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ค าน า 

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา�SAR  ประจ าป�การศึกษา�2560 เล�มนี�้เป�นการ

ประเมินตนเองของสถานศึกษา�โดยสรุปผลการจัดการศึกษาของ�โรงเรียนห�วยคตพิทยาคมที่สะท�อน

ผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา�ซึ่งเป�นผลส าเร็จจากการบริหาร�จัดการศึกษาที่สอดคล�องกับ

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน�4�มาตรฐาน�ได�แก��คุณภาพของผู�เรียน�
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู�บริหาร�สถานศึกษา�กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน�น

ผู�เรียนเป�นส าคัญ�และระบบการประกัน�คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล�ผลการวิเคราะห�จุดเด�น�จุดที่

ควรพัฒนา�และระบุแนวทาง�การพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตโดยมีมีวัตถุประสงค�เพื่อน าเสนอ
รายงานผลการจัดการศึกษา�ในรอบป�ที่ผ�านมาให�ต�นสังกัดและสาธารณซนได�รับทราบ�และเตรียม

ความพร�อมในการรับ�การประเมินคุณภาพภายนอกต�อไป 

 

    (�นายมนต�อิศวร��รัตนะวงศ�ไชย) 
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รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศกึษาประจ าป� 
ของโรงเรียนห�วยคตพิทยาคม 

ป�การศึกษา�2560 
ส�วนที่� 1 

ข�อมูลพื้นฐาน 
1. ข�อมูลทั่วไป 
1. ข�อมูลทั่วไป 
  ชื่อโรงเรียนห�วยคตพิทยาคม�ที่ตั้ง�143� หมู��6 ต าบล�สุขฤทัย�อ าเภอ ห�วยคต�จังหวัด
อุทัยธานี� สังกัด��ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา��เขต�42� โทร 056-518091� 
โทรสาร�056-518091�e-mail huaikhot@hotmail.com  website  www.hkp.ac.th 
เป�ดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา�ป�ที่�1�ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษา�ป�ที่�6�เนื้อที่ ไร���35�ไร��32�ตารางวา�� 
เขตพื้นที่บริการ��ต าบลสุขฤทัย�� หมู�ที่�1,�2,�6,�12,�13��� 
  ต าบลห�วยคต�� หมู�ที่�1,�3,�5,�7 
  ต าบลทองหลาง��หมู�ที่�7 
ประวัติโรงเรียนโดยย�อ 
  โรงเรียนห�วยคตพิทยาคม��ตั้งอยู�บนที่ดินบริจาคของนายนุช��นางขัม��ธีรนุชพงศ���
จ านวน��25��ไร���32  ตารางวา��และที่ดินของนายกาจ��นางเตี้ย��เพชร�ริด��จ านวน��10��ไร���ต้ังอยู�
เลขที่��143  หมู���6��ต าบล�สุขฤทัย��อ าเภอห�วยคต��จังหวัดอุทัยธานี 
  วันที่��19  มีนาคม��2529  กรมสามัญศึกษาได�จัดตั้งให�เป�นโรงเรียนสาขาของ
โรงเรียนบ�านทุ�งนาวิทยา��อ าเภอหนองฉาง��จังหวัดอุทัยธานี���เป�ดเรียนครั้งแรกโดยอาศัยอาคาร
เรียนโรงเรียน��ไทยรัฐวิทยา��58��(ห�วยคตสามัคคี)��ชื่อเดิมคือโรงเรียนคีรีวนราษฎร���เม่ือวันที่��16  
พฤษภาคม��2529��มีนายป�ญญา��วิทยารัตน���อาจารย��1  โรงเรียนบ�านทุ�งนาวิทยา��เป�นผู�ดูแลสาขา
โรงเรียน 
 วันที่��21  พฤษภาคม��2530  กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งโรงเรียนห�วยคตพิทยาคม 
 

แผนที่โรงเรียน 
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2. ข�อมูลผู�บริหาร 
  1) ผู�อ านวยการโรงเรียน�ชื่อ-สกุล�นายมนต�อิศวร��รัตนะวงศ�ไชย 
โทรศัพท����061-6866512  e-mai   tom_brw29@icloud.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด�ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต�(ศศ.ม.)��สาขาสังคมศึกษา 
�ด ารงต าแหน�งที่โรงเรียนตั้งแต��3�พฤศจิกายน�2559�จนถึงป�จจุบัน�เป�นเวลา��1��ป���6�เดือน 
    
 

3�ข�อมูลนักเรียน�(ณ  วันที่ 10  มิถุนายน ของป�การศึกษา2560) 
 1)�จ านวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการท้ังสิ้น��290�คน 
 2)�จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น��136�คน��จ าแนกตามระดับชั้นที่เป�ดสอน  
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห�อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต�อห�อง 

ม.1 3 37 44 81 27.00 

ม.2 3 45 31 76 25.30 

ม.3 3 40 37 77 25.60 

รวม 9 122 112 243  

ม.4 2 37 37 74 24.6 

ม.5 2 27 46 73 24.30 

ม.6 2 17 28 45 15.00 

รวม 6 81 111 182  

รวมทั้งหมด 15 203 223 426  
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ข�อมูลนักเรียน�(ณ  วันที่ 10  พฤศจิกายน ของป�การศึกษา2560 ) 
 1)�จ านวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น��285��คน 
 2)�จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น��121�คน��จ าแนกตามระดับชั้นที่เป�ดสอน  
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห�อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต�อห�อง 

ม.1 3 35 42 77 25.60 

ม.2 3 43 30 73 24.30 

ม.3 3 39 35 74 24 

รวม 9 117 107 224  

ม.4 2 32 35 67 22.30 

ม.5 2 26 44 70 23.30 

ม.6 2 17 28 45 15.00 

รวม 6 75 107 182  

รวมทั้งหมด 15 192 214 406  

 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน��� อัตราส�วนครู :�นักเรียน =  1 : 16 
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 3)��จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ�ของกรมพลศึกษาหรือส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ (สสส.)��426�คน�คิดเป�นร�อยละ�100 
 4)��จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักส�วนสูงตามเกณฑ�ของกรมอนามัย  426 คน�คิดเป�นร�อยละ 100 
 5)  จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร�องเรียนร�วม��71�คน���คิดเป�นร�อยละ��16.66 
 6)  จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ��0�คน���คิดเป�นร�อยละ 0 
 7)  จ านวนนักเรียนป�ญญาเลิศ  15  คน���คิดเป�นร�อยละ 3.52 
 8)  จ านวนนักเรียนต�องการความช�วยเหลือเป�นพิเศษ  93 คน���คิดเป�นร�อยละ 21.83 
 9)  จ านวนนักเรยีนที่ออกกลางคัน�(ป�จจุบัน) 12 คน���คิดเป�นร�อยละ 2.81 
 10) สถิติการขาดเรียน                            12 คน���คิดเป�นร�อยละ�2.81 
 11) จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น����������������0��คน���คิดเป�นร�อยละ 0 
 12) จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
   ม.3  �������������จ านวน�44�คน���คิดเป�นร�อยละ  86.27 
  �ม.6  �������������จ านวน�31�คน��คิดเป�นร�อยละ�91.17 
 13) จ านวนนักเรียนที่เข�าร�วมกิจกรรมศิลปะ�ดนตรี�นาฏศิลป��วรรณคดีและนันทนาการ  
426 คน��คิดเป�นร�อยละ�100 
 14)�จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป�นลูกที่ดีของพ�อ�แม��ผู�ปกครอง  426 คน�� 
คิดเป�นร�อยละ�100 
 15)�จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป�นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน�426� คน�� 
คิดเป�นร�อยละ�100 
 16)�จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน�ต�อสังคมทั้งในและ 
นอกสถานศึกษา 426 �คน��คิดเป�นร�อยละ�100 
 17)�จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู�จากการอ�านและการสืบค�นจากเทคโนโลยี 
สารสนเทศอย�างสม่ าเสมอ 426 �คน��คิดเป�นร�อยละ�100 
 18) จ านวนนักเรียนที่ผ�านการประเมินความสามารถด�านการคิดตามที่ก าหนด 
ในหลักสูตรสถานศึกษา� 426 คน��คิดเป�นร�อยละ�100 
 19) จ านวนนักเรียนที่ผ�านเกณฑ�การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข�ากับสังคมตามที่
ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา�426�คน��คิดเป�นร�อยละ�100 
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4.�ข�อมูลครูและบุคลากร 
����� 
จ านวนบุคลากร 
 
บุคลากร ผู�บริหาร ครูผู�สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ�าง เจ�าหน�าที่อื่นๆ 

ป�การศึกษา�2560 2 26 2 2 1 
 

ครูประจ าการ 

 
ที่ 

 
ชื่อ�-�ชื่อสกุล 

 
อายุ 

 
อายุ

ราชการ 

 
ต าแหน�ง/ 
วิทยฐานะ 

 
วุฒิ 

 
วิชาเอก 

 
สอนวิชา/ชั้น 

จ านวน
คร้ัง/ 

ชั่วโมง
ที่

ได�รับ 
การ

พัฒนา/ป� 
1 นางนันธยา� 

�����สุวรรณชัยเลิศ 
57 30 ครู�/�คศ.3 บธ.บ. 

กศ.ม. 
บริหารธรุกิจ 
หลักสูตรและ
การสอน 

คณิตศาสตร�/ 
ม.1 

24�ชั่วโมง 

2 นางสาวบษุกร�� 
สุภสุข 

54 31 ครู�/�คศ.2 คศ.บ. 
ศษ.ม. 

โภชนาการ
ชุมชน 
การบริหาร
การศึกษา 

คหกรรม/ 
ม.2, 3, 5, 6 

46�ชั่วโมง 

3 นางสุนันทา� 
�������บางบุญฤทธ์ิ 

53 32 ครู�/�คศ.2 ค.บ. 
กศ.ม. 

คหกรรมศาสตร� 
หลักสูตรและ
การสอน 

คหกรรม/ 
ม.1, 2, 3, 4 

46�ชั่วโมง 

4 นายประหยัด� 
เพ็ชรกลับ 

51 23 ครู�/�คศ.2 กศ.บ. พลศึกษา สุขศึกษา 
พลศึกษา/ 
ม.1, 3, 6 

46�ชั่วโมง 

5 นางสาวสุนันทา�� 
�����������แสงแก�ว 

46 23 ครู�/�คศ.3 ค.บ. 
ศษ.บ. 
ค.ม. 

เกษตรกรรม 
วิทยาศาสตร� 
การบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร�
งานเกษตร/ 
ม.1, 2, 5 

30�ชั่วโมง 

6 นางณัฐชนิกา  
����ทวีทรัพย�นวกลุ 

42 19 ครู�/�คศ.3 ค.บ. ภาษา 
อังกฤษ 

ภาษา 
อังกฤษ 
ม.1, 3, 5 

84�ชั่วโมง 
 
 
 

7 นายอาณัติ�� 
ขันทจันทร� 

40 16 ครู�/�คศ.2 วท.บ. 
กศ.ม. 

เคมี 
วิทยาศาสตร�
ศึกษา 

เคมี 
ม.4, 5, 6 

46�ชั่วโมง 
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ที่ 

 
ชื่อ�-�ชื่อสกุล 

 
อายุ 

 
อายุ

ราชการ 

 
ต าแหน�ง/ 
วิทยฐานะ 

 
วุฒิ 

 
วิชาเอก 

 
สอนวิชา/ชั้น 

จ านวน
คร้ัง/ 

ชั่วโมง
ที่

ได�รับ 
การ

พัฒนา/ป� 
8 นางสุนันทา� 

ศิริเบญจา 
38 15 ครู�/�คศ.2 วท.บ. 

 
ป.บัญฑิต 
 
ค.ม. 

วิทยาการ
คอมพิวเตอร� 
การบริหารการ 
ศึกษา 
วิจัยและ
ประเมินผล
การศึกษา 

คอมพิวเตอร� 
ม.3, 5, 6 

24�ชั่วโมง 

9 น.ส.เสลาลักษณ�� 
������������กรรเกษร 

42 13 ครู�/�คศ.2 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/ 
ม.1, 2 

46�ชั่วโมง 

10 นางพัชรี���ดีจริง 49 11 ครู�/�คศ.3 ค.บ. 
กศ.ม. 

ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

ภาษาไทย/ 
ม.3-5 
 

52�ชั่วโมง 

11 นางสุพัฒจนาธรรม�� 
�����������วาอุทัศน� 

40 12 ครู�/�คศ.2 ค.บ. 
ศษ.ม. 

ภาษาไทย 
การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย/ 
ม.1, 4, 6 

24�ชั่วโมง 

12 นางสาวเสาวณี� 
�����������ทองอ�อน 

37 9 ครู�/�คศ.1 กศ.บ. ชีววิทยา ชีววิทยา/ 
ม.4-6 

12�ชั่วโมง 

13 นายสุภาพ��หัสแดง 40 9 ครู�/�คศ.2 ค.บ. ฟ�สิกส� พิสิกส��/ 
ม.4-6 

30�ชั่วโมง 

14 นางสาวนิรชา��
อภิชาติ 

33 8 ครู�/�คศ.2 ค.บ. วิทยาศาสตร�
ทั่วไป 

วิทยาศาสตร�
ทั่วไป/�ม.2-3 

40�ชั่วโมง 

15 นายพงษ�ศักดิ์� 
�แก�วแดง 

36 8 ครู�/�คศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมฯ 
ม.3, 5, 6 

54�ชั่วโมง 
 

16 นายกฤษณะ�� 
ทองเช้ือ 

39 7 ครู�/�คศ.2 ค.บ. 
กศ.ม. 

อุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีและ
สื่อสาร
การศึกษา 

อุตสาหกรรม/ 
ม.1, 2, 4, 5,6 

36�ชั่วโมง 

17 นางสาวกนกวรรณ�� 
����������เกตุณรงค� 

39 7 ครู�/�คศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมฯ 
ม.2, 4, 5 

12�ชั่วโมง 

18 นายกิตติคุณ� 
สัทธานนท� 

36 7 ครู�/�คศ.1 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษา 
อังกฤษ/ 
ม.4-6 

48�ชั่วโมง 

29 นางสาวบุษรา� 
ทองไทย 

41 7 ครู�/�คศ.1 วท.บ. คอมพิวเตอร� คอมพิวเตอร� 
ม.1, 2, 4 

102 ช่ัวโมง 

20 นายสุป�ญญา�� 
���ทวีทรัพย�นวกุล 

42 13 ครู�/�คศ.2 ค.บ. 
ศศ.ม. 

ภาษาไทย 
รัฐศาสตร� 

ภาษาไทย/ 
ม.2, 5, 6 

12 ช่ัวโมง 
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ที่ 

 
ชื่อ�-�ชื่อสกุล 

 
อายุ 

 
อายุ

ราชการ 

 
ต าแหน�ง/ 
วิทยฐานะ 

 
วุฒิ 

 
วิชาเอก 

 
สอนวิชา/ชั้น 

จ านวน
คร้ัง/ 

ชั่วโมง
ที่

ได�รับ 
การ

พัฒนา/ป� 
21 นางพัณณ�ชิตา��

เชยชม 
38 8 ครู�/�คศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร� คณิตศาสตร� 

ม.�2 - 3 
42�ชั่วโมง 

22 นางสาววรัญรักษ��� 
������������บุญนอก 

34 7 ครู�/�คศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมฯ 
ม.1, 3, 6 

24�ชั่วโมง 

23 นายภาคย���
ทองขาว 

37 5 ครู�/�คศ.1 ศศ.บ. ศิลปกรรม 
(ออกแบบ
ประยุกต�ศิลป�) 

ศิลปะ/ 
ม.1, 2, 3, 4, 6 

48 ช่ัวโมง 

24 นางสาวอรอนงค� 
���������ชุ�มเมืองเย็น 

32 4 ครู�/�คศ.1 วท.บ. จิตวิทยาและ 
แนะแนว 

แนะแนว 
ม.1�–�ม.6 

60�ชั่วโมง 

 

 
ที่ 

 
ชื่อ�-�ชื่อสกุล 

 
อายุ 

 
อายุ

ราชการ 

 
ต าแหน�ง/ 
วิทยฐานะ 

 
วุฒิ 

 
วิชาเอก 

 
สอนวิชา/ชั้น 

จ านวน
คร้ัง/ 

ชั่วโมงที่
ได�รับ 
การ

พัฒนา/ป� 
25 นางสาวณัฐนันท��� 

��������������วงษ�วิลัย 
28 3 ครู�/�คศ.1 ศษ.บ. 

(5�ป�) 
นาฏศิลป�ไทย
ศึกษา 

นาฏศิลป� 
ม.�1-6 

28�ชั่วโมง 

26 นายมหาชัย��นุ�มมาก 34 2 ครู�/�คศ.1 บธ.บ. 
 
ป.
บัณฑิต 

คอมพิวเตอร�
ธุรกิจ 
วิชาชีพครู 

คอมพิวเตอร� 
ม.1, 2, 4, 6 

12 ช่ัวโมง 

 

จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก�...........26.............�คน�คิดเป�นร�อยละ�...96.30� 
 จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด�........1...............�คน�คิดเป�นร�อยละ�.....3.70... 
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พนักงานราชการ�/�ครูอัตราจ�าง 

ที่ ช่ือ�– ช่ือสกุล อายุ 
ประสบการณ�
การสอน�(ป�) 

วุฒิ วิชา�เอก สอนวิชา/ชั้น 
จ�างด�วย
เงิน 

1 นางสาวเครือวัลย��
พรมเมือง 

37 12  ป� ค.บ. ดนตรีศึกษา ดนตรีไทย�/� 
ม.1-6 

งบ�สพฐ. 

2 นายไพรัช��มณีโชติ 30 5�ป� ศษ.บ พลศึกษา สุขศึกษาและ
พลศึกษา�/ 
ม.2-5 

งบ�สพฐ. 

