.ม. 

สังคมศึกษา 
การบริหาร
การศึกษา 

สังคม/
ประวัต/ิม.1, 3 
, 4, 5 

4/25 

13 
นางศรีนวล    พลนิโคตร 

46 12 ครู/คศ.2 กศ.ม. หลักสตูรและ
การสอน 

ฟิสิกส์/ ม.4-
6/ วิทย์/ ม. 3 

3/20 

14 นางอุไรวรรณ    พาช่ืน 38 9 ครู/คศ.2 วท.บ. ชีววิทยา ชีวะ/ม.5-6, 
วิทย์/ม.2 

4/30 

15 นางสาวรังสิมาวดี        
ค าน้อย 

33 5 ครู/คศ.1 ศษ.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์  
ม.3, 5, 6 

3/24 
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ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล 
อาย ุ
(ปี) 

อาย ุ
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ 

ชั้น 

จ านวนคร้ัง/ 
ชั่วโมงที่รับการ

พัฒนา/ป ี

16 นายยุทธภูมิ    ลาลด 32 5 ครู/คศ.1 วท.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์  
ม.4-6 

3/24 

17 นายจันทา จันทะมงคุณ 29 5 ครู/คศ.1 ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา ม.1-
6 

2/20 

18 นางสาวรัชฎาพร         
ดาจันทร์พันธ์ 

26 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
ม.1 ม.4 ม.6 

3/24 

19 นางสาวนราทิพย์ สมแสน 28 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 3/24 
20 นายสุขสันต์ จันทะน ุ 45 6 เดือน ครูผู้ช่วย บธ.บ. การตลาด สังคมศึกษา1, 

3, 5, 6 
2/20 

  
พนักงานราชการ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์ 
การสอน(ปี) 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ 

ชั้น 
จ้างด้วยเงิน 

1 นายศิวกร   เหมือนสเีลา 36 3 รป.ม. รัฐศาสตร ์ สังคมศึกษา ม.
4,  
ประวัติศาสตร์ 
ม.1, 4, 5, 6 

 

2 นางสาวอรอุมา  ปูนาส ี 30 1 วท.บ. ชีววิทยา (จุล
ชีววิทยา) 

วิทยาศาสตร์  
ม.1, 2, 4, 6 

 

 
ครูอัตราจ้าง 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์ 
การสอน(ปี) 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ 

ชั้น 
จ้างด้วยเงิน 

1 นายประภาส  กิตติเลิศ 33 2 ศศ.บ. ภาษาจีน ภาษาจีน ม.1-6  
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5.  ข้อมูลอาคารสถานที่ 
อาคารเรียน 

หลัง
ที ่

ชื่อแบบอาคาร 
จ านวน

ชั้น 
ตึก 

(คสล.) 
ปีท่ีสร้าง 

ราคา
(บาท) 

พื้นที่
ก่อสร้าง 

จ านวน
ห้อง 

1 216 ค.216 ล .ป,
29,216ก 

2  2524 1,540,000  16 

2 216 ค.216 ล .ป,
29,216ก 

3  2526 -  16 

   
อาคารอเนกประสงค์ 

หลัง
ที ่

ชื่อแบบอาคาร 
จ านวน

ชั้น 
ตึก(คสล.) ปีท่ีสร้าง 

ราคา
(บาท) 

พื้นที่
ก่อสร้าง 

จ านวน
ห้อง 

1 สปช.202/26 1  2524 620,000 84 ตร.ม. 2 
2 สปช.202/26 1  2527 729,500  2 
3 สปช.202/26 1  2527 729,500  2 
4 สปช.203/26 1  2527 1,050,000  1 

 
อาคารหอประชุม 100/27 

หลัง
ที ่

ชื่อแบบอาคาร จ านวนชั้น ตึก(คสล.) ปีท่ีสร้าง 
ราคา
(บาท) 