3 นางสาวจรูญ�� 
เมืองสุวรรณ���������� 

51 8��ป� กษ.บ สังคมศึกษา สังคม�/  
ม.2, 3, 5 

งบ�สพฐ. 

4 นางสาวเทียนทอง��
อนันต�โต��������������� 

30 4��ป� ป.ตรี ภาษาจีน ภาษาจีน�/  
ม.1-6 

งบ�สพฐ. 

สาขาวิชาที่จบการศึกษา�และภาระงานสอน 
 

สาขาวิชา จ านวน(คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู�1 คน� 
ในแต�ละสาขาวิชา�(ชม./สัปดาห�) 

1. ภาษาไทย 3 15 
2 คณิตศาสตร� 2 15 
3 วิทยาศาสตร� 5 15 
4 สังคมศึกษา 4 15 
5 ศิลปศึกษา 3 15 
6�สุขศึกษา�พลศึกษา 2 15 
7��การงานอาชีพ 6 15 
8�ภาษาต�างประเทศ 4 15 
9.�แนะแนว 1 15 

รวม 30 135 
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ป.ตรี
74%

ป.โท
24%

สูงกว่า ป.โท
2%

แผนภูมิแสดงวุฒิการศึกษาของบุคลากร

ป.ตรี

ป.โท

สูงกว่า ป.โท

. ข�อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.��ข�อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

 
ร�อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต�ละรายวิชาในระดับ�3 ข้ึนไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาป�ที่�1-6 ป�การศึกษา�2560 

กลุ�มสาระการเรียนรู� ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ย 

ภาษาไทย 72.15 18.18 51.92 51.76 55.95 33.33 47.22 

คณิตศาสตร� 27.85 22.73 36.54 27.27 30.17 29.41 29.00 

วิทยาศาสตร� 34.18 48.48 75.00 14.07 15.54 17.65 34.15 

สังคมศึกษาฯ 42.19 34.85 46.15 31.28 57.50 47.06 43.17 

สุข/พลศึกษา 81.82 72.11 82.50 74.55 94.83 100.00 84.30 

ศิลปะ 39.47 74.23 36.00 36.36 56.90 79.41 53.73 

การงานอาชีพฯ 48.37 72.19 60.34 40.00 46.48 55.29 53.78 

ภาษาต�างประเทศ 40.93 39.39 29.49 27.27 50.00 40.20 37.88 

ผลรวมเฉลี่ย 49.03 49.85 51.22 33.62 47.04 44.12 45.81 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน� (O-NET) 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน� (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาป�ที่�3 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร� วิทยาศาสตร� สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ 

ค�าเฉล่ียระดับโรงเรียน 43.98 22 30.68   26.91 

ค�าเฉล่ียระดับจังหวัด 47 24.49 31.5   28.45 

ค�าเฉล่ียระดับสังกัด สพฐ 48.77 26.55 32.47   30.14 

ค�าเฉล่ียระดับประเทศ 48.29 26.3 32.28   30.45 
 

 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สุข/พลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศ

เฉลี�ย 47.22 29.00 34.15 43.17 84.30 53.73 53.78 37.88

47.22

29.00
34.15

43.17

84.30

53.73 53.78

37.88

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

แผนภูมิแสดงรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได�ระดับ 3 ข้ึนไป

43.98

22

30.68
26.91

47

24.49

31.5
28.45

48.77

26.55

32.47
30.14

48.29

26.3

32.28 30.45
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60

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

(O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาป�ที่ 3

ค่าเฉลี�ยระดบัโรงเรียน ค่าเฉลี�ยระดบัจงัหวดั ค่าเฉลี�ยระดบัสงักดั สพฐ ค่าเฉลี�ยระดบัประเทศ
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน� (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาป�ที่�6 

 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร� วิทยาศาสตร� สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ 

ค�าเฉล่ียระดับโรงเรียน 39.22 16.25 24.15 29.76 22.21 

ค�าเฉล่ียระดับจังหวัด 48.34 22.54 28.44 34.16 24.88 

ค�าเฉล่ียระดับสังกัด สพฐ 50.07 24.64 29.48 34.96 27.91 

ค�าเฉล่ียระดับประเทศ 49.25 24.53 29.37 34.7 28.31 
 

 
 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน� (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาป�ที่�3 
ป�การศึกษา�2559-2560 

 

กลุ�มสาระการเรียนรู� 
ป�การศึกษา 2559 ป�การศึกษา 2560 เพิ่มขึ้น�/ 

จ านวนผู�เข�า
สอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

จ านวนผู�เข�า
สอบ 

คะแนน
เฉลี่ย ลดลง 

ภาษาไทย 54 44.06 44 43.98 -0.08 

คณิตศาสตร� 54 23.57 44 22 -1.57 

วิทยาศาสตร� 54 34.74 44 30.68 -4.06 

สังคมศึกษาฯ 54 45.11       

ภาษาต�างประเทศ 54 27.33 44 26.91 -0.42 

เฉลี่ยรวม 54 34.96 44 30.89   

39.22

16.25

24.15
29.76

22.21

48.34

22.54
28.44

34.16

24.88

50.07

24.64
29.48

34.96

27.91

49.25

24.53
29.37

34.7
28.31
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาองักฤษ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

(O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาป�ที่ 6

ค่าเฉลี�ยระดบัโรงเรียน ค่าเฉลี�ยระดบัจงัหวดั ค่าเฉลี�ยระดบัสงักดั สพฐ ค่าเฉลี�ยระดบัประเทศ



รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา�SAR�60�โรงเรียนห�วยคตพิทยาคม 15

 
แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน�(O-NET) ป�การศึกษา�2559-2560 

 

   
 
 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน� (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาป�ที่�6 
ป�การศึกษา�2559-2560 

 
 

กลุ�มสาระการเรียนรู� 
ป�การศึกษา 2559 ป�การศึกษา 2560 เพิ่มขึ้น�/ 

จ านวนผู�เข�า
สอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

จ านวนผู�เข�า
สอบ 

คะแนน
เฉลี่ย ลดลง 

ภาษาไทย 55 44.97 34 39.22 -5.75 

คณิตศาสตร� 55 18.27 34 16.25 -2.02 

วิทยาศาสตร� 55 30 34 24.15 -5.85 

สังคมศึกษาฯ 55 33.24 34 29.76 3.48 

ภาษาต�างประเทศ 55 22.8 34 22.21 -0.59 

เฉลี่ยรวม 55 29.86 34 26.32 -3.54 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาต่างประเทศ

ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี�ย ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี�ย
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แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน�(O-NET) ป�การศึกษา�2559-2560 
 

 

 
 
 
 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค� 

ระดับชั้น 
จ านวน�
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร�อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(คุณลักษณะอันพึงประสงค�) 

ดีเยี่ยม ด ี ผ�าน ไม�ผ�าน 

จ านวน ร�อยละ จ านวน ร�อยละ จ านวน ร�อยละ จ านวน ร�อยละ 

มัธยมศึกษาป�ที่�1 79 0 0.00 76 96.20 2 2.53 1 1.27 

มัธยมศึกษาป�ที่�2 66 3 4.55 57 86.36 0 0.00 6 9.09 

มัธยมศึกษาป�ที่�3 52 22 42.31 29 55.77 0 0.00 1 1.92 

มัธยมศึกษาป�ที่�4 55 0 0.00 52 94.55 0 0.00 3 5.45 

มัธยมศึกษาป�ที่�5 58 30 51.72 24 41.38 1 1.72 3 5.17 

มัธยมศึกษาป�ที่�6 34 0 0.00 34 100.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 344 55   272   3   14   

เฉลี่ยร�อยละ 688 110.00 544.00 6.00 28.00 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาต่างประเทศ

ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี�ย ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี�ย
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แผนภูมิแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค� 

 

 
 

ผลการประเมินการอ�าน�คิดวิเคราะห��และเขียน 
 

ระดับชั้น 
จ านวน�
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร�อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(การอ�านคิด�วิเคราะห��และเขียน) 

ดีเยี่ยม ด ี ผ�าน ไม�ผ�าน 

จ านวน ร�อยละ จ านวน ร�อยละ จ านวน ร�อยละ จ านวน ร�อยละ 

มัธยมศึกษาป�ที่�1 79 
0 

0.00 
76 

96.20 
2 

2.53 
1 

1.27 

มัธยมศึกษาป�ที่�2 66 
0 

0.00 
59 

89.39 
0 

0.00 
7 

10.61 

มัธยมศึกษาป�ที่�3 52 
19 

36.54 
32 

61.54 
0 

0.00 
1 

1.92 

มัธยมศึกษาป�ที่�4 55 
0 

0.00 
52 

94.55 
0 

0.00 
3 

5.45 

มัธยมศึกษาป�ที่�5 58 
4 

6.90 
50 

86.21 
1 

1.72 
3 

5.17 

มัธยมศึกษาป�ที่�6 34 
0 

0.00 
34 

100.00 
0 

0.00 
0 

0.00 

รวม 344 23   303   3   15   

เฉลี่ยร�อยละ   0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

มัธยมศึกษาปีที� 1 มธัยมศกึษาปีที� 2 มัธยมศึกษาปีที� 3 มัธยมศึกษาปีที� 4 มัธยมศึกษาปีที� 5 มัธยมศึกษาปีที� 6

0.00
4.55

42.31

0.00

51.72

0.00

96.20

86.36

55.77

94.55

41.38

100.00

2.53
0.00 0.00 0.00 1.72 0.001.27

9.09

1.92
5.45 5.17

0.00

ดีเยี�ยม ดี ผา่น ไม่ผา่น
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แผนภูมิแสดงผลการประเมินการอ�าน�คิดวิเคราะห��และเขียน 

 

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 
 

ระดับชั้น 
จ านวน�
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร�อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน) 

ผ�าน ไม�ผ�าน 

จ านวน ร�อยละ จ านวน ร�อยละ 

มัธยมศึกษาป�ที่�1 79 
79 

100.00 
0 

0.00 

มัธยมศึกษาป�ที่�2 66 
66 

100.00 
0 

0.00 

มัธยมศึกษาป�ที่�3 52 
52 

100.00 
0 

0.00 

มัธยมศึกษาป�ที่�4 55 
55 

100.00 
0 

0.00 

มัธยมศึกษาป�ที่�5 58 
58 

100.00 
0 

0.00 

มัธยมศึกษาป�ที่�6 34 
34 

100.00 
0 

0.00 

รวม 344 344 
  

0 
  

เฉลี่ยร�อยละ   0.00 0.00 

0.00 0.00

36.54

0.00

6.90

0.00

96.20

89.39

61.54

94.55

86.21

100.00

2.53
0.00 0.00 0.00 1.72 0.001.27
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มธัยมศึกษาปีที� 1 มธัยมศึกษาปีที� 2 มธัยมศึกษาปีที� 3 มธัยมศึกษาปีที� 4 มธัยมศึกษาปีที� 5 มธัยมศึกษาปีที� 6

ดีเยี�ยม ดี ผา่น ไม่ผา่น
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แผนภูมิแสดงผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 
 

 

 
ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู�เรียน�5 ด�าน 

ผลการประเมินสมรรถนะ�: ความสามารถในการสื่อสาร 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ผลการประเมินสมรรถนะ�:�ความสามารถในการสื่อสาร 

ดีมาก ดี พอใช� ปรับปรุง 
จ านวน
คน ร�อยละ 

จ านวน
คน ร�อยละ 

จ านวน
คน ร�อยละ 

จ านวน
คน ร�อยละ 

มัธยมศึกษาป�ที่�1 79 
19 

24.05 
54 

68.35 
5 

6.33 
1 

1.27 

มัธยมศึกษาป�ที่�2 66 
15 

22.73 
38 

57.58 
7 

10.61 
6 

9.09 

มัธยมศึกษาป�ที่�3 52 
25 

48.08 
23 

44.23 
3 

5.77 
1 

1.92 

มัธยมศึกษาป�ที่�4 55 
19 

34.55 
27 

49.09 
6 

10.91 
3 

5.45 

มัธยมศึกษาป�ที่�5 58 
35 

60.34 
20 

34.48 
0 

0.00 
3 

5.17 

มัธยมศึกษาป�ที่�6 34 
20 

58.82 
14 

41.18 
0 

0.00 
0 

0.00 
รวม 

344 
133   176   21   14   

เฉลี่ยร�อยละ 
  0.00 0.00 0.00 0.00 
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ผา่น ไม่ผา่น
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แผนภูมิแสดงผลการประเมินสมรรถนะ�: ความสามารถในการสื่อสาร 
 

 
 

ผลการประเมินสมรรถนะ�: ความสามารถในการคิด 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ผลการประเมินสมรรถนะ�:�ความสามารถในการคิด 

ดีมาก ดี พอใช� ปรับปรุง 

จ านวน
คน 

ร�อยละ 
จ านวน
คน 

ร�อยละ 
จ านวน
คน 

ร�อยละ 
จ านวน
คน 

ร�อยละ 

มัธยมศึกษาป�ที่�1 79 15 18.99 40 50.63 23 29.11 1 1.27 

มัธยมศึกษาป�ที่�2 66 13 19.70 37 56.06 10 15.15 6 9.09 

มัธยมศึกษาป�ที่�3 52 19 36.54 25 48.08 7 13.46 1 1.92 

มัธยมศึกษาป�ที่�4 55 16 29.09 26 47.27 10 18.18 3 5.45 

มัธยมศึกษาป�ที่�5 58 28 48.28 17 29.31 10 17.24 3 5.17 

มัธยมศึกษาป�ที่�6 34 10 29.41 19 55.88 5 14.71 0 0.00 
รวม 

344 
101   164   65   14   

เฉลี่ยร�อยละ 100 29.36 47.67 18.90 4.07 
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ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง
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แผนภูมิแสดงผลการประเมินสมรรถนะ�: ความสามารถในการคิด 
 

 
 

ผลการประเมินสมรรถนะ�: ความสามารถในการแก�ป�ญหา 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ผลการประเมินสมรรถนะ�:�ความสามารถในการแก�ป�ญหา 

ดีมาก ด ี พอใช� ปรับปรุง 

จ าน
วน
คน 

ร�อยละ 
จ านวน
คน 

ร�อยละ 
จ านวน
คน 

ร�อยละ 
จ านวน
คน 

ร�อยละ 

มัธยมศึกษาป�ที่�1 79 13 16.46 52 65.82 13 16.46 1 1.27 

มัธยมศึกษาป�ที่�2 66 13 19.70 32 48.48 15 22.73 6 9.09 

มัธยมศึกษาป�ที่�3 52 19 36.54 20 38.46 12 23.08 1 1.92 

มัธยมศึกษาป�ที่�4 55 15 27.27 30 54.55 7 12.73 3 5.45 

มัธยมศึกษาป�ที่�5 58 19 32.76 31 53.45 5 8.62 3 5.17 

มัธยมศึกษาป�ที่�6 34 10 29.41 19 55.88 5 14.71 0 0.00 
รวม 

344 
89   184   57   14   

เฉลี่ยร�อยละ 100 25.87 53.49 16.57 4.07 
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ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง
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แผนภูมิแสดงผลการประเมินสมรรถนะ�: ความสามารถในการแก�ป�ญหา 

 
 

ผลการประเมินสมรรถนะ�: ความสามารถในการใช�ทักษะชีวิต 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ผลการประเมินสมรรถนะ�: ความสามารถในการใช�ทักษะชีวิต 

ดีมาก ดี พอใช� ปรับปรุง 

จ านว
นคน 

ร�อยละ 
จ านวน
คน 

ร�อยละ 
จ านวน
คน 

ร�อยละ 
จ านวน
คน 

ร�อยละ 

มัธยมศึกษาป�ที่�1 79 29 36.71 47 59.49 2 2.53 1 1.27 

มัธยมศึกษาป�ที่�2 66 25 37.88 30 45.45 5 7.58 6 9.09 

มัธยมศึกษาป�ที่�3 52 23 44.23 25 48.08 3 5.77 1 1.92 

มัธยมศึกษาป�ที่�4 55 25 45.45 24 43.64 3 5.45 3 5.45 

มัธยมศึกษาป�ที่�5 58 30 51.72 22 37.93 3 5.17 3 5.17 

มัธยมศึกษาป�ที่�6 34 17 50.00 15 44.12 2 5.88 0 0.00 
รวม 344 149   163   18   14   

เฉลี่ยร�อยละ 100 43.31 47.38 5.23 4.07 
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ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง
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แผนภูมิแสดงผลการประเมินสมรรถนะ�: ความสามารถในการใช�ทักษะชีวิต 
 

 

 
ผลการประเมินสมรรถนะ�: ความสามารถในการใช�เทคโนโลยี 

 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ผลการประเมินสมรรถนะ�: ความสามารถในการใช�เทคโนโลยี 

ดีมาก ด ี พอใช� ปรับปรุง 

จ านว
นคน 

ร�อยละ 
จ านวน

คน 
ร�อยละ 

จ านวน
คน 

ร�อยละ 
จ านวน

คน 
ร�อยละ 

มัธยมศึกษาป�ที่�1 79 27 34.18 48 60.76 3 3.80 1 1.27 

มัธยมศึกษาป�ที่�2 66 25 37.88 32 48.48 3 4.55 6 9.09 

มัธยมศึกษาป�ที่�3 52 20 38.46 28 53.85 3 5.77 1 1.92 

มัธยมศึกษาป�ที่�4 55 23 41.82 27 49.09 2 3.64 3 5.45 

มัธยมศึกษาป�ที่�5 58 25 43.10 30 51.72 0 0.00 3 5.17 

มัธยมศึกษาป�ที่�6 34 10 29.41 27 79.41 0 0.00 0 0.00 
รวม 

344 
130   192   11   14   

เฉลี่ยร�อยละ 100 37.79 55.81 3.20 4.07 

 
 

36.71 37.88

44.23 45.45

51.72
50.00

59.49

45.45
48.08

43.64

37.93

44.12

2.53

7.58
5.77 5.45 5.17 5.88

1.27

9.09

1.92
5.45 5.17

0.00
0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง
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แผนภูมิแสดงผลการประเมินสมรรถนะ�: ความสามารถในการใช�เทคโนโลยี 
 

 

 
ผลการประเมินน้ าหนัก�ส�วนสูง�ตามเกณฑ�ของกรมอนามัย 

 

ระดับชั้น 
จ านวน�
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร�อยละของนักเรียน 

น้ าหนัก�ส�วนสูง ตามเกณฑ�ของกรมอนามัยตามระดับคุณภาพ 

ผ�าน ไม�ผ�าน 

จ านวน ร�อยละ จ านวน ร�อยละ 

มัธยมศึกษาป�ที่�1 79 
68 

86.08 
11 

13.92 

มัธยมศึกษาป�ที่�2 66 
53 

80.30 
13 

19.70 

มัธยมศึกษาป�ที่�3 52 
46 

88.46 
8 

15.38 

มัธยมศึกษาป�ที่�4 55 
45 

81.82 
10 

18.18 

มัธยมศึกษาป�ที่�5 58 
51 

87.93 
7 

12.07 

มัธยมศึกษาป�ที่�6 34 
29 

85.29 
5 

14.71 

รวม 344 292 
  

54 
  

เฉลี่ยร�อยละ 100 84.88 15.70 

34.18
37.88 38.46

41.82 43.10

29.41

60.76

48.48

53.85
49.09

51.72

79.41

3.80 4.55 5.77
3.64

0.00 0.001.27

9.09

1.92
5.45 5.17

0.00
0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง
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แผนภูมิแสดงผลการประเมินน้ าหนัก�ส�วนสูง�ตามเกณฑ�ของกรมอนามัย 

 

 

ผลการประเมินสมรรถนะภาพทางกายตามเกณฑ�ของกรมพลศึกษา�หรือ� 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ�(สสส.) 

ระดับชั้น 
จ านวน�นักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร�อยละของนักเรียนสมรรถนะภาพทางกายตามเกณฑ� 

ผ�าน ไม�ผ�าน 

จ านวน ร�อยละ จ านวน ร�อยละ 

มัธยมศึกษาป�ที่�1 79 
70 

88.61 
9 

11.39 

มัธยมศึกษาป�ที่�2 66 
55 

83.33 
11 

16.67 

มัธยมศึกษาป�ที่�3 52 
48 

92.31 
6 

11.54 

มัธยมศึกษาป�ที่�4 55 
47 

85.45 
8 

14.55 

มัธยมศึกษาป�ที่�5 58 
53 

91.38 
5 

8.62 

มัธยมศึกษาป�ที่�6 34 
31 

91.18 
3 

8.82 

รวม 344 304 
  

42 
  

เฉลี่ยร�อยละ 100 88.37 12.21 

 
 
 

86.08
80.30

88.46

81.82
87.93

85.29

13.92
19.70

15.38
18.18

12.07
14.71

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ผา่น ไม่ผา่น



รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา�SAR�60�โรงเรียนห�วยคตพิทยาคม 26

แผนภูมิแสดงผลการประเมินสมรรถนะภาพทางกายตามเกณฑ�ของกรมพลศึกษา�หรือ� 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ�(สสส.) 

 

 

  

88.61

83.33

92.31

85.45

91.38 91.18

11.39

16.67

11.54
14.55

8.62 8.82

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ผา่น ไม่ผา่น
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5. ข�อมูลอาคารสถานที่� 
 อาคารเรียนจ านวน�3��หลัง��อาคารประกอบจ านวน�3�หลัง�ส�วม 3 หลัง 

สนามฟุตบอล  1 สนาม�������สนามบาสเก็ตบอล� 1 สนาม���สนาม�อ่ืนๆ�(ระบุ)�โรงอาหาร�จ านวน�1�
หลัง�� 

 

6. ข�อมูลงบประมาณ 
  งบประมาณ�(รับ-จ�าย) 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ�าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ 14,488,070.- งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค�าจ�าง 9,331,170.- 
เงินนอกงบประมาณ 2,785,556.- งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 8,688,812.- 
เงินอื่นๆ(ระบุ) 155,030.- งบอ่ืนๆ(ระบุ) 64,326.- 

รวมรายรับ 17,428,656.- รวมรายจ�าย 12,927,408.- 
 
 งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค�าจ�าง�����คิดเป�นร�อยละ��53������ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา�����คิดเป�นร�อยละ��49.85��ของรายรับ 
7. ข�อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 1)�สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ�เป�นพ้ืนที่ราบ�สลับเนินเขาเตี้ย�ๆ�มี
บ�านเรือนประชากรกระจายเป�นกลุ�มเครือญาติ�มีประชากรประมาณ�20,000�คน�บริเวณใกล�เคียง
โดยรอบโรงเรียนได�แก�สถานที่ราชการ�เช�น�ที่ว�าการอ าเภอห�วยคต���สถานีต ารวจ�โรงเรียน�วัด�
โรงพยาบาลและบ�านเรือนประชากรรวมทั้งพ้ืนที่ในการเกษตร���อาชีพหลักของชุมชน�คือ�
เกษตรกรรม�ท าไร�มันส าปะหลัง�ไร�ข�าวโพดและไร�อ�อย�เนื่องจากมีพื้นที่เป�นดินปนทรายและปริมาณ
น้ าฝนมีน�อย�แหล�งน้ ามีไม�เพียงพอ�นอกจากนี้ก็ประกอบอาชีพรับจ�าง�ค�าขายและเลี้ยงสัตว���ส�วนใหญ�
นับถือศาสนา�พุทธ��ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท�องถิ่นที่เป�นที่รู�จักโดยทั่วไปคือ��ประเพณีสงกรานต���
ประเพณีแห�นางแมว��ประเพณีเทโว��ประเพณีลอยกระทง��ประเพณีป�ดบ�านและประเพณีบูชาเจดีย�
ของชาวกะเหรี่ยง 
  2) ผู�ปกครองส�วนใหญ��จบการศึกษาระดับภาคบังคับ���อาชีพหลัก��คือ�เกษตรกรรม�ท า
ไร�มันส าปะหลัง�ไร�ข�าวโพดและไร�อ�อย��ส�วนใหญ�นับถือศาสนาพุทธ��ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได�โดย
เฉลี่ยต�อครอบครัวต�อป���40,000��บาท��จ านวนคนเฉลี่ยต�อครอบครัว��4��คน  
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3) โอกาสและข�อจ ากัดของโรงเรียน 
      

โอกาส ข�อจ ากัด 

1.โรงเรียนอยู�ใกล�แหล�งเรียนรู��เช�น�ห�องสมุด

ประชาชนอ าเภอ�น้ าพุร�อนบ�านสมอทอง������ 

อ�างเก็บน้ าห�วยขุนแก�ว�แหล�งอารยธรรม����� 

ขวานหินโบราณ�พุน้ าใส��น้ าตกไซเบอร�และแหล�ง����

ท�องเที่ยวเชิงนิเวศ�เกษตรผสมผสาน�การผลิต

กระดาษจากกระดาษสา�ฯลฯ 

1.�ประชากรส�วนใหญ�มีการศึกษาน�อย� 

 

2.�ได�รับความอนุเคราะห�ทุนการศึกษาจากองค�การ

บริหารส�วนต าบลสุขฤทัย�และมูลนิธิ��ศุภนิมิต�และ

หน�วยงานอื่นๆ 

2.ประชากรมีรายได�จากการประกอบอาชีพหลักไม�

แน�นอน 

3.ได�รับการสนับสนุนเจ�าหน�าที่จากหน�วยงานของ

รัฐ�เช�น�ต ารวจ�แพทย��พยาบาล�เจ�าหน�าที่จาก

หน�วยพัฒนาการเคลื่อนที่�15 ให�ความรู�แก�นักเรียน

ในโอกาสต�าง�ๆ�� 

3.�ผู�ปกครองนักเรียนส�วนใหญ�ต�องออกไปประกอบ

อาชีพต�างถิ่นท าให�นักเรียนต�องอยู�ตามล าพังหรือ

อยู�กับผู�ปกครองที่สูงอายุท าให�นักเรียนขาดความ

อบอุ�นและเสี่ยงต�อการเกิดป�ญหาต�าง�ๆ�ทั้งด�าน

การเรียน�และด�านพฤติกรรม 

4. ผู�ปกครองให�การสนับสนุนในการท ากิจกรรม

ต�าง�ๆชองโรงเรียน 
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8. โครงสร�างหลักสูตรสถานศึกษาปรับปรุง�2560�� 
  

ระดับชั้น 

เวลาเรียน (คิดเป�นชั่วโมงต�อป�)     

ภาษา คณิต วิทยา 
สังคม
ศึกษา 

สุข
ศึกษา 

  
การ
งาน ภาษา กิจกรรม     

ไทย ศาสตร� 

ศาสตร� 
และ

เทคโนโลยี ศาสนา และ 
ศิลปะ 

อาชีพ ต�าง พัฒนา เพิ่มเติม รวม 

      วัฒนธรรม 

พล
ศึกษา 

  
 ประเทศ ผู�เรียน     

ม. 1 240 240 240 240 80 80 40 120 60 200 1560 

ม. 2 240 240 240 240 80 80 40 120 60 200 1460 

ม. 3 240 240 240 240 80 80 40 120 60 200 1460 

ม.�4 80 80 80 60 40 40 40 80 120 1000 1620 

ม. 5 80 80 80 60 40 40 40 80 120 1000 1620 

ม. 6 80 80 80 60 40 40 40 80 120 1000 1620 

 

9.�แหล�งเรียนรู��ภูมิป�ญญาท�องถิ่น� 
 1) ห�องสมุดมีขนาด�216�ตารางเมตร�จ านวนหนังสือในห�องสมุด�5,000 เล�ม 
   การสืบค�นหนังสือและการยืม-คืน�ใช�ระบบห�องสมุดอัตโนมัติ�สพฐ. 
   จ านวนนักเรียนที่ใช�ห�องสมุดในป�การศึกษาท่ีรายงาน�เฉลี่ย�50�คน�ต�อ�วันคิดเป�น
ร�อยละ�10�ของนักเรียนทั้งหมด 

2)�ห�องปฏิบัติการ 
  ห�องปฏิบัติการวิทยาศาสตร�����จ านวน�4 ห�อง 

   ห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร�����จ านวน�2 ห�อง 
   ห�องปฏิบัติการทางภาษา��������จ านวน�1 ห�อง 
   ห�องคณิตศาสตร�������������������จ านวน�1 ห�อง 
 3) คอมพิวเตอร� จ านวน�87�เครื่อง 
   ใช�เพื่อการเรียนการสอน�60�เครื่อง 
   ใช�เพื่อสืบค�นข�อมูลทางอินเทอร�เน็ต�15�เครื่อง 
   จ านวนนักเรียนที่สืบค�นข�อมูลทางอินเทอร�เน็ตในป�การศึกษาที่รายงาน� 
เฉลี่ย�30�คน�ต�อวัน  คิดเป�นร�อยละ�6�ของนักเรียนทั้งหมด 
   ใช�เพื่อการบริหารจัดการ�12� เครื่อง 
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 4) แหล�งเรียนรู�ภายในโรงเรียน 
 

แหล�งเรียนรู�ภายใน 
สถิติการใช�จ านวนครั้ง/ป� 

ช่ือแหล�งเรียนรู� 
1.�ห�องสมุด 120 
2.ห�องปฏิบัติการวิทยาศาสตร� 100 
3.ห�องปฏิบัติการทางภาษา� 80 
4.ห�องปฏิบัติการคณิตศาสตร� 100 
5.ห�องปฏิบัติการสังคมศึกษา 100 
6.ห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร�� 100 
7.ห�องพยาบาล 40 
8.ห�องสภานักเรียน 30 
9. ห�อง�e-training 25 

 
 
 
 
 

การใช�แหล�งเรียนรู�ภายในจ านวนครั้ง/ป�� 

  
 

ห้องสมุด

17%

ห้องวิทยาศาสตร์

15%

ห้องปฏิบัติการทางภาษา

12%

ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์

14%

ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา

14%

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

14%

ห้องพยาบาล

6%

ห้องสภานักเรียน

4%

ห้อง e- training

4%
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5) แหล�งเรียนรู�ภายนอกโรงเรียน  
  

แหล�งเรียนรู�ภายนอก สถิติการใช� 
จ านวนครั้ง/ป� ช่ือแหล�งเรียนรู� 

1.��ที่ว�าการอ าเภอห�วยคต 12 
2.��วัดป�าผาก 10 
3.��อ.บ.ต.�สุขฤทัย 6 
4.��ศูนย�การเรียนรู�เศรษฐกิจพอเพียง 8 
5.��ศูนย�การเรียนรู�เกษตรผสมผสาน 8 
6.��โรงพยาบาลห�วยคต 10 

 

  
 
 
 

การใช�แหล�งเรียนรู�ภายนอก�จ านวนครั้ง/ป� 
 

  
 
 
 

ที�ว่าการอ�าเภอ

24%

วัดป่าผาก

33%

อ.บ.ต.สุขฤทัย

14%

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

12%

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสาน

7%

โรงพยาบาลหัวยคต

10%
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 6) ปราชญ�ชาวบ�าน/ภูมิป�ญญาท�องถิ่น�ผู�ทรงคุณวุฒิ�ที่สถานศึกษาเชิญมาให�ความรู� 
แก�ครู�นักเรียน�ในป�การศึกษาที่รายงาน 
   6.1�ชื่อ-สกุล��นางเสมอใจ��สุภาทิตย���ให�ความรู�เรื่อง�การผลิตกระดาษสา�และ
น ามาแปรรูปเป�นผลิตภัณฑ��สถิติการให�ความรู�ในโรงเรียนแห�งนี้�จ านวน�6�ครั้ง/ป� 
   6.2�ชื่อ-สกุล�นางสิริมา�มานะกิจ���ให�ความรู�เรื่อง�การผลิตผ�าบาติก�และการน ามา
สร�างเป�นผลิตภัณฑ���สถิติการให�ความรู�ในโรงเรียนแห�งนี้�จ านวน 6 ครั้ง/ป� 
   6.3 ชื่อ-สกุล�นายอรุณ��กวางสมบัติ���ให�ความรู�เรื่อง�การท าเกษตรแบบผสมผสาน� 
สถิติการให�ความรู�ในโรงเรียนแห�งนี้�จ านวน 8 ครั้ง/ป� 
    
10. ผลงานดีเด�นในรอบป�ท่ีผ�านมา 
 10.1 ผลงานดีเด�น 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ได�รับ หน�วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา 
 

ผ�านการประเมินความยั่งยืน

ห�องสมุดมาตรฐาน�3�ดี� 

สพฐ. 

ผู�บริหาร(ระบุชื่อ) 

นายมนต�อิศวร�รัตนะวงศ�ไชย ผู�บริหารสถานศึกษาดีเด�น� 
ของ�ส.บ.ม.ท. 

ส.บ.ม.ท. 

ครู�(ระบุชื่อ)   
1.นางสาวอรอนงค�� 
����������������������ชุ�มเมืองเย็น 
 
 
 
 
2.นางนันธยา��สุวรรณชัยเลิศ 

ระดับชาติ�/�เหรียญทอง�ชนะเลิศ�

รางวัลทรงคุณค�า�สพฐ.� 

(OBEC WARDS)�ระดับชาติ� 

ครั้งที่�7�ประจ าป�การศึกษา�2560 

สพฐ. 

เป�นกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน�ดีเด�น 

สมาคมกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน�แห�งประเทศไทย 
 

นักเรียน(ระบุชื่อ) 
น.ส.�สิรินทรา��ประทุมเหง�า เหรียญทอง�การแข�งขันขับร�อง

เพลงไทยลูกทุ�ง�ประเภทหญิง��ม.
4-6�งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน�
ระดับภาคเหนือ�ครั้ง���ที่�67�ป�
การศึกษา�2560 

สพฐ. 

1.�น.ส.�ทิพย�สุดา��คล�ายหลิม 
2.น.ส.�ธนพร��มูลเมือง 
3.น.ส.�พรรณยุพา��ทองยา 

เหรียญทอง�การแข�งขันระบ า
มาตรฐาน�ม.4-6���������������งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน�ระดับ

สพฐ. 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ได�รับ หน�วยงานที่มอบรางวัล 
4.น.ส.�มัณฑนา��บุญธรรม 
5.น.ส.�วิภาวรรณ��จันทนุรักษ� 
6.�นายสุรพันธ���รองทอง 

ภาคเหนือ�ครั้งที่�67�����������ป�
การศึกษา�2560 

1.�น.ส.�ทิพย�สุดา��คล�ายหลิม 
2.น.ส.�ธนพร��มูลเมือง 
3.น.ส.�พรรณยุพา��ทองยา 
4.น.ส.�มัณฑนา��บุญธรรม 
5.น.ส.�วิภาวรรณ��จันทนุรักษ� 
6�น.ส.�กัญญารัตน���รักพะนา 

เหรียญทอง�การแข�งขันนาฏศิลป�
ไทยอนุรักษ���ม.4-6�งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน�ระดับ
ภาคเหนือ�ครั้งที่�67�ป�การศึกษา�
2560 

สพฐ. 

1.น.ส.�จิตตรา��ภู�เกิด 
2.น.ส.�ณภัทร��ถาวรสุข 

รางวัลเข�าร�วม�การแข�งขันเล�า
เรื่องจากภาพภาษาจีน�ม.4-6�งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน�ระดับ
ภาคเหนือ�ครั้งที่�67�������ป�
การศึกษา�2560 

สพฐ. 

1.น.ส.�กาญจนา��สุทนต� 
2.ด.ญ.ฉัตราภรณ��กรานวงษ� 
3.ด.ญ.�ณัฐญาดา��เจริญผล 
4.ด.ญ.ธัญวรัตน���รักกลัด 
5.ด.ญ.�บงกชพร��จันทรักษ� 

เหรียญทอง�การแข�งขันกิจกรรม
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา�ม.1-3�
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน�ระดับ
ภาคเหนือ�ครั้งที่�67�������ป�
การศึกษา�2560 

สพฐ. 