พื้นที่
ก่อสร้าง 

จ านวน
ห้อง 

1 อาคารหอประชุม
100/27 

1  2554 4,857,0
00 

84 ตร.ม. 1 

 
         ห้องน้ า 

สถานที ่ อาคาร 1 อาคาร 2 
อาคาร

อเนกประสงค์ 
ห้องน้ า

นักเรียนหญิง 
ห้องน้ า

นักเรียนชาย 
จ านวนห้อง 3 5 6 15 6 

 
 บ้านพักครู 
หลัง
ที ่

ชื่อแบบอาคาร 
จ านวน

ชั้น 
ตึก

(คสล.) 
ปีท่ีสร้าง 

ราคา
(บาท) 

พื้นที่
ก่อสร้าง 

จ านวน
ห้อง 

1 สปช.301/26 2  2522 100,000   
2 สปช.301/26 2  2522 150,000   
3 บ้านพักครู กรมสามัญ 2  2524 190,000   
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หลัง
ที ่

ชื่อแบบอาคาร 
จ านวน

ชั้น 
ตึก

(คสล.) 
ปีท่ีสร้าง 

ราคา
(บาท) 

พื้นที่
ก่อสร้าง 

จ านวน
ห้อง 

4 บ้านพักครูกรมสามัญ 2  2527 285,000   
5 บ้านพักครูกรมสามัญ 2  2528 209,000   
6 บ้านพักครู 203/27 2  2534 365,000   
7 บ้านพักภารโรง 2  2533 111,000   