1.น.ส.�กชกร��อินจันทร� 
2.น.ส.ณัฎฐธิดา��กีตา 
3.�น.ส.�บุญสิตา��อ๊อกซู 
4.นายวิทวัส��ผึ่งช�าง 
5.�น.ส�อุบลวรรณ��เครือมี 

เหรียญทอง�การแข�งขันกิจกรรม
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา�ม.4-6�
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน�ระดับ
ภาคเหนือ�ครั้งที่�67�������ป�
การศึกษา�2560 

สพฐ. 

1.นายธนากร��จ�ายสุวรรณ 
2.น.ส.เทพธิดา��อินทร�จันทร� 

เหรียญเงิน�การแข�งขันการสร�าง 
เกมสร�างสรรค�จากคอมพิวเตอร��
ม.4-6�งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน�
ระดับภาคเหนือ�ครั้งที่�67�ป�
การศึกษา�2560 

สพฐ. 

นายสัญชัย��ช�างบัณดิต เหรียญทอง�การแข�งขันวาดภาพ
ด�วยโปรแกรมpaintประเภท
บกพร�องทางสติป�ญญา�ม.1-6�
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน�ระดับ
ภาคเหนือ�ครั้งที่�67�������ป�
การศึกษา�2560 

สพฐ. 
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10.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม�ที่ประสบผลส าเร็จ 

ที ่ ช่ือ�งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค�/เป�าหมาย วิธีด าเนินการ�(ย�อๆ) ตัวบ�งช้ีความส าเร็จ�
(จ านวน/ร�อยละ) 

1 โครงการพัฒนาการ
บริหารงานและการ
จัดการงานประจ าตาม
โครงการบริหารงาน: 
ฝ�ายบริหาร
งบประมาณ 
 

วัตถุประสงค� 
1.�เพื่อด าเนินงานที่เกี่ยวข�อ
กับการจัดท าค าขอตั้ง
งบประมาณ 
2.�เพื่อตรวจสอบ�ติดตาม�
ประเมินผลและรายงาน
การใช�เงิน 
3.�เพื่อด าเนินงานที่
เกี่ยวข�องกับการเงินและ
บัญชี 
4.�เพื่อด าเนินงานที่
เกี่ยวข�องกับงานพัสดุและ
สินทรัพย� 
5.�เพ่ือด าเนินงานที่
เกี่ยวข�องกับงานนโยบาย
และแผน 
เป�าหมาย 
ด�านปริมาณ 
1. จัดท าค าขอตั้ง
งบประมาณทุกประเภท 
2. จัดท าแบบตรวจสอบ
ติดตามประเมินผลและ
รายงานการใช�เงิน 
3. จัดท าการเงินและบัญชี
อย�างเป�นระบบ 
4. จัดซื้อ�จัดจ�าง�วัสดุ
ครุภัณฑ�ทุกวิธี 
5. จัดท าแผนกลยุทธ�และ
แผนปฏิบัติการ 
ด�านคุณภาพ 
6. ระบบงานงบประมาณ
ในการจัดท าเอง�จัดซื้อ�จัด
จ�าง�วัสดุครุภัณฑ��ระบบ
การเงินและบัญชี�งาน

กิจกรรมต�างๆในโครงการ�
มีวิธีด าเนินการคร�าวๆ�ดังนี้ 
1.แต�งตั้งคณะกรรมการ 
2. ขออนุมัติโครงการ 
3. จัดประชุม
คณะกรรมการ 
4. ร�วมกับงานนโยบายและ
แผนในการจัดสรรดูแล
งบประมาณ 
5. ด าเนินงานตามโครงการ 
6. รายงานความก�าวหน�า
ของโครงการ 
7. สรุปผลการปฏิบัติงาน 
8. น าผลการตรวจสอบ/
ประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนา 

1.โรงเรียนสามารถบริหาร
จัดการงบประมาณได�อย�าง
พอเพียง�ประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ 
2.โรงเรียนสามารถ
ด าเนินงานตรวจสอบ�
ติดตาม�ประเมินผลและ
รายงานการใช�เงินได�อย�าง
ถูกต�อง�โปร�งใส�ตรวจสอบ
ได� 
3.โรงเรียนสามารถ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการเงิน
และบัญชี�ได�อย�างถูกต�อง�
โปร�งใส�ตรวจสอบได� 
4.โรงเรียนสามารถ
ด าเนินงานเกี่ยวกับงาน
พัสดุสินทรัพย�ได�อย�าง
ถูกต�องเป�นระบบ 
5.โรงเรียนสามารถ
ด าเนินงานเกี่ยวกับงาน
นโยบายและแผนได�ถูกต�อง�
เป�นระบบ�และตรวจสอบ
ได� 
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นโยบายและแผนของ
โรงเรียนมีความถูกต�อง��
โปร�งใส�สามารถตรวจสอบ
ได����เป�นที่พึงพอใจและ
การยอมรับของนักเรียน�ครู
ผู�ปกครอง�ชุมชน�และองค�กรอื่นร�อย
ละ�95 
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ที่ ช่ือ�งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค�/เป�าหมาย วิธีด าเนินการ�(ย�อๆ) ตัวบ�งช้ีความส าเร็จ�
(จ านวน/ร�อยละ) 

2 โครงการพัฒนาการ
บริหารงานและการ
จัดการงานประจ าตาม
โครงการบริหารงาน: 
ฝ�ายบริหารงานบุคคล 
 

วัตถุประสงค� 
1.�เพื่อให�ครูและบุคลากรมี
แนวทางปฏิบัติงานเป�นไป
ในทิศทางเดียวกัน�ถูกต�อง�
รวดเร็ว�โปร�งใส 
เป�นธรรม 
2.�เพื่อพัฒนาครูและ
บุคลากรการศึกษา��ด�วย
การศึกษาดูงานประชุม��
อบรม��สัมมนาตามโอกาส
ต�างๆ 
3.�เพื่อเสริมสร�างให�ครูและ
บุคลากรมีขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน 
4.�เพื่อพัฒนาการ
ด าเนินงานการวางแผน
อัตราก าลังและก าหนด
ต าแหน�ง 
5.�เพื่อเสริมสร�างและ
พัฒนาวินัยข�าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
6.�เพื่อพัฒนาการ
ด าเนินงาน�สรรหาและ
บรรจุแต�งตั้ง 
7.�เพื่อพัฒนาการ
ด าเนินงานบ าเหน็จ
ความชอบและทะเบียน
ประวัติ 
เป�าหมาย 
ด�านปริมาณ 
1. ผู�บริหาร��ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุก
คนปฏิบัติงานไปในทิศทาง
เดียวกัน 
2. ผู�บริหาร��ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุก

วางแผนและประชุม
มอบหมายงาน 

- วางแผน
อัตราก าลัง�และ
ก าหนดต าแหน�ง 

- พัฒนาครูและ
บุคลากร 

- การรักษาวินัยและ
จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 

- สรรหาและบรรจุ
แต�งตั้ง 

- เสริมสร�างให�ครู
และบุคลากรมี
ขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน 

- บ าเหน็จ
ความชอบและ
ทะเบียนประวัติ 

- จัดการด าเนินงาน
ที่เกี่ยวข�องกับการ
บริหารงานบุคคล 

รายงานความก�าวหน�า 
ตรวจสอบและปรับปรุง
แก�ไขให�ได�ผลตาม
เป�าหมาย 
สรุปผล/ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
น าผลการตรวจสอบ/
ประเมิน�ไปปรับปรุงแก�ไข
และพัฒนาอย�างต�อเน่ือง 

1. การด าเนินงาน
ด�านการ
บริหารงานบุคคล
มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
และมีมาตรฐาน 

2. ครู�นักเรียน�
ผู�ปกครอง�ชุมชน�
มีความพึงพอใจ
ต�อการบริหารงาน
บุคคล�ร�อยละ�80 
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คนได�รับการพัฒนาด�วย
การศึกษา�ดูงาน�ประชุม�
อบรม�สัมมนา 
3. �ผู�บริหาร��ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุก
คนมีขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 
4. �ผู�บริหาร��ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุก
คน�ได�รับการเสริมสร�าง
และพัฒนาวินัย 
ด�านคุณภาพ 
ระบบพัฒนาฝ�าย
บริหารงานบุคคลของ
โรงเรียน�มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลได�
มาตรฐานเป�นที่ยอมรับของ
ครู��นักเรียน�ผู�ปกครอง�ชุมชน�และ
องค�กรอื่น 
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ที ่ ช่ือ�งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค�/เป�าหมาย วิธีด าเนินการ�(ย�อๆ) ตัวบ�งช้ีความส าเร็จ�
(จ านวน/ร�อยละ) 

3 โครงการพัฒนาการ
บริหารงานและการ
จัดการงานประจ าตาม
โครงการบริหารงาน: 
ฝ�ายบริหารวิชาการ 
 

วัตถุประสงค� 
1.เพื่อก ากับ�ติดตาม�
ตรวจสอบ�ประเมินผลการ
จัดการศึกษาให�มี
ประสิทธิภาพ 
2.เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
บริหารงานในฝ�ายวิชาการ
ให�มีประสิทธิภาพ 
3.เพื่อพัฒนานักเรียนให�มี
คุณภาพตามที่ได�ระบุไว�ใน
หลักสูตร 
เป�าหมาย 
ด�านปริมาณ 
1.พัฒนาคุณภาพการ
บริหารงานในฝ�ายวิชาการ�
จ านวน�17�งาน 
2.นักเรียนทุกคนได�รับการ
พัฒนาให�มีคุณภาพตามที่
ระบุไว�ในหลักสูตร 
ด�านคุณภาพ 
1.การบริหารงานในฝ�าย
วิชาการ�มีประสิทธิภาพ
ร�อยละ�80 
2.�นักเรียนมีคุณภาพตามที่
ระบุไว�ในหลักสูตร�ร�อยละ�
95 

ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ�วางแผน�ท า
ปฏิทิน 
-กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 
-การวางแผนงานด�าน
วิชาการ 
-การจัดการเรียนการสอน 
-กิจกรรมพัฒนา
กระบวนการเรียนรู� 
-กิจกรรมรับนักเรียน 
-กิจกรรมงานทะเบียน
นักเรียน 
-กิจกรรมวัดผลประเมินผล 
-กิจกรรมสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา 
-กิจกรรมส�งเสริมและ
ประสานสัมพันธ�งานการ
จัดการศึกษา 
-ประสานความร�วมมือใน
การพัฒนาวิชาการ 
-กิจกรรมจัดท าระเบียบ
แนวปฏิบัติงานด�าน
วิชาการ 
-กิจกรรมคัดเลือกหนังสือ
เรียน 
นิเทศ�ก ากับ�ติดตาม�
รายงานความก�าวหน�า 
น าป�ญหา�อุปสรรค�มาสรุป�
แก�ไข�พัฒนางาน 
เผยแพร�ประชาสัมพันธ� 

1.การบริหารงานในกลุ�ม
บริหารวิชาการมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
2.นักเรียนทุกคนได�รับการ
พัฒนาให�มีคุณภาพตามที่
ระบุไว�ในหลักสูตร 
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ที ่ ช่ือ�งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค�/เป�าหมาย วิธีด าเนินการ�(ย�อๆ) ตัวบ�งช้ีความส าเร็จ�
(จ านวน/ร�อยละ) 

4 โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู�กลุ�ม
สาระการเรียนรู�
วิทยาศาสตร� 
 

วัตถุประสงค� 
1)� เพ่ือให�นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร�สูงขึ้น 
2)� เพ่ือให�นักเรียนชั้น�ม.3�
และ�ม.6�มีผลการสอบ�O-
net ผ�านเกณฑ�มาตรฐาน
ระดับชาติ 
3)� เพ่ือส�งเสริมและพัฒนา
นักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษทางด�านวิทยาศาสตร� 
4)��เพ่ือพัฒนา
ห�องปฏิบัติการให�อยู�ใน
สภาพดี�มีบรรยากาศเอื้อ
ต�อการเรียนรู�ของนักเรียน 
เป�าหมาย 
ด�านปริมาณ 
1)�นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร� ระดับ�3 ขึ้น
ไปร�อยละ�50 
2)�นักเรียนชั้น�ม.3��และ�
ม.6�มีผลการสอบ O-net 
วิชาวิทยาศาสตร��สูงขึ้น
ร�อยละ�3 
3)�นักเรียนมีความสามารถ
พิเศษด�านวิทยาศาสตร�
ระดับ�ม.ต�น�และ�ม.ปลาย�
ระดับละ�10�คน 
4)��พัฒนาห�องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร��จ านวน�4�
ห�อง        
ด�านคุณภาพ 
1)��นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร�สูงขึ้น 

ส ารวจป�ญหาและความ
ต�องการ 
ประชุมภายในกลุ�มสาระฯ 
จัดท าโครงการเสนอ�เพื่อ
ขออนุมัติ 
ด าเนินงานตามแผนที่วาง
ไว� 
-การพัฒนาการเรียนรู�กลุ�ม
สาระการเรียนรู�
วิทยาศาสตร� 
-ส�งเสริมความเป�นเลิศทาง
วิชาการ 
นิเทศ�ก ากับ�ติดตาม�
รายงานความก�าวหน�าของ
โครงการ� 
สรุปผลการด าเนินงาน 
น าป�ญหา�อุปสรรคที่
เกิดข้ึนจากการด าเนินงาน
มารวบรวม�สรุป�แก�ป�ญหา�
และพัฒนางาน 
เผยแพร�ประชาสัมพันธ� 

1.นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร�ไม�ต่ ากว�า
มาตรฐานของโรงเรียน�
จ านวนร�อยละ�85 
2.�นักเรียนมีผลการ
ประกวดแข�งขันทักษะทาง
วิชาการ�ตั้งแต�ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาข้ึนไปอย�าง
น�อย�3�รายการ 
3.�ห�องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร��จ านวน�4�
ห�อง�มีบรรยากาศเอื้อต�อ
การเรียนรู�ของนักเรียน 
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2)��นักเรียนชั้น�ม.3��และ�
ม.6�มีผลการสอบ O-net 
วิชาวิทยาศาสตร�ผ�านเกณฑ�
ระดับประเทศ  
3)��นักเรียนมีผลการ
ประกวดแข�งขันทักษะทาง
วิชาการ�ตั้งแต�ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา� 
ขึ้นไปอย�างน�อย�3�รายการ 
4)��ห�องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร���มีบรรยากาศ
เอื้อต�อการเรียนรู�ของ
นักเรียน 
 

  



รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา�SAR�60�โรงเรียนห�วยคตพิทยาคม 41

ที ่ ช่ือ�งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค�/เป�าหมาย วิธีด าเนินการ�(ย�อๆ) ตัวบ�งช้ีความส าเร็จ�
(จ านวน/ร�อยละ) 

5 โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู�กลุ�ม
สาระการเรียนรู�
คณิตศาสตร� 
 

วัตถุประสงค� 
1.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในรายวิชา
คณิตศาสตร�ให�สูงขึ้น 
2.เพื่อให�นักเรียนมีทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร�ที่เหมาะสมกับ
ระดับชั้น 
3.เพ่ือยกระดับผลการ
ทดสอบระดับชาติ�O-net
ให�สูงขึ้น 
4.เพื่อให�นักเรียนมีเจตคติที่
ดีต�อวิชาคณิตศาสตร�
เป�าหมาย 
ด�านปริมาณ 
1. จัดการเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตร�ทั้งรายวิชา
บังคับและเพ่ิมเติมให�กับ
ผู�เรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ที่� 
1 – 6 �ทุกคน 
2.�นักเรียนชั้น�ม.3�และ�
ม.6�ร�อยละ80 ได�รับการ
ติวเตรียมความพร�อมสอบ�
o-netและ�Pat1 
3.�นักเรียนได�รับการ
ส�งเสริมการแข�งขันทาง
คณิตศาสตร�ในโอกาสต�างๆ�
ภาคเรียนละ�1�กิจกรรม 
ด�านคุณภาพ 
1.�ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร�สูงขึ้น�� 
2.  นักเรียนมีทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร�ที่เหมาะสมกับ
ระดับชั้น 

ประชุมวางแผน� 
เสนอโครงการ 
ด าเนินกิจกรรมตามที่
วางแผนไว� 
-พัฒนาการเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตร� 
-ส�งเสริมการแข�งขันทักษะ
ทางคณิตศาสตร�ในโอกาส
ต�างๆ 
-จัดอบรมพัฒนาทักษะการ
คิดคณิตศาสตร�โดยใช�
โปรแกรม�GSP 
สรุป�และ�รายงานผล 
รวบรวมป�ญหา�อุปสรรค
จากการด าเนินงาน�มา
แก�ไขและพัฒนางาน 
เผยแพร�ประชาสัมพันธ� 

1.นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรายวิชา
คณิตศาสตร��ไม�ต่ ากว�า
เกณฑ�มาตรฐานของ
โรงเรียนจ านวน�ร�อยละ�85 
2.นักเรียนเข�าร�วมการ
แข�งขันทักษะทาง
คณิตศาสตร��อย�างน�อย
จ านวน�3�รายการ 
3.นักเรียนเข�าร�วมกิจกรรม
นักคณิตศาสตร�น�อยจ านวน�
ร�อยละ�70 
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3. คะแนนเฉลี่ยของผลการ
สอบระดับชาติ�O-Net �
สูงขึ้น� 
4. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต�อ
วิชาคณิตศาสตร� 
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ที่ ช่ือ�งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค�/เป�าหมาย วิธีด าเนินการ�(ย�อๆ) ตัวบ�งช้ีความส าเร็จ�
(จ านวน/ร�อยละ) 

6 โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู�กลุ�ม
สาระการเรียนรู�
ภาษาไทย 
 

วัตถุประสงค� 
1. เ พื่ อ ใ ห� นั ก เ รี ย น มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยเป�นไปตามเกณฑ� 
2.�เพ่ือให�นักเรียนมีผลการ
ประเมินสมรรถนะส าคัญ
ตามหลักสูตรเป�นไปตาม
เกณฑ� 
3. เพ่ือให�นักเรียนมีผลการ
ป ร ะ เ มิ น ก า ร อ� า น � คิ ด
วิเคราะห��และเขียนเป�นไป
ตามเกณฑ� 
4.�เพ่ือให�นักเรียนมีผลการ
ทดสอบระดับชาติเป�นไป
ตามเกณฑ� 
5.�เพ่ือให�นักเรียนนักเรียน
มีนิสัยรักการอ�าน 
6.�เพื่อให�นักเรียนมีทักษะ
การอ�าน�ฟ�ง�ดู�พูด�เขียน� 
เป�าหมาย 
ด�านปริมาณ 
1.�จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย
นักเรียนต้ังแต�ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่� 1  ถึง
มัธยมศึกษาป�ที่��6 
ประจ าป�การศึกษา� 2560 

2. ครูในกลุ�มสาระการ
เรียนรู�ภาษาไทย�จัดท า
แผนการจัดการเรียนรู���
จ านวน� 1  รายวิชา�ต�อ
ภาคเรียน 
3.�ด าเนินการวัดผล
ประเมินผล�ทุกรายวิชาที่
สอน 
4.�ครูในกลุ�มสาระการ
เรียนรู�ภาษาไทย�ท าวิจัยใน
ชั้นเรียน�จ านวน� 1  เรื่อง�
ต�อภาคเรียน 

ประชุมครูในกลุ�มสาระฯ 
เขียนเสนอขออนุมัติ
โครงการ 
-พัฒนาการเรียนการสอน
วิชาภาษาไทย 
-ส�งเสริมการใช�ภาษาไทย 
-ปรับปรุงห�องเรียน
ภาษาไทย 
นิเทศ�ก ากับ�ติดตาม�
รายงานความก�าวหน�า 
สรุปรายงานการด าเนิน
กิจกรรม 
แก�ป�ญหา�พัฒนางาน 
เผยแพร�ประชาสัมพันธ� 

1.นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนไม�ต่ ากว�า
เกณฑ�มาตรฐานของ
โรงเรียน�จ านวนร�อยละ�85 
2.นักเรียนมีผลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรไม�ต่ ากว�าเกณฑ�
ผ�าน�จ านวนร�อยละ�95 
3.นักเรียนมีผลการประเมิน�
อ�าน�คิดวิเคราะห��และ
เขียนไม�ต่ ากว�าเกณฑ�ผ�าน�
ร�อยละ�95 
4.�นักเรียนมีผลการ
ทดสอบระดับชาติเป�นไป
ตามเกณฑ� 
5.�นักเรียนมีทักษะในการ
อ�าน�ฟ�ง�พูด�เขียน�เพิ่มข้ึน�
จ านวนร�อยละ�90 
6.�นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ�านและแสวงหาความรู�
ด�วยตนเอง�จ านวนร�อยละ�
90 
7.�นักเรียนที่สามารถสรุป
ความคิดจากเรื่องทีอ�าน�
ฟ�งและดู�และสื่อสารโดย
การพูดหรือเขียนด�วยภาษา
หรือวิธีการของตนเองได��
จ านวนร�อยละ�95 
8.ห�องเรียนภาษาไทยที่มี
บรรยากาศส�งเสริมการ
เรียนรู�จ านวน�2�ห�อง 
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5.�สอนซ�อม-�เสริม�วิชาภาษาไทยนักเรียน
ตั้งแต�ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่��1  ถึง
มัธยมศึกษาป�ที่��6  ตลอดป�การศึกษา 
6.�จัดหา��จัดท า�สื่อนวัตกรรมในการจัดการ
เรียนการสอน��จ านวน� 1  ชิ้นต�อภาค
เรียน 

7.�จัดกิจกรรมส�งเสริมการ
ใช�ภาษาไทย���จ านวน���4���
ครั้ง 
8. นักเรียนต้ังแต�ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่�1 ถึง
มัธยมศึกษาป�ที่�6  มีนิสัยรักการอ�านตลอด
ป�การศึกษา�2560 

ด�านคุณภาพ 
1.�นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น�� 
2. นักเรียนมีผลการสอบ��
O-Net �สูงขึ้น 
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ที ่ ช่ือ�งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค�/เป�าหมาย วิธีด าเนินการ�(ย�อๆ) ตัวบ�งช้ีความส าเร็จ�
(จ านวน/ร�อยละ) 

7 โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู�กลุ�ม
สาระการเรียนรู�สังคม
ศึกษา ศาสนา�และ
วัฒนธรรม 
 

วัตถุประสงค� 
1 . เ พ่ื อ พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
กระบวนการจัดการเรียนรู�
ในกลุ� มสาระการ เรียนรู�
สังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
2.�เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให�สูงขึ้น 
เป�าหมาย 
ด�านปริมาณ 
1.�นักเรียนร�อยละ�100��
ได�รับการพัฒนาจากการจัด
กระบวนการเรียนรู�ของ
ครูผู�สอน 
2.�ครูจ านวน�5�คน�ได�รับ
การพัฒนาความรู�เพื่อ
น าไปสู�การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เน�น
นักเรียนเป�นส าคัญ 
ด�านคุณภาพ 

1.�นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนเฉลี่ยกลุ�ม

สาระการเรียนรู�สังคม

ศึกษา�ศาสนาและ

วัฒนธรรมสูงกว�าเกณฑ�

มาตรฐานที่โรงเรียน

ก าหนด�ร�อยละ�50� 

2. ครูจ านวน�5�คน�น าผล
จากการพัฒนาความรู��ไป
ปรับใช�ในกระบวนการ
จัดการเรียนรู�ได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ส ารวจป�ญหาและความ
ต�องการ 
ประชุมปรึกษาหารือใน
กลุ�มสาระฯ 
จัดท าโครงการเสนอฝ�าย
บริหาร 
ด าเนินกิจกรรม 
-ส�งนักเรียนเข�าแข�งขัน/
ประกวดกิจกรรมต�างๆ 
-พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 
-พัฒนาห�องเรียนสังคมฯ 

1.�นักเรียนที่ส�งเข�าแข�งขัน
ได�รับรางวัลร�อยละ�70 
2.�นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น�ร�อย
ละ�80 
3.�นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การ
ทดสอบระดับชาติเพ่ิม
สูงขึ้น�ร�อยละ�80 
4.ห�องเรียนสังคมได�รับการ
พัฒนาจ านวน�3�ห�อง 
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ที ่ ช่ือ�งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค�/เป�าหมาย วิธีด าเนินการ�(ย�อๆ) ตัวบ�งช้ีความส าเร็จ�
(จ านวน/ร�อยละ) 

8 โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู�กลุ�ม
สาระการเรียนรู�
ภาษาต�างประเทศ 
(จีน�อังกฤษ�MEP) 
 

วัตถุประสงค� 
1.�เพ่ือพัฒนาผู� เรียนให�มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สู ง ขึ้ น ต า ม ม า ต ร ฐ า น
สถานศึกษาที่ก าหนดไว� 
2. � เ พ่ือพัฒนาการเรียน��
ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู�
ภาษาอังกฤษ�และภาษาจีน
ให� มี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล 
3.�เพื่อพัฒนาแหล�งเรียนรู�
และบรรยากาศการเรียนรู��
อันจะส�งเสริมให�มีเจตคติที่
ดีต� อการ เ รี ยนการสอน
ภาษาอังกฤษ�และภาษาจีน
เป�าหมาย 
ด�านปริมาณ 
1.�นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาป�ที่�1-6��ทุก
คนได�รับการพัฒนา
คุณภาพให�สูงขึ้น 
2.�มีการจัดการเรียนรู�กลุ�ม
สาระการเรียนรู�
ภาษาอังกฤษให�มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
3.�มีแหล�งเรียนรู�และ
บรรยากาศการเรียนรู��อัน
จะส�งเสริมให�มีเจตคติที่ดี 
4.�มีกิจกรรมต�างๆ�ด�าน
ภาษาต�างประเทศ�
(ภาษาอังกฤษ�และ
ภาษาจีน)�เพื่อให�นักเรียน
ได�รับความรู�ด�าน
ภาษาต�างประเทศมากขึ้น 
ด�านคุณภาพ 

ส ารวจป�ญหาและความ
ต�องการ 
ประชุมปรึกษาภายในกลุ�ม
สาระฯ 
จัดท าโครงการเสนอฝ�าย
บริหาร 
ด าเนินการตามกิจกรรม 
-จัดกิจกรรมการเรียนรู� 
-พัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู� 
-พัฒนาห�องเรียน 
-จัดท าวิจัยในชั้นเรียน 
-จัดหา�พัฒนา�สื่อ�วัสดุ�
อุปกรณ� 
-จัดกิจกรรมส�งเสริมการใช�
ภาษา 
-จัดกิจกรรมวันส าคัญของ
เจ�าของภาษา 
-ค�ายภาษาอังกฤษ 
-กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ภาษาจีน 
 
นิเทศติดตาม�ปรับปรุง�
แก�ไข 
สรุปผล�ประเมินผล 
 

1.ค�ายภาษาอังกฤษ�
จ านวน�1�ครั้ง 
2.�จัดกิจกรรมวันส าคัญ
ของเจ�าของภาษา�
คริสต�มาส�วาเลนไทน��
ตรุษจีน 
3.�นักเรียนได�รับการ
จัดการเรียนรู�
ภาษาต�างประเทศตาม
หลักสูตร 
4.�ครูทุกคนมีแผนการ
จัดการเรียนรู��มีสื่อการ
จัดการเรียนรู� 
� 
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1.�การด าเนินงานกลุ�ม
สาระการเรียนรู�
ภาษาต�างประเทศของ
โรงเรียนห�วยคตพิทยาคม�
มีประสิทธิภาพ�
ประสิทธิผล�และมี
มาตรฐาน 
2.�นักเรียนได�พัฒนาความรู�
เกี่ยวกับภาษาต�างประเทศ
จากกิจกรรมต�างๆที่จัดขึ้น 
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ที ่ ช่ือ�งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค�/เป�าหมาย วิธีด าเนินการ�(ย�อๆ) ตัวบ�งช้ีความส าเร็จ�
(จ านวน/ร�อยละ) 

9 โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู�กลุ�ม
สาระการเรียนรู�การ
งานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
 

วัตถุประสงค� 
1. เ พื่ อ ใ ห� นั ก เ รี ย น มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยเป�นไปตามเกณฑ� 
2.�เพ่ือให�นักเรียนรู�จักการ
ท างานเป�นขั้นตอนและ
ภาคภูมิ ใจ ในผลงนของ
ตนเอง 
3. เพ่ือให�นักเรียนมีเจตคติ
ที่ดีต�อการประกอบอาชีพ 
4.�เพ่ือให�นักเรียนมีผลการ
ทดสอบระดับชาติเป�นไป
ตามเกณฑ� 
เป�าหมาย 
ด�านปริมาณ 
1.�จัดการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี�ทั้งรายวิชาบังคับและ
เพิ่มเติมให�กับ 
นักเรียนต้ังแต�ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่�1 ถึง
มัธยมศึกษาป�ที่�6��ทุกคน 

2. ครูทุกคนจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู��จ านวน�1 
รายวิชา 
3.�ครูทุกคนมีการวัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริง�� 
4.�ครูทุกคน�ท าวิจัยในชั้น
เรียน�จ านวน�1 เรื่อง�ภาค
เรียน 
5.�สอนซ�อม-�เสริม�นักเรียนตั้งแต�ชั้น
มัธยมศึกษาป�ที่�1 ถึงมัธยมศึกษาป�ที่�6 
ตลอดป�การศึกษา 
6.�จัดหา�จัดท าสื่อ�วัสดุอุปกรณ�ในการ
จัดการเรียนรู��ครบทุกรายวิชา 
7.�ส�งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
ด�านคุณภาพ 

1.�นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น�� 
2. นักเรียนมีผลการสอบ�
NT และ�O-Net �สูงขึ้น 

ส ารวจรายวิชา�รายการสื่อ�
วัสดุ�อุปกรณ�ในการจัดการ
เรียนรู�� 
เขียนโครงการเสนอฝ�าย
บริหาร 
ด าเนินการ 
-จัดการเรียนการสอน
วิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
-ส�งเสริมการเรียนการสอน�
คหกรรม 
-ส�งเสริมการจัดการเรียน
การสอน�งานประดิษฐ� 
-ส�งเสริมการจัดการเรียน
การสอนงานเกษตร 
-ส�งเสริมการจัดการเรียน
การสอน�งานช�าง 
-ส�งเสริมการจัดการเรียน
การสอนงานคอมพิวเตอร� 
นิเทศ�ก ากับ�ติดตาม 
สรุปรายงาน 
แก�ไขป�ญหา 
ประชาสัมพันธ� 

1. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ�านเกณฑ��
ร�อยละ�80 

2. นักเรียนมีผล
ประเมินสมรรถนะ
ส าคัญตาม
หลักสูตรผ�าน
เกณฑ��ร�อยละ�95 

3. นักเรียนมีผลการ
ทดสอบระดับชาติ
เป�นไปตามเกณฑ��
ร�อยละ�70 
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ที่ ช่ือ�งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค�/เป�าหมาย วิธีด าเนินการ�(ย�อๆ) ตัวบ�งช้ีความส าเร็จ�
(จ านวน/ร�อยละ) 

10 โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู�กลุ�ม
สาระการเรียนรู�สุข
ศึกษาและพลศึกษา 
 

วัตถุประสงค� 
1 . � เ พ่ือพัฒนานัก เ รี ยน
ทางด� านร� า งกาย� จิต ใจ�
อารมณ� �สติป�ญญาและ
สังคม 
2.�เพ่ือพัฒนานักเรียนให�มี
วิ นั ย ในตน เอง � �มี น้ า ใจ
นักกีฬา�รู�แพ��รู�ชนะ�รู�อภัย�
มีความรับมีความสามัคคีใน
หมู�คณะ 
3.�เพ่ือพัฒนานักเรียนให�ได�
ออกก าลังกาย��มีสุขภาพที่
สมบูรณ�แข็งแรง��รู�จักการ
ใช�เวลาว�างให�เกิดประโยชน�
และห�างไกลยาเสพติด 
4.�เพ่ือพัฒนานักเรียนให�มี
ทั กษะ � ค ว า มถนั ดแล ะ
ความคิดริเริ่มสร�างสรรค� 
5.เ พ่ือให�นักเรียนได� เล�น
กีฬ าอย� า งทั่ ว ถึ ง � � แ ล ะ
ยกระดับมาตรฐานการกีฬา
ชนิ ด ต� า งๆ � สนุ ก สนา น�
เพลิดเพลิน 
6.�เพ่ือพัฒนาให�นักเรียน
ผลสัมฤทธิ์ ในรายวิชาสุข
ศึ กษาและพลศึ กษา ให�
สูงขึ้น 
เป�าหมาย 
ด�านปริมาณ 
พัฒนาคุณภาพนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป�ที่�1-
6��ทุกคน�ให�มีสุขภาพและ
สุขภาพจิตที่ดีและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สูงขึ้น 
ด�านคุณภาพ 

ส ารวจป�ญหา 
ประชุมหารือ 
เขียนโครงการเสนอฝ�าย
บริหาร 
ด าเนินกิจกรรม 
-เพ่ิมศักยภาพนักเรียนด�าน
การเรียนรู��โดยพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู��
และพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
นิเทศ�ก ากับ��ติดตาม 
สรุปผล 
แก�ไขป�ญหา 
ประชาสัมพันธ� 

1.นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน�ผ�านเกณฑ��
ร�อยละ�80 
.2.นักเรียนมีร�างกาย�จิตใจ�
อารมณ��สติป�ญญา�และ
สังคมที่ดีร�อยละ�90 
3.�นักเรียนมีวินัยในตนเอง�
มีน้ าใจนักกีฬา�รู�แพ��รู�ชนะ�
รู�อภัย�มีความรับมีความ
ส า มั ค คี ใ น ห มู� ค ณ ะ 
ร�อยละ�90 
4.�นักเรียนออกก าลังกาย��
มีสุขภาพที่สมบูรณ�แข็งแรง��
รู�จักการใช�เวลาว�างให�เกิด
ประโยชน�และห�างไกลยา
เสพติด�ร�อยละ�90 
5.�นักเรียนมีทักษะด�าน
กีฬาอย�างน�อย�1�ชนิดกีฬา�
ตามความถนัดและความ
สนใจ�กล�าแสดงออก�ร�อย
ละ�85 
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1.�นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไม�ต่ ากว�า
เกณฑ�มาตรฐานที่โรงเรียน
ก าหนดร�อยละ�80 
2.�นักเรียนมีร�างกาย�จิตใจ�
อารมณ��สติป�ญญา�และ
สังคมที่ดีร�อยละ�90 
3.�นักเรียนมีวินัยในตนเอง�
มีน้ าใจนักกีฬา�รู�แพ��รู�ชนะ�
รู�อภัย�มีความรับมีความ
ส า มั ค คี ใ น ห มู� ค ณ ะ 
ร�อยละ�90 
4.�นักเรียนออกก าลังกาย��
มีสุขภาพที่สมบูรณ�แข็งแรง��
รู�จักการใช�เวลาว�างให�เกิด
ประโยชน�และห�างไกลยา
เสพติด�ร�อยละ�90 
5.�นักเรียนมีทักษะด�าน
กีฬาอย�างน�อย�1�ชนิดกีฬา�
ตามความถนัดและความ
สนใจ�กล�าแสดงออก�ร�อย
ละ�85 
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ที่ ช่ือ�งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค�/เป�าหมาย วิธีด าเนินการ�(ย�อๆ) ตัวบ�งช้ีความส าเร็จ�
(จ านวน/ร�อยละ) 