6.  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 6.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน 
 สภาพทั่วไปของชุมชนในเขตพ้ืนที่บริการขงโรงเรียนบ้านเชียงวิทยาคือต าบลบ้านเชียง มีทั้งหมด    
15 หมู่บ้าน มี 10 หมู่บ้านอยู่ในเขตเทศบาล ส่วนที่เหลืออยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)   
 ผู้ปกครองส่วนใหญ่  จบการศึกษาระดับ 
  ผู้ปกครอง  จบการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 
  ประกอบอาชีพ  ส่วนใหญ่เกษตรกรรม เช่น ท านา และเลี้ยงสัตว์  อาชีพอ่ืน ๆ ได้แก่   
อุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น การตัดเย็บผ้าไหม และหัตถกรรม เช่น การสานกระติบข้าว, ปั้นหม้อและเขียน
ลายหม้อ 
  นับถือศาสนา   พุทธ 
  สภาพเศรษฐกิจ  รายได้ / ปี   รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 60,000  บาท 
 6.2 โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
     โอกาส 
  -  ชุมชน  ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างดี 
   1.  ในชุมชน มีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย ส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้ตาม
สภาพจริง ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
   2.  ประชาชนเห็นความส าคัญของการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน  ส่งผลให้มีการสนับสนุนให้
ผู้เรียนได้รับการศึกษาในระดับสูงขึ้น 
   3.  ชุมชนมีขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ ค่านิยม และวัฒนธรรมที่ดีงาม  ส่งผลให้
นักเรียนได้เรียนรู้และอนุรักษ์  สืบสานให้ยั่งยืน 
   4.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนในการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษาส่งผลให้
ระดับคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น 
  -  ผู้ปกครอง มีความขยัน หมั่นเพียร  
   1.  ผู้ปกครองมีความนิยมและเชื่อถือในการปฏิบัติงานของโรงเรียน ท าให้โรงเรียนได้รับความ
ร่วมมือในการสนับสนุนในด้านงบประมาณมากยิ่งขึ้น 
   2. โรงเรียนเป็นโรงเรียนดีประจ าต าบล  ส่งผลให้ผู้ปกครอง ชุมชนมีความเชื่อมั่น และส่งบุตร
หลานเข้าเรียนเพิ่มขึ้น 
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 ข้อจ ากัดของโรงเรียน 
  - ชุมชน 
   1.  ระเบียบข้อกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อจ ากัดต่อการสนับสนุนโรงเรียน
ท าให้สนับสนุนได้น้อย 
   2.  ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย  ส่งผลให้ได้รับความร่วมมือน้อย 
   3.  แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลงส่งผลให้จ านวนนักเรียนลดลง 
   4.  ชุมชนได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามามีบทบาทในการด าเนินชีวิต  ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมประเพณีท่ีไม่เหมาะสม ส่งผลต่อการควบคุมดูแลพฤติกรรมนักเรียน 
  - ผู้ปกครองนักเรียน 
   1.  ผู้ปกครองมีรายได้ไม่เพียงพอ  จึงไปท างานต่างถ่ินขาดการอบรมเลี้ยงดูในทางที่ถูกต้อง 
   2.  ผู้ปกครองมีความรู้ไม่เท่าทันต่อโลกในปัจจุบัน  ท าให้การสนับสนุนด้านการใช้จ่ายเงินของ
นักเรียนไม่เหมาะสม 
   3.  ผู้ปกครองและนักเรียนนิยมศึกษาต่อในสายอาชีพและโรงเรียนขนาดใหญ่ ส่งผลต่อการ
ของจ านวนนักเรียน 
 6.3 สภาพแวดล้อมและบริบท 
 6.3.1  สภาพทางภูมิศาสตร์  โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา  ต าบลบ้านเชียง  อ าเภอหนองหาน จังหวัด
อุดรธานี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3  มีพ้ืนที่ 36 ไร่  3 งาน 20 ตารางวา พื้นที่ส่วน
ใหญ่เป็นที่ราบและราบลุ่ม ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของบ้านเชียง โดยตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างบ้านเชียงกับบ้านปูลู  ตาม
ทางหลวงหมายเลข 2225 โดยที่ตั้งโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา มีระยะทางห่างจากบ้านเชียงประมาณ 3 กิโลเมตร 
ห่างจากบ้านปูลูประมาณ 3  กิโลเมตร และห่างจากอ าเภอหนองหานประมาณ 20 กิโลเมตร ห่างจากตัวเมือง
อุดรธานี ประมาณ 53 กิโลเมตร 
 6.3.2 รายละเอียดเกี่ยวกับต าบลบ้านเชียง 
     6.3.2.1 ประวัติบ้านเชียง 
  เมื่อราว พ.ศ. 2360  ซึ่งในราวรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้เกิดสถานการณ์ทาง
การเมืองในราชอาณาจักรลาว ชาวพวนกลุ่มหนึ่งจากแขวงเชียงขวางจึงได้อพยพจากหมู่บ้านเดินข้ามแม่น้ าโขง
มายังฝั่งไทย จากนั้นผู้อพยพหนีภัยกลุ่มนี้ได้เดินทางเคลื่อนย้ายต่อมาจากฝั่งแม่น้ าโขงเข ้ามามากขึ้น จนกระทั่ง
ถึงบริเวณพ้ืนที่ป่าเรียกว่า “ดงแพง” ชาวพวนกลุ่มนี้พบว่าที่นี่บางส่วนเป็นเนินสูงน้ าท่วมไม่ถึงในฤดูฝนบริเวณ
รอบๆ ยังเป็นที่ลุ่มเหมาะแก่การท านา และมีแหล่งน้ าอุดมสมบูรณ์ชาวพวนกลุ่มนี้จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่า “บ้าน
เชียง” 
   6.3.2.2 ประชากร    
 ต าบลบ้านเชียงมีประชากรประมาณ 11,500 คน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และในการประกอบ
อาชีพส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ท านา และเลี้ยงสัตว์ อุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น การตัด
เย็บผ้าไหม และหัตถกรรม เช่น การสานกระติบข้าว ปั้นหม้อและเขียนลายหม้อ 
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   6.3.2.3 การคมนาคม  
 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดอุดรธานี ตามทางหลวงหมายเลข 22  
สาย อุดรธานี – สกลนคร อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 53 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากอ าเภอหนองหาน
ประมาณ  20  กิโลเมตรโดยแยกจากทางหลวงหมายเลข 22 ประมาณกิโลเมตรที่ 50 ที่ทางแยกบ้านปูลู ตาม
ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2225 เข้าไปประมาณ 3 กิโลเมตร 
    