11 โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู�กลุ�ม
สาระการเรียนรู�ศิลปะ 
 

วัตถุประสงค� 
1.  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ในรายวิชาศิลปะให�สูงขึ้น 
2.  เพ่ือทบทวนความรู�และ
สอนซ�อม�/�เสริมนักเรียน
กลุ�มเก�ง��กลุ�มปานกลาง��
และกลุ�มอ�อน 
เป�าหมาย 
ด�านปริมาณ 
นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาป�ที่��1 - 6  ทุก
คน 
ด�านคุณภาพ 
1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาศิลปะ
สูงขึ้น 
 

ส ารวจป�ญหา 
ประชุมหารือ 
จัดท าโครงการเสนอฝ�าย
บริหาร 
ด าเนินกิจกรรม 
-พัฒนาการเรียนรู�กลุ�ม
สาระการเรียนรู�ศิลปะ 
-ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ�ม
สาระการเรียนรู�ศิลปะ 
นิเทศ�ติดตาม 
สรุปผล 
แก�ไขป�ญหา 
ประชาสัมพันธ� 

1.นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรายวิชาศิลปะ
สูงขึ้น�ร�อยละ�80 
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ที่ ช่ือ�งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค�/เป�าหมาย วิธีด าเนินการ�(ย�อๆ) ตัวบ�งช้ีความส าเร็จ�
(จ านวน/ร�อยละ) 

12 โครงการพัฒนาครูให�มี
ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน
อย�างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 

วัตถุประสงค� 
1.เพ่ือให�ครูมีความรู��ความ
เข� า ใจ เป� าหมายการ จัด
การศึกษาและหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. เพ่ือให�ครูมีการวิเคราะห�
ศักยภาพของผู� เรียนและ
เข�าใจผู�เรียนเป�นรายบุคคล 
3. เพ่ือให�ครูมี
ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน�น
ผู�เรียนเป�นส าคัญ 
4. เพ่ือให�ครูมี
ความสามารถใช�เทคโนโลยี
ในการพัฒนาการเรียนรู�
ของตนเองและผู�เรียน 
5. เพ่ือให�ครูมีการ
ประเมินผลการเรียนการ
สอนที่สอดคล�องกับสภาพ
การเรียนรู�ที่จัดให�ผู�เรียน
และอิงพัฒนาการของ
ผู�เรียน 
6.�เพื่อให�ครูมีการน าผล
การประเมินมาปรับเปลี่ยน
กา ร เ รี ยนการสอน เ พ่ื อ
พัฒนาผู� เรียนให�เต็มตาม
ศักยภาพ 
7.�เพื่อให�ครูมีการวิจัย�เพื่อ
พัฒน าก า ร เ รี ย น รู� ข อ ง
ผู� เ รี ยนและน าผล ไป ใช�
พัฒนาผู�เรียน 
8.�เ พ่ือให�ครูสามารถน า
ความรู�ที่ได�รับการศึกษาดู
งาน��ไปประยุกต�ใช�ในการ
วางแผนการจัดการเรียนรู��
เพ่ือพัฒนาผู�เรียนได�อย�างมี

ส ารวจความต�องการ 
ขออนุมัติโครงการ 
จัดหาวิทยากร/คู�มือการ
ฝ�กอบรม�สถานที่�อุปกรณ� 
-ประชุมชี้แจงครูด�าน
หลักสูตร�การจัดการศึกษา 
-�วิเคราะห�นักเรียนเป�น
รายบุคคล 
-พัฒนาครูในการจัดการ
เรียนการสอนอย�างมี
ประสิทธิภาพและเน�น
ผู�เรียนเป�นส าคัญ 
-ครูมีความสามารถในการ
ใช�เทคโนโลยี 
-ประเมนผลสอดคล�องกับ
สภาพการเรียนรู�ที่จัดให�
ผู�เรียนและอิงพัฒนาการ
ของผู�เรียน 
-ครูมีการน าผลการประเมิน
มาปรับเปลี่ยนการเรียน
การสอน�เพ่ือพัฒนาผู�เรียน
เต็มตามศักยภาพ 
-ครูมีวิจัยในชั้นเรียน 
รายงานความก�าวหน�า 
ตรวจสอบปรับปรุง 
สรุปผล�ประเมินผล�
รายงานผล 
 

1)�ครูมีความรู��ความเข�าใจ
เป�าหมายการจัดการศึกษา
และหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน�ร�อยละ�100 
2)�ครูมีการวิเคราะห�
ศักยภาพของผู�เรียนและ
เข�าใจผู�เรียนเป�นรายบุคคล�
ร�อยละ�100 
3)�ครูมีความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอนที่
เน�นผู�เรียนเป�นส าคัญร�อย
ละ�100 
4)�ครูมีความสามารถใช�
เ ท ค โ น โ ล ยี ใ น ก า ร
พัฒน าก า ร เ รี ย น รู� ข อ ง
ตนเองและผู� เรียนร�อยละ�
100 
5)�ครูมีการประเมินผลการ
เรียนการสอนที่สอดคล�อง
กับสภาพการเรียนรู�ที่จัดให�
ผู� เรียนและอิงพัฒนาการ
ของผู�เรียนร�อยละ�100 
6 ) � ค รู มี ก า รน า ผ ลก า ร
ประเมินมาปรับเปลี่ยนการ
เรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ผู�เรียนให�เต็มตามศักยภาพ 
ร�อยละ�100 
7)�ครูมีการวิจัย�เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู�ของ
ผู�เรียนและน าผลไปใช�
พัฒนาผู�เรียนร�อยละ�100 
8)�ครูสามารถน าความรู�ที่
ได�รับการศึกษาดูงาน��ไป
ประยุกต�ใช�ในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู��เพ่ือ
พัฒนาผู�เรียนได�อย�างมี
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ประสิ ท ธิ ภ าพและ เน� น
ผู�เรียนเป�นส าคัญ 
เป�าหมาย 
ด�านปริมาณ 
1)�ครูมีความรู��ความเข�าใจ
เป�าหมายการจัดการศึกษา
และหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน�ร�อยละ�100 
2)�ครูมีการวิเคราะห�
ศักยภาพของผู�เรียนและ
เข�าใจผู�เรียนเป�นรายบุคคล�
ร�อยละ�100 
3)�ครูมีความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอนที่
เน�นผู�เรียนเป�นส าคัญร�อย
ละ�100 
4)�ครูมีความสามารถใช�
เ ท ค โ น โ ล ยี ใ น ก า ร
พัฒน าก า ร เ รี ย น รู� ข อ ง
ตนเองและผู� เรียนร�อยละ�
100 
5)�ครูมีการประเมินผลการ
เรียนการสอนที่สอดคล�อง
กับสภาพการเรียนรู�ที่จัดให�
ผู� เรียนและอิงพัฒนาการ
ของผู�เรียนร�อยละ�100 
6 ) � ค รู มี ก า รน า ผ ลก า ร
ประเมินมาปรับเปลี่ยนการ
เรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ผู�เรียนให�เต็มตามศักยภาพ 
ร�อยละ�100 
7)�ครูมีการวิจัย�เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู�ของ
ผู�เรียนและน าผลไปใช�
พัฒนาผู�เรียนร�อยละ�100 
8)�ครูสามารถน าความรู�ที่
ได�รับการศึกษาดูงาน��ไป
ประยุกต�ใช�ในการวาง

ประสิทธิภาพและเน�น
ผู�เรียนเป�นส าคัญ�ร�อยละ�
100 
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แผนการจัดการเรียนรู��เพ่ือ
พัฒนาผู�เรียนได�อย�างมี
ประสิทธิภาพและเน�น
ผู�เรียนเป�นส าคัญ�ร�อยละ�
100 
ด�านคุณภาพ 
ครูโรงเรียนห�วยคตพิทยา
คม�มีความรู��ความเข�าใจ
เป�าหมายการจัดการศึกษา
และหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน�มีการวิเคราะห�
ศักยภาพของผู�เรียนและ
เข�าใจผู�เรียนเป�นรายบุคคล
มีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน�น
ผู�เรียนเป�นส าคัญมี
ความสามารถใช�เทคโนโลยี
ในการพัฒนาการเรียนรู�
ของตนเองและผู�เรียนมีการ
ประเมินผลการเรียนการ
สอนที่สอดคล�องกับสภาพ
การเรียนรู�ที่จัดให�ผู�เรียน
และอิงพัฒนาการของ
ผู�เรียน�มีการน าผลการ
ประเมินมาปรับเปลี่ยนการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ผู�เรียนให�เต็มตามศักยภาพ 
มีการวิจัย�เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู�ของผู�เรียนและน า
ผลไปใช�พัฒนาผู�เรียน 
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ที ่ ช่ือ�งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค�/เป�าหมาย วิธีด าเนินการ�(ย�อๆ) ตัวบ�งช้ีความส าเร็จ�
(จ านวน/ร�อยละ) 

13 โครงการพัฒนาผู�เรียน
ให�มีสุขภาวะท่ีดีและ
สุนทรียภาพ 
 

วัตถุประสงค� 
1. เพ่ือให�ผู�เรียนมีสุขนิสัย
ในการ ดูแลสุขภาพและ
ออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
2. เพื่อให�ผู�เรียนมีน้ าหนัก�
ส�วนสูง�และสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ�� 
3. เพื่อให�ผู� เรียนสามารถ
ป�องกันตนเองจากสิ่งเสพ
ติดให� โทษและหลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะเสี่ยงต�อ 
ค ว า ม รุ น แ ร ง � โ ร ค ภั ย�
อุบัติ เหตุและป�ญหาทาง
เพศ 
4. เ พ่ื อ ใ ห� ผู� เ รี ย น เ ห็ น
คุณค�าในตนเอง�มีความ
ม่ันใจ�กล�าแสดงออกอย�าง
เหมาะสม 
5. เ พ่ื อ ใ ห� ผู� เ รี ย น มี
ความสัมพันธ�ที่ดีและให�
เกียรติผู�อื่น 
6. เพื่อให�ผู� เรียนสามารถ
สร�างผลงานจากการเข�า
ร� วมกิจกรรมด�านศิลปะ�
ดนตรี/นาฏศิลป�/�กีฬา 
นั น ท น า ก า ร ต า ม
จินตนาการ 
 
เป�าหมาย 
ด�านปริมาณ 
นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาป�ที่�1�–�6�ทุก
คน�ได�รับการพัฒนาให�มีสุข
ภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
 
 

ประชุม�วางแผน 
ด าเนินกิจกรรม 
-ออกก าลังกายหน�าเสาธง 
-ส�งเสริมสุขภาพ 
-รณรงค�ให�ความรู�ด�าน
สุขภาพ 
-รณรงค�ให�นักเรียนออก
ก าลังกายหลังเลิกเรียน 
-ส�งเสริมให�ห�างไกลยาเสพ
ติดตามโครงการโรงเรียนสี
ขาว 
นิเทศ�ก ากับ�ติดตาม 
ตรวจสอบ�แก�ไข 
รายงาน 
สรุปผล 
น าผลการประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนา 

1)��ผู�เรียนร�อยละ�90�มีสุข
นิสัย ในการดูแลสุขภาพ
แ ล ะ อ อ ก ก า ลั ง ก า ย
สม่ าเสมอ 
2)��ผู� เรียนร�อยละ�90�มี
น้ า ห นั ก � ส� ว น สู ง � แ ล ะ
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ�� 
3 ) � � ผู� เ รี ย น ร� อยละ � 8 5�
สามารถป�องกันตนเองจาก
สิ่ ง เ ส พ ติ ด ใ ห� โ ทษ แล ะ
ห ลี ก เ ลี่ ย ง ต น เ อ ง จ า ก
สภ า ว ะ เ สี่ ย ง ต� อ ค ว า ม
รุนแรง�โรคภัย�อุบัติ เหตุ
และป�ญหาทางเพศ 
4)��ผู�เรียนร�อยละ�85�เห็น
คุณค�าในตนเอง�มีความ
ม่ันใจ�กล�าแสดงออกอย�าง
เหมาะสม 
5)��ผู�เรียนร�อยละ�85�มี
ความสัมพันธ�ที่ดีและให�
เกียรติผู�อื่น 
6 ) � � ผู� เ รี ย น ร� อยละ � 9 0�
สามารถสร�างผลงานจาก
การเข�าร�วมกิจกรรมด�าน
ศิลปะ�ดนตรี/นาฏศิลป�/�
กี ฬ า นั น ท น า ก า ร ต า ม
จินตนาการ 
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ด�านคุณภาพ 
1)��ผู�เรียนร�อยละ�90�มีสุข
นิสัย ในการดูแลสุขภาพ
แ ล ะ อ อ ก ก า ลั ง ก า ย
สม่ าเสมอ 
2)��ผู� เรียนร�อยละ�90�มี
น้ า ห นั ก � ส� ว น สู ง � แ ล ะ
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ�� 
3 ) � � ผู� เ รี ย น ร� อยละ � 8 5�
สามารถป�องกันตนเองจาก
สิ่ ง เ ส พ ติ ด ใ ห� โ ทษ แล ะ
ห ลี ก เ ลี่ ย ง ต น เ อ ง จ า ก
สภ า ว ะ เ สี่ ย ง ต� อ ค ว า ม
รุนแรง�โรคภัย�อุบัติ เหตุ
และป�ญหาทางเพศ 
4)��ผู�เรียนร�อยละ�85�เห็น
คุณค�าในตนเอง�มีความ
ม่ันใจ�กล�าแสดงออกอย�าง
เหมาะสม 
5)��ผู�เรียนร�อยละ�85�มี
ความสัมพันธ�ที่ดีและให�
เกียรติผู�อื่น 
6 ) � � ผู� เ รี ย น ร� อยละ � 9 0�
สามารถสร�างผลงานจาก
การเข�าร�วมกิจกรรมด�าน
ศิลปะ�ดนตรี/นาฏศิลป�/�
กี ฬ า นั น ท น า ก า ร ต า ม
จินตนาการ 
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ที่ ช่ือ�งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค�/เป�าหมาย วิธีด าเนินการ�(ย�อๆ) ตัวบ�งช้ีความส าเร็จ�
(จ านวน/ร�อยละ) 

14 โครงการพัฒนา
นักเรียนในการ
แสวงหาความรู�ด�วย
ตนเอง 
 

วัตถุประสงค� 
1. เพ่ือพัฒนานักเรียนให�

มีนิสัยรักการอ�าน�และ
แสวงหาความรู� ด� วย
ตนเองจากห�องสมุด�
แหล� งเรียนรู� และสื่ อ
ต�างๆ�รอบตัว 

2. เพ่ือพัฒนานักเรียนให�
มีทักษะในการอ�าน�ฟ�ง�
ดู� พูด�เขียน�และตั้ ง
ค าถามเพื่อการค�นคว�า
หาความรู�เพ่ิมเติม 

3. เ พ่ื อ ใ ห� นั ก เ รี ย น ไ ด�
เรียนรู�ร�วมกันเป�นกลุ�ม�
แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู�
ความคิดเห็นเพ่ือการ
เรียนรู�ระหว�างกัน 

เป�าหมาย 
ด�านปริมาณ 
นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาป�ที่�1�–�6�ทุก
คน�ได�รับการพัฒนาให�มี
ทักษะในการแสวงหา
ความรู�ด�วยตนเอง�รักการ
เรียนรู��และพัฒนาตนเอง
อย�างต�อเนื่อง 
ด�านคุณภาพ 
1) นักเรียนร�อยละ80��มี

นิสัยรักการอ�าน�และ
แสวงหาความรู�ด�วย
ตนเองจากห�องสมุด�
แหล�งเรียนรู�และสื่อ
ต�างๆ�รอบตัว 

2) นักเรียนร�อยละ�80��มี
ทักษะในการอ�าน�ฟ�ง�
ดู�พูด�เขียน�และตั้ง

ประชุมหารือ 
สร�างความตระหนักให�กับ
ครู 
ร�วมกันวางแผนพัฒนา
นักเรียน 
ด าเนินการตามกิจกรรม 
-แสวงหาความรู�ด�วยตนเอง 
-เรียนรู�ร�วมกัน 
-สืบค�นความรู�และสื่อสาร
ทางอินเทอร�เน็ต 
นิเทศ�ก ากับ�ติดตาม 
ตรวจสอบแก�ไข 
รายงาน 
สรุปผล 
 

1) นักเรียนร�อยละ80��มี
นิสัยรักการอ�าน�และ
แสวงหาความรู�ด�วย
ตนเองจากห�องสมุด�
แหล�งเรียนรู�และสื่อ
ต�างๆ�รอบตัว 

2) นักเรียนร�อยละ�80��มี
ทักษะในการอ�าน�ฟ�ง�
ดู�พูด�เขียน�และตั้ง
ค าถามเพ่ือการค�นคว�า
หาความรู�เพ่ิมเติม 

3) นักเรียนร�อยละ�85��
ได�เรียนรู�ร�วมกันเป�น
กลุ�ม�แลกเปลี่ยน
เรียนรู�ความคิดเห็น
เพ่ือการเรียนรู�ระหว�าง
กัน 

4) นักเรียนร�อยละ�80�ใช�
เทคโนโลยีในการ
เรียนรู�และน าเสนอ
ผลงาน 
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ค าถามเพ่ือการค�นคว�า
หาความรู�เพ่ิมเติม 

3) นักเรียนร�อยละ�85��
ได�เรียนรู�ร�วมกันเป�น
กลุ�ม�แลกเปลี่ยน
เรียนรู�ความคิดเห็น
เพ่ือการเรียนรู�ระหว�าง
กัน 

4) นักเรียนร�อยละ�80�ใช�
เทคโนโลยีในการ
เรียนรู�และน าเสนอ
ผลงาน 

 
  



รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา�SAR�60�โรงเรียนห�วยคตพิทยาคม 59

ที่ ช่ือ�งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค�/เป�าหมาย วิธีด าเนินการ�(ย�อๆ) ตัวบ�งช้ีความส าเร็จ�
(จ านวน/ร�อยละ) 