  6.3.2.4 การปกครอง   
 ต าบลบ้านเชียงแบ่งการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้าน  มีการปกครองส่วนท้องถิ่น คือ มี 1 เทศบาล  
และ 1 อบต. โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านเชียง อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  โดย
ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบลบ้านเชียง มีเขตพ้ืนที่บริการประกอบด้วย บ้านเชียง  บ้านดงเย็น บ้านดูน บ้านค าอ้อ
และบ้านปูลู     
   6.3.2.5 ทรัพยากร   
 พ้ืนส่วนใหญ่ของโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา  เป็นดินร่วนปนทรายและดินเหนียว  มีความเป็นกรดอ่อน  
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ค่อยข้างต่ า  การเพาะปลูกต้องใช้น้ ามากและจะแห้งแล้งในฤดูแล้ง 
   6.3.2.6 อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ           ติดกับ  ต าบลทุ่งใหญ่  อ าเภอทุ่งฝน 
 ทิศใต้               ติดกับ  ต าบลหนองสระปลา  อ าเภอหนองหาน 
 ทิศตะวันออก     ติดกับ  ต าบลบ้านยา อ าเภอหนองหาน 
 ทิศตะวันตก       ติดกับ  ต าบลหนองเม็ก  อ าเภอหนองหาน 
        6.3.2.7 สภาพสังคม 
 บ้านเชียง ลักษณะของสังคมในหมู่บ้านเป็นสังคมแบบชนบทที่มีการพัฒนาในด้านต่างๆ จนมีความ
เจริญรุ่งเรืองมากในปัจจุบัน  มีความเป็นอยู่แบบญาติพ่ีน้องต่างก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ชาวบ้านจะเชื่อถือ
ผู้น าและให้ความร่วมมือต่อทางราชการเป็นอย่างดี  ชาวบ้านในหมู่ส่วนใหญ่รู้ จักกันเป็นอย่างดี มีความรักใน
วัฒนธรรมพ้ืนเมือง เช่น การแต่งกายที่ยังคงอนุรักษ์  สวมใส่ผ้าพ้ืนเมือง และเมื่อมีงานบุญงานกุศล  ชาวบ้าน
ต่างพร้อมใจกันมาร่วมงาน และช่วยงานตามที่หมู่บ้านจัดกิจกรรมขึ้น เรียกได้ว่า เป็นชุมชนที่เข้มแข็งมาก  
ชุมชนบ้านเชียงยังเป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิต แบบดั้งเดิม ชาวบ้านเป็นไทพวน มีจิตใจโอบอ้อมอารี  มีความ
กระตือรือร้นของชุมชนที่จะแลกเปลี่ยนถ่ายทอดวัฒนธรรมกับผู้ที่มาเยือน โดยบ้านเชียงนั้นเป็นแหล่งมรดกโลก 
5,000 ปี  เป็นจุดที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากที่เข้ามาในชุมชนและปัจจุบันถือได้ว่าเป็น
จุดส าคัญท่ีก่อให้เกิดรายได้กับชุมชนบ้านเชียง  
 บ้านเชียง  มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ คือ พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง ซึ่งเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเป็น
ที่รู้จักกันทั่วโลก ซึ่งได้ท าการขุดพบแหล่งโบราณคดีระหว่างปีพ.ศ. 2517-2518 จากการศึกษาหลักฐาน ต่างๆ 
ที่พบท าให้บ้านเชียงเป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่มีอายุราว 1822-4600 โดยองค์การยูเนสโก 
(Unesco) ได้จดทะเบียนให้แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเป็นมรดกโลกทางประวัติศาสตร์  เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.
2535  
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7.  แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน 
แหล่งการเรียนรู้ภายใน 

สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 
ชื่อแหล่งเรียนรู้/ที่ตั้ง 

ห้องดนตรี 
ห้องนาฏศิลป์ 
ห้องสมุด 
ป้ายนิเทศ 
ห้องค้นคว้าหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยี 
พิพิธภัณฑ์แบบจ าลองบ้านไทพวน 
ห้องเรียนภาษาจีน 
ห้องจริยธรรม  
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
ห้องปฏิบัติการ เคมี 
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 
ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 
ห้องปฏิบัติการห้องเรียนคณิตศาสตร์  
ห้องอาเซียน 
ห้องเรียนอุสาหกรรม 
ห้องปั้นหม้อ  เขียนไห 

314 
235 
954 
50 
876 
654 
214 
132 
121 
98 
96 
97 
235 
96 
87 
85 

แหล่งการเรียนรู้ภายนอก 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้/ที่ตั้ง 
ปั้นหม้อ 
เขียนไหลาย 
สานกระติบข้าว + จักสาน 
ทอผ้า 
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง 
หลุมขุดค้นวัดโพธิ์ศรีใน 

43 
37 
84 
34 
8 
8 

ปราชญ์ชาวบ้าน 
ชื่อ-สกุล ที่อยู่ สาขา/เรื่อง ท่ีเชี่ยวชาญ 

พระครูพิทักษ์ธรรมรังสี 
นายชาตรี  ตะโจปะรัง 
นายชาตรี  ตะโจปะรัง 
นางล าไพร  พูลพุทธา 

พระพุทธศาสนา การเรียน -สอบธรรมศึกษา 
การปั้นหม้อ 
เขียนไหลาย 
จักสาน 
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8.  ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
       8.1  ผลงานดีเด่น 

ประเภท 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

ระดับสูงสุด 1 รางวัล 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 
สถานศึกษา - ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยมจากการนิเทศติดตามและประเมินผลการ

จัดกิจกรรมโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
- สพม.20 

ผู้บริหาร - ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น - สมาคมผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา
แห่งประเทศไทย 

ครู - ครูผู้สอนนักเรียนวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางดีเด่น - อ าเภอหนองหาน 
นักเรียน - นักเรียนที่มีความสามารถด้านดนตรีพ้ืนบ้านดีเด่น - อ าเภอหนองหาน 
  
        8.2  งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ ( 1 งาน/โครงการ/กิจกรรม) 
 

ที ่ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ภาพความส าเร็จ/รางวัลที่ได้รับ(ถ้ามี) 
1 กิจกรรมส่งเสริมงานทักษะอาชีพ 

 
นักเรียนสามารถผลิตชิ้นงานในกิจกรรมส่งเสริมงาน
ทักษะอาชีพ ได้จัดจ าหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์โรงเรียน 
และน าเผยแพร่ต่อสาธารณะชนได้ 
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ตอนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
  1.  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
 วิสัยทัศน์  (Vision) 
 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น  มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 พันธกิจ (Mission) 
1. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษา  โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

2. จัดและส่งเสริมการศึกษาให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและมาตรฐานสากล 

3.  ส่งเสริมให้นักเรียนสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมนักเรียนให้เกิดทักษะอาชีพและทักษะการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 เป้าหมาย  (Goal) 
1. โรงเรียน ผู้ปกครอง  ชุมชน และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุน 

การจัดการศึกษา 

2. นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

การศึกษาชาติ  พัฒนาสู่มาตรฐานสากล 

3.  นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ตามมาตรฐานสถานศึกษา 

4.  นักเรียนเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าในการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น 
5. นักเรียนเกิดทักษะอาชีพและทักษะการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  อัตลักษณ์ 
 ยิ้มง่าย  ไหว้สวย  แต่งกายดี  มีจิตอาสา 
3.  เอกลักษณ์ 
 “อนุรักษ์  วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น” 
4.  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
2. มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
3. มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
5. มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
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5.  งาน/โครงการ/กิจกรรม (ระบุชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการในปีการศึกษาที่รายงาน) 