15 โครงการพัฒนา
นักเรียนให�มี
ความสามารถในการ
คิดเป�นระบบ 

 

วัตถุประสงค� 
1. เพ่ือให�นักเรียนตระหนัก
และเห็นความส าคัญของ
การคิดอย�างเป�นระบบคิด
สร�างสรรค�และตัดสินใจ
แก�ป�ญหาอย� า งมี สติ สม
เหตุผล 
2.�เพื่อให�นักเรียนมีทักษะ
ทางการคิดอย�างเป�นระบบ�
คิดสร�างสรรค�และตัดสินใจ
แก�ป�ญหาอย�างมีสติสม
เหตุผล 
เป�าหมาย 
ด�านปริมาณ 
�นักเรียนชั้น�ม.1 – ม.6   
ทุกคนได�รับการส�งเสริม
และพัฒนาด�านการคิด
อย�างเป�นระบบ�คิด
สร�างสรรค��และตัดสินใจ
แก�ป�ญหาอย�างมีสติสม
เหตุผล 
ด�านคุณภาพ 
นักเรียนร�อยละ�70  มี
ทักษะในด�านการคิดอย�าง
เป�นระบบ�คิดสร�างสรรค��
และตัดสินใจแก�ป�ญหา
อย�างมีสติสมเหตุผล 
 

ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการเพื่อร�วมกัน
วางแผน�จัดท าปฏิทิน 
ด าเนินการตามกิจกรรม 
-พัฒนาความสามารถ
ทางการคิด�8�กลุ�มสาระฯ�
สอดแทรกในรายวิชา 
ประเมินผล 
สรุปผล 
รายงาน 
น าผลการประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนา 

นักเรียนร�อยละ�70  มี
ทักษะในด�านการคิดอย�าง
เป�นระบบ�คิดสร�างสรรค��
และตัดสินใจแก�ป�ญหา
อย�างมีสติสมเหตุผล 
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ที ่ ช่ือ�งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค�/เป�าหมาย วิธีด าเนินการ�(ย�อๆ) ตัวบ�งชี้ความส าเร็จ�
(จ านวน/ร�อยละ) 

16 โครงการพัฒนา
นักเรียนให�มีความรู�
และทักษะที่จ าเป�น
ตามหลักสูตร 
 

วัตถุประสงค� 
1 เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยในแต�ละ
กลุ�มสาระการเรียนรู�เป�นไป
ตามเกณฑ� 
2�เพื่อให�ผลการทดสอบ
ระดับชาติ(O-NET)เป�นไป
ตามเกณฑ� 
เป�าหมาย 
ด�านปริมาณ 
1)�ในแต�ละกลุ�มสาระการ
เรียนรู�มีผลการเรียนอยู�ใน
ระดับดีขึ้นไป�ร�อยละ�40 
2)�นักเรียนชั้น�ม.3�และ�ม.
6�มีผลการทดสอบ
ระดับชาติ�(O-NET)�
เพ่ิมขึ้นร�อยละ�3 
ด�านคุณภาพ 
1)�นักเรียนชั้น�ม.1-�ม.6�
ทุกคน�ได�รับการพัฒนาให�
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ให�สูงขึ้น 
2)�นักเรยีนชั้น�ม.3�และ�ม.
6�ได�รับการพัฒนาให�มีผล
การทดสอบระดับชาติ
สูงขึ้น 

ประชุมจัดท าโครงการ 
จัดท าแผนงาน/ปฏิทิน
โรงเรียน 
ด าเนินงานตามกิจกรรม 
-พัฒนาการเรียนการสอน�
8�กลุ�มสาระฯ 
-เพ่ิมผลสัมฤทธิ์การทดสอบ
ระดับชาติ�(O-NET) 
ประเมินผล 
รายงาน 
น าผลการประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนา 

1)�ในแต�ละกลุ�มสาระการ
เรียนรู�มีผลการเรียนอยู�ใน
ระดับดีขึ้นไป�ร�อยละ�40 
2)�นักเรียนชั้น�ม.3�และ�ม.
6�มีผลการทดสอบ
ระดับชาติ�(O-NET)�
เพ่ิมขึ้นร�อยละ�3 
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ที ่ ช่ือ�งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค�/เป�าหมาย วิธีด าเนินการ�(ย�อๆ) ตัวบ�งช้ีความส าเร็จ�
(จ านวน/ร�อยละ) 

17 โครงการพัฒนา
นักเรียนให�มีทักษะใน
การท างาน 
 

วัตถุประสงค� 
1.�เพ่ือพัฒนาให�นักเรียนมี
การวางแผนการท างาน�
ท างานตามล าดับขั้นตอน�
ท างานอย�างมีความสุข 
และภาคภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง�มุ�งมั่นพัฒนา
งานต�อไป 
2 . � เ พ่ื อ พั ฒ น าท า ง า น
ร�วมกับผู�อ่ืนได� 
3. เพ่ือพัฒนานักเรียนให�มี
คว ามรู� สึ กที่ ดี ต� ออาชี พ
สุ จ ริ ต � แ ล ะ ห า ค ว า ม รู�
เกี่ ย วกับอาชีพที่ ตน เอง
สนใจ 
เป�าหมาย 
ด�านปริมาณ 
นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาป�ที่�1�–�6��ทุก
คนได�รับการพัฒนานักเรียน
ให�มีทักษะในการท างาน�รัก
การท างาน�สามารถท างาน
ร�วมกับผู�อ่ืนได��และมีเจต
คติท่ีดีต�ออาชีพสุจริต 
ด�านคณุภาพ 
1) นักเรียนร�อยละ�85��

วางแผนการท างาน
และด าเนินการจน
ส าเร็จ 

2) นักเรียนร�อยละ�90��
ท างานอย�างมีความสุข�
มุ�งมั่นพัฒนางานและ
ภาคภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง 

3) นักเรียนร�อยละ�90��
ท างานร�วมกับผู�อ่ืนได� 

สร�างความเข�าใจเกี่ยวกับ
การท างานของนักเรียนกับ
หัวหน�ากลุ�มสาระท้ัง�8�
กลุ�ม 
จัดหาวัสดุอุปกรณ�ที่ใช�ใน
การจัดการเรียนการสอน 
ทั้ง�8�กลุ�มสาระฯร�วมกัน
ก ากับ�ติดตาม�ก าหนดงาน�
ตามล าดับขั้นตอนที่ก าหนด
ไว� 
ประกวดโครงการดีเด�น 
สรุปผล�รายงาน�น าป�ญหา
ไปแก�ไขปรับปรุงพัฒนา 

1) นักเรียนร�อยละ�85��
วางแผนการท างานและ
ด าเนินการจนส าเร็จ 
2) นักเรียนร�อยละ�90��
ท างานอย�างมีความสุข�
มุ�งมั่นพัฒนางานและ
ภาคภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง 
3)นักเรียนร�อยละ�90��
ท างานร�วมกับผู�อ่ืนได� 
4)นักเรียนร�อยละ�90��มี
ความรู�สึกที่ดีต�ออาชีพ
สุจริตและหาความรู�
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ 



รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา�SAR�60�โรงเรียนห�วยคตพิทยาคม 62

4) นักเรียนร�อยละ�90��มี
ความรู�สึกที่ดีต�ออาชีพ
สุจริตและหาความรู�
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ 
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ที่ ช่ือ�งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค�/เป�าหมาย วิธีด าเนินการ�(ย�อๆ) ตัวบ�งช้ีความส าเร็จ�
(จ านวน/ร�อยละ) 

18 โครงการพัฒนา
หลักสูตรกระบวนการ
เรียนรู� 
 

วัตถุประสงค� 
1.�เพื่อพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให�เหมาะสมกับ
ผู�เรียนและท�องถิ่น 
2.�เพื่อให�หลักสูตร
สถานศึกษามีรายวิชาและ
กิจกรรมที่หลากหลายตาม
ความสนใจ 
3.�เพื่อส�งเสริมการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู�เรียนที่
หลากหลายตามความถนัด�
ความสามารถ�ความสนใจ 
4.�เพื่อให�บุคลากรใน
โรงเรียนสามารถพัฒนา
กระบวนการนิเทศและจัด
กิจกรรมนิเทศกันเองได� 
อย�างเป�นระบบ 
5.�เพื่อจัดระบบดูแล
ช�วยเหลือผู�เรียนทุกคนด�วย
ความเสมอภาคอย�างทั่วถึง�
และต�อเนื่อง 
เป�าหมาย 
ด�านปริมาณ 
1)��ครูผู�สอน��8��กลุ�ม
สาระและครูผู�สอนกิจกรรม
พัฒนาผู�เรียนจ านวน�30�
คน 
2)��นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาป�ที่�1�–�6�ทุก
คน 
ด�านคุณภาพ 
1)�การจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาและกลุ�มสาระ
การเรียนรู�สอดคล�องกับ
หลักสูตรแกนกลางและ
องค�ประกอบครบถ�วน 

ประชุมหารือ 
เสนอโครงการ 
ด าเนินการตามกิจกรรม 
-พัฒนาหลักสูตร�
กระบวนการเรียนรู�และ
กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 
-แข�งขันทักษะทางวิชาการ�
และงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 
-การนิเทศด�านการจัดการ
เรียนการสอน 
- 

1.�หลักสูตรสถานศึกษามี
ความเหมาะสมกับผู�เรียน
และสอดคล�องกับความ
ต�องการของท�องถิ่น 
2.ครูจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู�และพัฒนา
นวัตกรรมที่สนองความ
ถนัด�ความสามารถและ
ความสนใจของผู�เรียนร�อย
ละ�80 
3.�ครูทุกคนได�รับการนิเทศ
ด�านการจัดการเรียนรู��น า
ผลการนิเทศไปวาง
แผนการจัดการเรียนรู�เพ่ือ
พัฒนาผู�เรียน 
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2)�การจัดรายวิชาเพิ่มเติม
และกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน��
ได�หลากหลายและ
ครบถ�วนตามโครงสร�าง
หลักสูตร 
3)�ครูทุกคนได�รับการ
พัฒนาไปสู�การเป�นครูมือ
อาชีพและสามารถพัฒนา
กระบวนการนิเทศและจัด
กิจกรรมการนิเทศได�อย�าง
มีประสิทธิภาพ 
4)�การจัดกิจกรรมป�องกัน
และแก�ไขและพัฒนา
ผู�เรียนตามสภาพอย�าง
เหมาะสมและทั่วถึง��ด�วย
ระบบดูแลช�วยเหลือผู�เรียน
อย�างต�อเนื่อง 
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ที ่ ช่ือ�งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค�/เป�าหมาย วิธีด าเนินการ�(ย�อๆ) ตัวบ�งช้ีความส าเร็จ�
(จ านวน/ร�อยละ) 

19 โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
 

วัตถุประสงค� 
เพ่ือน าหลักเกณฑ�และแนว
ปฏิบัติของการด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสู�
สถานศึกษา�8�ประการคือ 
1 . � ก า ห น ด ม า ต ร ฐ า น
การศึกษาโรงเรียนห�วยคต
พิทยาคม 
2.�จัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
ที่ มุ� ง เ น� น คุ ณ ภ า พ ต า ม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
3.  จัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ 
4 . � ด า เ นิ น ง า น ต า ม
แ ผ น พั ฒ น า ก า ร จั ด
การศึกษาของสถานศึกษา 
5 . � จั ด ใ ห� มี ก า รติ ดต า ม
ต ร ว จ ส อ บ คุ ณ ภ า พ
การศึกษา 
6. �จั ด ให� มี การประเ มิน
คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น ต า ม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
7.�จัดท ารายงานประจ าป�ที่
เ ป� น ร า ย ง า น ป ร ะ เ มิ น
คุณภาพภายใน 
�8 . � จั ด ใ ห� มี ก า รพัฒน า
คุณภาพการศึกษาอย�าง
ต�อเนื่อง 
เป�าหมาย 
ด�านปริมาณ 
1)�จัดท ามาตรฐาน
การศึกษาโรงเรียนห�วยคต
พิทยาคมจ านวน��1��ชุด 

ด าเนินการตามกิจกรรม 
-ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาโรงเรียน 
-จัดท าและด าเนินการตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
-พัฒนาระบบสารสนเทศ 
-พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 
นิเทศ�ก ากับ�ติดตาม 
รายงานผล 
สรุปผล 
แก�ป�ญหา 
ประชาสัมพันธ� 
 

1)�จัดท ามาตรฐาน
การศึกษาโรงเรียนห�วยคต
พิทยาคมจ านวน��1��ชุด 
2)�จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าป��จ านวน�1�ชุด 
3)�จัดท าเอกสาร
สารสนเทศโรงเรียนห�วยคต
พิทยาคม�จ านวน�1�ชุด 
4)�ผู�บริหารและครูทุกคน
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
การประจ าป�การศึกษา� 
5)�ผู�บริหารและครูทุกคน�
ติดตาม�ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาตามหน�าที่ที่
ได�รับมอบหมาย 
6)�ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา�จ านวน�4�
มาตรฐาน�ป�การศึกษาละ�
1�ครั้ง 
7)�จัดท ารายงานผลการ
ประเมินตนเอง�ประจ าป�
การศึกษา�2560�จ านวน� 
3�เล�ม 
8)�ผู�บริหารและครูทุกคน�
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามหน�าที่ที่
ได�รับมอบหมายอย�าง
ต�อเนื่อง 
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2)�จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าป��จ านวน�1�ชุด 
3)�จัดท าเอกสาร
สารสนเทศโรงเรียนห�วยคต
พิทยาคม�จ านวน�1�ชุด 
4)�ผู�บริหารและครูทุกคน
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
การประจ าป�การศึกษา� 
5)�ผู�บริหารและครูทุกคน�
ติดตาม�ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาตามหน�าที่ที่
ได�รับมอบหมาย 
6)�ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา�จ านวน�4�
มาตรฐาน�ป�การศึกษาละ�
1�ครั้ง 
7)�จัดท ารายงานผลการ
ประเมินตนเอง�ประจ าป�
การศึกษา�2560�จ านวน�3�
เล�ม 
8)�ผู�บริหารและครูทุกคน�
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามหน�าที่ที่
ได�รับมอบหมายอย�าง
ต�อเนื่อง 
ด�านคุณภาพ 
ระบบประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนห�วยคต
พิทยาคม�มีประสิทธิภาพ�
ประสิทธิผล�ได�มาตรฐาน
และเป�นที่ยอมรับของ
สังคม 
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ที่ ช่ือ�งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค�/เป�าหมาย วิธีด าเนินการ�(ย�อๆ) ตัวบ�งช้ีความส าเร็จ�
(จ านวน/ร�อยละ) 

20 โครงการส�งเสริม
สนับสนุนให�
สถานศึกษาเป�นสังคม
แห�งการเรียนรู� 
 

วัตถุประสงค� 
1. เพ่ือพัฒนาแหล�งเรียนรู�

ภายในสถานศึกษา 
2. เพ่ือส�งเสริมให�นักเรียน

ศึกษาหาความรู�ด�วย
ตนเอง 

3. เพ่ือส�งเสริมและ
สนับสนุนให�นักเรียน
และบุคลากรใน
สถานศึกษา�รวมถึง
ผู�ปกครองและชุมชน 
ผู�มีส�วนเกี่ยวข�องได�ใช�
แหล�งเรียนรู�ภายใน
และภายนอก
สถานศึกษา�แสวงหา
ความรู�โดยผ�านสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเ 

เป�าหมาย 
ด�านปริมาณ 
1)� � นักเรียนร�อยละ� 100�
เข�าใช�แหล�งเรียนรู�ที่
โรงเรียนจัดขึ้น 
2)� ผู�ปกครองและผู�ที่
เกี่ยวข�องในชุมชนร�อยละ�
85� มีส�วนร�วมในการ
ส�งเสริมและสนับสนุน
แหล�งเรียนรู�ภายนอก
สถานศึกษา 
3)� � มีการสร�างและ/หรือ
พัฒนาแหล�งเรียนรู�ภายใน
สถานศึกษา� ประกอบด�วย�
แหล�งเรียนรู�ภายในศูนย�
การเรียนทุกกลุ�มสาระ�
ห�องสมุด��ห�องสืบค�นข�อมูล��
แหล�งเรียนรู�ภายนอก

วิเคราะห�ข�อมูลเพ่ือพัฒนา
แหล�งเรียนรู�ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 
ด าเนินการตามกิจกรรม 
1.ส�งเสริมและพัฒนาการ
เรียนรู�ประวัติศาสตร�ไทย 
2.นิทรรศการ�ห�วยคต
วิชาการ�60 
3.�แรลลี่เรียนรู�สู�โลกกว�าง
ทางการศึกษา 
5.�ส�งเสริมสนับสนุนงาน
วิชาการแก�ชุมชนและ
องค�กรอ่ืน 
6.�ส�งเสริมการใช�วิทยากร
ท�องถิ่น 
7.พัฒนาเว็บไซต�ของ
โรงเรียน 