ที ่ โครงการ 

1 โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรสถาศึกษา 

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานวิชาการ 

3 โครงการส่งเสริมงานทักษะอาชีพ 

4 โครงการพัฒนาการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

5 โครงการพัฒนาคุณภาพกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

6 โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

7 โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

8 โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

9 โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

10 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถทางศิลปะ 

11 โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

12 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา(ห้องสมุด 3 ดี) 

13 โครงการส่งเสริมงานแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ 

14 โครการ To Be Number One  

15 โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้ของนักเรียน 

16 ส่งเสริมและพัฒนางานบริหารงานงบประมาณ 

17 พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

18 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและโภชนาการ 

19 โครงการส่งเสริมและร่วมกิจกรรมกับชุมชนและวันส าคัญต่างๆทางศาสนา 

20 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 

21 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

22 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาอาคารสถานที่ 

23 โครงการงาโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์ 

24 โครงการขับขี่ปลอดภัย 
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ตอนที่ 3 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
 
1.ผลการประเมินรายมาตรฐาน 
 
 

มาตรฐาน 
การศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ประเด็นพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา 
ค่าระดับ
คุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

หลักฐานสนับสนุน 
(ข้อมูล/งาน /โครงการ /กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 
ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการ
อ่าน เขียน การสื่อสาร และการ
คิดค านวณ 

1. นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการอ่าน เขียน
ภาษาไทยได้ในระดับ 2 ขึ้นไป ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
2. นักเรียนร้อยละ 65 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์อยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
3. นักเรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการสื่อสาร การ
สนทนาภาษาอังกฤษอย่างง่ายได้ 

4 
 
4 
 
4 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 
 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

 
โครงการสัปดาห์ห้องสมุดส่งเสริมนิสัย
รักการอ่าน 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 
ประเด็นพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา 

ค่าระดับ
คุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

หลักฐานสนับสนุน 
(ข้อมูล/งาน /โครงการ /กิจกรรม) 

 2. ผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิด วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ไขปัญหา 

นักเรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา โดยการท าโครงงาน ห้องละอย่างน้อย 1 
โครงงาน 

5 ยอด
เยี่ยม 

 
 
 
 
 
 

 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

 

 
 3. ผู้เรียนมีความสามารถในการ

สร้างนวัตกรรม 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 และปีท่ี 3 ร้อยละ 85 
มีความสามารถในการผลิตสินค้าอย่างน้อย 1 ชิ้นงาน 
 

4 ดีเลิศ 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการส่งเสริมงาน 
ทักษะอาชีพ 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ประเด็นพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา 
ค่าระดับ
คุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

หลักฐานสนับสนุน 
(ข้อมูล/งาน /โครงการ /กิจกรรม) 

 4. ผู้เรียนมีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

ผู้เรียนร้อยละ 85 สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้น
ข้อมูล 

5 ยอด
เยี่ยม 

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพ่ือ
การเรียนรู้ของนักเรียน 

 
 5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ผู้เรียนร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในระดับ 2 
ขึ้นไป 

4 ดีเลิศ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

 
 6. ผู้เรียนมีความรู้ทักษะ

พ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ 

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ทุกคน ได้รับ
การแนะแนวการศึกษาต่อและเตรียมความพร้อมเข้าสู่การ
ประกอบอาชีพ 
2. นักเรียนทุกคนมีความรู้ทักษะพื้นฐานต่องานอาชีพอย่าง
น้อย 1 งาน 

5 
 
 
4 

ยอด
เยี่ยม 

 
ดีเลิศ 

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและ
อาชีพ 
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โครงการส่งเสริมงานทักษะอาชีพ 

 
 

1.2 คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 
ของผู้เรียน 

1.ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

นักเรียนร้อยละ 85 ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์ในระดับดีขึ้นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา 

4 ดีเลิศ 
 
 

 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

 
โครงการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ประเด็นพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา 
ค่าระดับ
คุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

หลักฐานสนับสนุน 
(ข้อมูล/งาน /โครงการ /กิจกรรม) 

 2.ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

1.นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมที่ชุมชนจัดขึ้นทุก
ปีการศึกษา 
2.นักเรียนทุกคนแต่งกายด้วยชุดไทพวนสัปดาห์ละ 1วัน 

5 
 
5 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 

 
 

 3.ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนและชุมชมจัด
ขึ้นบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมอย่างมีความสุข  

5 ยอดเยี่ยม -โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 

 
-โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตร
นารี 

 4.ผู้เรียนมีสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคม 

1.นักเรียนร้อยละ 80 มีสุขภาวะทางด้านร่างกายตาม
เกณฑ์ของกรมอนามัย 
2.นักเรียนร้อยละ 85 มีจิตอาสาต่อสังคมทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
3. นักเรียนร้อยละ 95 สามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพ
ติดให้โทษได้ 

4 
 
5 
 
4 
 

ดีเลิศ 
 

ยอดเยี่ยม 
 

ดีเลิศ 
 

-โครงการทดสอบสมรรถภาพผู้เรียน 
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4. นักเรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการขับขี่ปลอดภัยใส่หมวก
กันน็อค 

5 ยอดเยี่ยม 

 
-โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่หมวก
กันน็อค 

 
-โครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึก 

 
-โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน 

 
-โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 

                           ค่าเฉลีย่/ระดับคุณภาพ 4.47 ยอดเยี่ยม  
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มาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ประเด็นพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา 
ค่าระดับ
คุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

หลักฐานสนับสนุน 
(ข้อมูล/งาน /โครงการ /กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

1.มีเป้าหมายและวิสัยทัศน์ และ
พันธกิจที่ชัดเจน 

โรงเรียนมีการจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ 
เป้าหมาย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคี
เครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

5 ยอดเยี่ยม โครงการการจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาประจ าปี 

 
 2.มีระบบจัดการคุณภาพ 

ของสถานศึกษา 
1. โรงเรียนมีการจัดท าระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคน
ภายในสถานศึกษา 
2. โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามเกณฑ์โรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล 

5 
 
 
5 

ยอดเยี่ยม 
 
 

ยอดเยี่ยม 

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  
โครงการการจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาประจ าปี 

 
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

 3.การพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุกปี
การศึกษา 

5 ยอดเยี่ยม โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ประเด็นพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา 
ค่าระดับ
คุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

หลักฐานสนับสนุน 
(ข้อมูล/งาน /โครงการ /กิจกรรม) 

 4.การพัฒนาครูและบุคลากรให้
มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ครูทุกคนได้รับการอบรมพัฒนาตนเองอย่างน้อย 20 
ชม./ปี 

5 ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาบุคลากร 

 

 
มาตรฐาน 
การศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ประเด็นพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา 
ค่าระดับ
คุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

หลักฐานสนับสนุน 
(ข้อมูล/งาน /โครงการ /กิจกรรม) 

 5. จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม สะอาด ร่มรื่น 
ปลอดภัย มีแหล่งพักผ่อนอย่างเพียงพอส าหรับ
นักเรียนและบุคลากรทุกคน 
2. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกท่ี
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 
 
 

5 
 
 
5 

ยอดเยี่ยม 
 
 

ยอดเยี่ยม 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 
 

โครงการห้องเรียนคุณภาพ 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 
ประเด็นพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา 

ค่าระดับ
คุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

หลักฐานสนับสนุน 
(ข้อมูล/งาน /โครงการ /กิจกรรม) 

 6. จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและเรียนรู้ 

1. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้อย่าง
เพียงพอ และใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ 
2. โรงเรียนจัดให้มีห้องเรียนคุณภาพอย่างเพียงพอ
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้เรียน 

5 
 
 
5 

ยอดเยี่ยม 
 
 

ยอดเยี่ยม 

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพ่ือ
การเรียนรู้ของนักเรียน 

โครงการห้องเรียนคุณภาพ 

 
                          ค่าเฉลี่ย/ระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม  

 
มาตรฐาน 
การศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ประเด็นพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา 
ค่าระดับ
คุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

หลักฐานสนับสนุน 
(ข้อมูล/งาน /โครงการ /กิจกรรม) 

มาตรฐานที่3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. การจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ 

ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการ
คิดวิเคราะห์สังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์โดยการ
ปฏิบัติจริงผ่านการท ากิจกรรมตามแนวคิด Active 
learning 

5 ยอดเยี่ยม 
 
 

-โครงการพัฒนาบุคลากร 

 
 2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ

และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

ครูทุกคนผลิต พัฒนา ใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 

4 ดีเลิศ 
 

 

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพ่ือ
การเรียนรู้ของนักเรียน 

โครงการห้องเรียนคุณภาพ 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 
ประเด็นพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา 

ค่าระดับ
คุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

หลักฐานสนับสนุน 
(ข้อมูล/งาน /โครงการ /กิจกรรม) 

มาตรฐานที่3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันก าหนดแนวทางการเรียนรู้
และปฏิบัติตนในห้องเรียน  
2. ครูทุกคนจัดกิจกรรมโดยใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้
เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข 

4 
 
4 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 
 

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพ่ือ
การเรียนรู้ของนักเรียน 

โครงการห้องเรียนคุณภาพ 

 
 

 4.ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 
 
 
 

1.ครูทุกคนมีการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพ
จริงโดยใช้วิธีการที่หลากหลายอย่างเป็นระบบ 
 

5 ยอดเยี่ยม โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 
ประเด็นพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา 

ค่าระดับ
คุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

หลักฐานสนับสนุน 
(ข้อมูล/งาน /โครงการ /กิจกรรม) 

มาตรฐานที่3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

5.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

1.ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Active Learning 
2.ครูทุกคนมีการจัดท ารายงานการปฏิบัติงาน
ประจ าปี(SAR)  
3.ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) 
 

5 
 
5 
 
5 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

 

 
                           ค่าเฉลีย่/ระดับคุณภาพ 4.71 ยอดเยี่ยม  

 
 

หมายเหตุ :  ระดับคุณภาพ  
  5   หมายถึง  ยอดเยี่ยม      
  4   หมายถึง  ดีเลิศ     
  3   หมายถึง  ดี      
  2   หมายถึง  ปานกลาง 
  1   หมายถึง  ก าลังพัฒนา 
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2.สรุปผลการประเมิน 
มาตรฐาน ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 4.47 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 5 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4.71 ยอดเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ยรวม/ระดับคุณภาพ 4.73 ยอดเยี่ยม 
 
หมายเหตุ :  การแปรผลระดับคุณภาพ  
  4.50 – 5.00  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  
  3.50 – 4.49  อยู่ในระดับ ดีเลิศ  
  2.50 – 3.49  อยู่ในระดับ ดี  
  1.50 – 2.49  อยู่ในระดับ ปานกลาง  
  ต่ ากว่า 1.50   อยู่ในระดับ  ก าลังพัฒนา 
 
3. จุดเด่น 
 - เป็นโรงเรียนที่เน้นการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมทักษะงานอาชีพ 
 - ส่งเสริมผู้เรียนด้านศิลปะ – นาฏศิลป์ 
 - ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดทักษะด้านกีฬา 
 
4. จุดควรพัฒนา 
 - ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
 - การจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 
 - การใช้ Technology เพ่ือการพัฒนาต่อยอดในงานทักษะอาชีพ  
 
5. แผนพัฒนาเพื่อความยั่งยืนหรือพัฒนาให้ดีขึ้นหนึ่งระดับ 
 - การจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 
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ภาคผนวก 
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