1)� � นักเรียนร�อยละ� 100�
เข�าใช�แหล�งเรียนรู�ที่
โรงเรียนจัดขึ้น 
2)� ผู�ปกครองและผู�ที่
เกี่ยวข�องในชุมชนร�อยละ�
85� มีส�วนร�วมในการ
ส�งเสริมและสนับสนุน
แหล�งเรียนรู�ภายนอก
สถานศึกษา 
3)� � มีการสร�างและ/หรือ
พัฒนาแหล�งเรียนรู�ภายใน
สถานศึกษา� ประกอบด�วย�
แหล�งเรียนรู�ภายในศูนย�
การเรียนทุกกลุ�มสาระ�
ห�องสมุด��ห�องสืบค�นข�อมูล��
แหล�งเรียนรู�ภายนอก
ห�องเรียนให�เอื้อต�อการ
เรียนรู� 
4)�แหล�งเรียนรู�ภายใน
โรงเรียน�มีความทันสมัย��
หลากหลาย�และอยู�ใน
สภาพสมบูรณ�พร�อมใช� 
ร�อยละ�100� 
5)�นักเรียน�ศึกษาหา
ความรู�จากแหล�งเรียนรู�
ภายในและภายนอก
สถานศึกษาจนสามารถ
สร�างความรู��ทักษะ�มี
ระบบการจัดการความรู���มี
การถ�ายทอดและ
แลกเปลี่ยนความรู�ร�วมกัน
ได��ร�อยละ�85� 
6)�การแลกเปลี่ยนเรียนรู�
ระหว�างบุคลากรภายใน
โรงเรียน�ภายนอก
สถานศึกษา�ชุมชนและ
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ห�องเรียนให�เอื้อต�อการ
เรียนรู� 
ด�านคุณภาพ 
1)�แหล�งเรียนรู�ภายใน
โรงเรียน�มีความทันสมัย��
หลากหลาย�และอยู�ใน
สภาพสมบูรณ�พร�อมใช� 
ร�อยละ�100� 
2)�นักเรียน�ศึกษาหา
ความรู�จากแหล�งเรียนรู�
ภายในและภายนอก
สถานศึกษาจนสามารถ
สร�างความรู��ทักษะ�มี
ระบบการจัดการความรู���มี
การถ�ายทอดและ
แลกเปลี่ยนความรู�ร�วมกัน
ได��ร�อยละ�85� 
3)�การแลกเปลี่ยนเรียนรู�
ระหว�างบุคลากรภายใน
โรงเรียน�ภายนอก
สถานศึกษา�ชุมชนและ
องค�กรท่ีเก่ียวข�อง�อย�าง
เต็มศักยภาพ 
4)�ผู�ปกครอง�ชุมชน�
องค�กรภาครัฐและเอกชน�
บุคลกรในโรงเรียน�
นักเรียน�พอใจในการ
ด าเนินงานของโรงเรียน�
ร�อยละ�88 
 

องค�กรท่ีเก่ียวข�อง�อย�าง
เต็มศักยภาพ 
7)�ผู�ปกครอง�ชุมชน�
องค�กรภาครัฐและเอกชน�
บุคลกรในโรงเรียน�
นักเรียน�พอใจในการ
ด าเนินงานของโรงเรียน�
ร�อยละ�85 
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ที่ ช่ือ�งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค�/เป�าหมาย วิธีด าเนินการ�(ย�อๆ) ตัวบ�งช้ีความส าเร็จ�
(จ านวน/ร�อยละ) 

21 โครงการส�งเสริม
ประชาธิปไตย  
 

วัตถุประสงค� 
1. เพ่ือให�นักเรียนรู�หลักการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย�เป�นประมุข 
2.�เพื่อให�นักเรียนเข�าใจ
ระบอบประชาธิปไตยและ
น ามาปรับใช�ในโรงเรียน
และชีวิตประจ าวัน 
3.�เพื่อฝ�กให�นักเรียนเกิด
ภาวะผู�น าและเป�น
ประโยชน�ในการพัฒนา
ประชาธิปไตยต�อไป
 เป�าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1.�นักเรียนร�อยละ�80��มี
ความรู�เรื่องหลักการและ
วิธีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยในเกณฑ�ดี 
2.�นักเรียนทุกคนมีส�วนรวม
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการ
นักเรียน   
3.�คณะกรรมการนักเรียน
ทุกคนเข�ารับการอบรมผู�น า
นักเรียน 
เชิงคุณภาพ 
1.�มีกิจกรรมเลือกต้ัง
คณะกรรมการนักเรียน�
และคณะกรรมการ
ห�องเรียน 
2.�มีกิจกรรมอบรมผู�น า
นักเรียน 
3. มีกิจกรรมเสียงตามสาย
ประชาธิปไตย 
 

ส ารวจป�ญหาและความ
ต�องการ 
ประชุมหารือ 
จัดท าโครงการเสนอฝ�าย
บริหาร 
ด าเนินการตามกิจกรรม 
-ศึกษาดูงานสภานักเรียน 
-เสียงตามสาย
ประชาธิปไตย 
-เลือกตั้งประธานนักเรียน 
นิเทศ�ก ากับ�ติดตาม�
รายงาน� 
สรุปผล 
แก�ไขป�ญหา 
ประชาสัมพันธ� 

1.นักเรียนเข�าร�วมกิจกรรม
ศึกษาดูงานสภานักเรียน�
จ านวนร�อยละ�70 
2.�นักเรียนร�วมตอบค าถาม
ในกิจกรรมเสียงตามสาย
ประชาธิปไตย�จ านวนร�อย
ละ�50 
3.�นักเรียนทุกคนเข�าร�วม
กิจกรรมเลือกตั้งประธาน
นักเรียน 
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ที ่ ช่ือ�งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค�/เป�าหมาย วิธีด าเนินการ�(ย�อๆ) ตัวบ�งช้ีความส าเร็จ�
(จ านวน/ร�อยละ) 

22 โครงการพัฒนา
ห�องสมุดมีชีวิต
ต�นแบบในโรงเรียน 
 

วัตถุประสงค� 
1. � เ พ่ื อพัฒนาห� องสมุ ด
โรงเรียนเป�นห�องสมุดมีชีวิต
ในลั กษณะอุ ทย านกา ร
เรียนรู�ที่มีคุณสมบัติครบ�3�
ดี�คือ�หนังสือส�งเสริมการ
อ�านดี�บรรยากาศดี�และครู
บรรณารักษ�และกิจกรรม
ส�งเสริมนิสัยรักการอ�านดี 
 2.�เพ่ือกระตุ�นและส�งเสริม
ให�มีการพัฒนาห�องสมุดมี
ชีวิตในโรงเรียนและชุมชนมี
ส�วนร�วมด าเนินการ 
 3.�เพ่ือส�งเสริมให�เด็กและ
เยาวชนมีนิสัยรักการอ�าน
การเรียนรู�อย�างสร�างสรรค�
ในโรงเรียนและชุมชน 
เป�าหมาย 
ด�านปริมาณ 
1)��นักเรียนร�อยละ�100�
เข�าใช�แหล�งเรียนรู�ที่
โรงเรียนจัดขึ้น 
2)�ผู�ปกครองและผู�ที่
เกี่ยวข�องในชุมชนร�อยละ�
60�มีส�วนร�วมในการ
ส�งเสริมและสนับสนุน
พัฒนาห�องสมุดมีชีวิตใน
โรงเรียน 
ด�านคุณภาพ 
1)�แหล�งเรียนรู�ภายใน
โรงเรียน�มีความทันสมัย��
หลากหลาย�และอยู�ใน
สภาพสมบูรณ�พร�อมใช� 
ร�อยละ�100� 
2)�นักเรียน�ศึกษาหา
ความรู�จากแหล�งเรียนรู�

วิเคราะห�ข�อมูลเพ่ือพัฒนา
แหล�งเรียนรู�ภายใน 
เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 
ด าเนินการตามกิจกรรม 
1. พัฒนาห�องสมุดมีชีวิต
ในโรงเรียน 
2. กิจกรรมส�งเสริมรักการ
อ�าน 
3. เสริมสร�างคุณธรรมรัก
ชาติ�วิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
4. กิจกรรมจิตอาสา�เรื่อง
เล�าหน�าเสาธง 
5. กิจกรรมห�องสมุด
ความรู�สู�ชุมชน 
นิเทศ�ก ากับ�ติดตาม�
ตรวจสอบแก�ไข 
รายงาน 
สรุปผล 

1)��นักเรียนร�อยละ�100�
เข�าใช�แหล�งเรียนรู�ที่
โรงเรียนจัดขึ้น 
2)�ผู�ปกครองและผู�ที่
เกี่ยวข�องในชุมชนร�อยละ�
60�มีส�วนร�วมในการ
ส�งเสริมและสนับสนุน
พัฒนาห�องสมุดมีชีวิตใน
โรงเรียน 
3)�แหล�งเรียนรู�ภายใน
โรงเรียน�มีความทันสมัย��
หลากหลาย�และอยู�ใน
สภาพสมบูรณ�พร�อมใช� 
ร�อยละ�100� 
4)�นักเรียน�ศึกษาหา
ความรู�จากแหล�งเรียนรู�
ภายในและภายนอก
สถานศึกษาจนสามารถ
สร�างความรู��ทักษะ�มี
ระบบการจัดการความรู���มี
การถ�ายทอดและ
แลกเปลี่ยนความรู�ร�วมกัน
ได��ร�อยละ�85� 
5)�การแลกเปลี่ยนเรียนรู�
ระหว�างบุคลากรภายใน
โรงเรียน�ภายนอก
สถานศึกษา�ชุมชนและ
องค�กรท่ีเก่ียวข�อง�อย�าง
เต็มศักยภาพ 
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ภายในและภายนอก
สถานศึกษาจนสามารถ
สร�างความรู��ทักษะ�มี
ระบบการจัดการความรู���มี
การถ�ายทอดและ
แลกเปลี่ยนความรู�ร�วมกัน
ได��ร�อยละ�85� 
3)�การแลกเปลี่ยนเรียนรู�
ระหว�างบุคลากรภายใน
โรงเรียน�ภายนอก
สถานศึกษา�ชุมชนและ
องค�กรท่ีเก่ียวข�อง�อย�าง
เต็มศักยภาพ 
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ที่ ช่ือ�งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค�/เป�าหมาย วิธีด าเนินการ�(ย�อๆ) ตัวบ�งช้ีความส าเร็จ�
(จ านวน/ร�อยละ) 

23 โครงการน�อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู�สถานศึกษา 
 

วัตถุประสงค� 
เพ่ือส�งเสริมนักเรียนให�รู�จัก
การน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ
ใช�ในโรงเรียน�และสามารถ
ไปปรับใช�ในชีวิตประจ าวัน�� 
เป�าหมาย 
ด�านปริมาณ 
1. การจัดอบรมโครงการ

ขับเคล่ือนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู�
การปฏิบัติใน
สถานศึกษา 

2. การจัดการศึกษาดูงาน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. นักเรียนรวมกลุ�มจัด
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณะประโยชน�จิต
อาสาทั้งในและนอก
โรงเรียน 

4.��มีการบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู�
ห�องเรียน 

5.�มีกิจกรรมแนะแนวนักเรียน 
6.�มีกิจกรรมระบบดูแล
ช�วยเหลือนักเรียน 
ด�านคุณภาพ 
นักเรียนได�น าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ
ใช�ในโรงเรียน��ท าให�
นักเรียนมีค�านิยมที่ดีและ

เสนอแต�งตั้งคณะท างาน 
ประชุมวางแผนการ
ด าเนินการและมอบหมาย
ด าเนินงานตามกิจกรรม 
-จัดการศึกษาดูงาน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-จัดอบรมโครงการ
ขับเคล่ือนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู�การ
ปฏิบัติในสถานศึกษา 
-การบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู�
ห�องเรียน 
-จัดแหล�งเรียนรู�ภายใน
สถานศึกษา 
นิเทศ�ก ากับ�ติดตาม�
รายงาน 
สรุปผล 
แก�ไขป�ญหา 
ประชาสัมพันธ� 

1.กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณะประโยชน��จิต
อาสาทั้งในและนอก
โรงเรียน�อย�างน�อย�เดือน
ละ�1�ครั้ง 
2.�มีการแนะแนวนักเรียน 
3.มีระบบดูแลช�วยเหลือ
นักเรียน 
4.มีการบริการอาคาร
สถานที่และการจัดการ
แหล�งเรียนรู�ในสถานศึกษา 
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รู�จักด าเนินชีวิตอย�าง
พอเพียง 
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ที ่ ช่ือ�งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค�/เป�าหมาย วิธีด าเนินการ�(ย�อๆ) ตัวบ�งช้ีความส าเร็จ�
(จ านวน/ร�อยละ) 

24 โครงการค�ายพัฒนา
ทักษะทางคณิตศาสตร� 
 

วัตถุประสงค� 
1.�เพื่อให�นักเรียนมีทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร�ที่เหมาะสมกับ
ระดับชั้น 
2.�เพื่อยกระดับสัมฤทธิ์ทาง
เรียนวิชาคณิตศาสตร� 
3.�เพื่อให�นักเรียนมีเจตคติ
ที่ดีต�อวิชาคณิตศาสตร� 
เป�าหมาย 
ด�านปริมาณ 
นักเรียน�ม.1�ทุกคนเข�า
ร�วมกิจกรรมค�าย
คณิตศาสตร� 
ด�านคุณภาพ 
1.��ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร�สูงขึ้น�� 
2.��นักเรียนมีทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร�ที่เหมาะสมกับ
ระดับชั้น 
3.��นักเรียนมีเจตคติที่ดีต�อ
วิชาคณิตศาสตร� 

ประชุมครูในกลุ�มสาระฯ 
เสนอโครงการให�ฝ�าย
บริหาร 
ด าเนินงานตามกิจกรรม 
-ค�ายพัฒนาทักษะ
คณิตศาสตร�ในโรงเรียน�
จ านวน�1�วัน 
สรุปผล 
รายงาน 
แก�ไขป�ญหา 
ประชาสัมพันธ� 

1.นักเรียน�ม.1�ทุกคนเข�า
ร�วมกิจกรรมค�าย
คณิตศาสตร� 
2.�นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร�สูงขึ้น�ร�อยละ�
70 
2.��นักเรียนที่เข�าร�วม
กิจกรรมมีทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร�ที่เหมาะสมกับ
ระดับชั้นหลังจากจบ
กิจกรรม�ร�อยละ�70 
3.��นักเรียนมีเจตคติที่ดีต�อ
วิชาคณิตศาสตร��ร�อยละ�
80 
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ที ่ ช่ือ�งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค�/เป�าหมาย วิธีด าเนินการ�(ย�อๆ) ตัวบ�งช้ีความส าเร็จ�
(จ านวน/ร�อยละ) 

25 โครงการพัฒนาและ
ส�งเสริมงานแนะแนว
โรงเรียน 
 

วัตถุประสงค� 
1. เพ่ือให�งานแนะแนวใน
โรงเรียน�ได�ด าเนินการ
อย�างเป�นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให�นักเรียนได�รับการ
ช�วยเหลือ�ส�งเสริมอย�างถูก
วิธีตรงตามพัฒนาการตาม
วัย�ด�านกระบวนการ 
แนะแนว 
3. เพ่ือส�งเสริมให�ครู�
ผู�ปกครอง�ชุมชน�
หน�วยงานและองค�กร
ภายนอกได�มีส�วนร�วมใน
การดูแลช�วยเหลือนักเรียน 
เป�าหมาย 
ด�านปริมาณ 
 นักเรียนโรงเรียน
ห�วยคตพิทยาคม�375 คน�
ไ ด� รั บ ก า ร ช� ว ย เ ห ลื อ�
ส�งเสริมและสนับสนุนให�
นักเรียนเกิดการเรียนรู�และ
พัฒนาตนเองสูงสุดตาม
ศั กยภ าพของบุ คคล ให�
สอดคล�องกับป�ญหา�ความ
ต�องการ�ความสนใจ�และ
ธรรมชาติของนักเรียน 
ด�านคุณภาพ 
มี ร ะบบ งานแนะแนวที่
ครอบคลุมทั้ง�5�บริการ�น้ัน
คือ 
1.�บริการส ารวจและศึกษา
นักเรียนเป�นรายบุคคล� 
2. บริการสนเทศ 
3.�บริการให�ค าปรึกษา 
4.�บริการจัดวางตัวบุคคล 

ประชุมหารือ 
ระบุกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพนักเรียนให�
ครอบคลุมทั้งด�าน
บุคลิกภาพ�การศึกษา�และ
อาชีพ 
แต�งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานกิจกรรม 
-พัฒนาห�องเรียนแนะแนว 
-งานบริการแนะแนว�5�
ด�าน 
-�เพ่ือนที่ปรึกษา�YC 
-�งานสวัสดิการกองทุนให�
กู�ยืมเงินเพื่อการศึกษา�(กย
ศ.) 
-�ช�วยเหลือค�ารถ�กระเป๋า�
ชุดพละ�ให�กับนักเรียน 
-แนะแนวทางสู�รั้วชมพู-
ขาว 
-กิจกรรมวันอ าลาสถาบัน�
ผูกพันเลือดชมพู-ขาว 
-พิธีมอบประกาศนียบัตร
และป�จฉิมนิเทศ 
-กิจกรรมติดตามนักเรียนที่
จบการศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาป�ที่�6 
นิเทศ�ก ากับ�ติดตาม�
ตรวจสอบแก�ไชป�ญหา 
สรุป 
รายงาน 
แก�ไขป�ญหา 
ประชาสัมพันธ� 

1.พัฒนาห�องเรียนแนะแนว�
จ านวน�1�ห�อง 
2.มีการให�บริการแนะแนว�
5�ด�าน 
3.มีการจัดกิจกรรมเพ่ือนที่
ปรึกษา�YC 
4. มีนักเรียนได�รับทุน�กย
ศ.�ตามเกณฑ� 
5.�นักเรียนได�รับการ
สนับสนุนค�ารถ�กระเป๋า�
ชุดพละ�(ตามเงื่อนไข) 
6.�ออกแนะแนวโรงเรียน
ประถมในเขตบริการ� 
7.�มีการจัดกิจกรรมวัน
อ าลาสถาบัน 
8.�มีพิธีมอบ
ประกาศนียบัตรและป�จฉิม
นิเทศ 
9.�ข�อมูลติดตามนักเรียนที่
จบการศึกษาระดับชั้น�
มัธยมศึกษาป�ที่�6�จ านวน
ร�อยละ�100 
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ที่ ช่ือ�งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค�/เป�าหมาย วิธีด าเนินการ�(ย�อๆ) ตัวบ�งช้ีความส าเร็จ�
(จ านวน/ร�อยละ) 

26 โครงการจัดการเรียนรู�
ต�นแบบการจัดการ
เรียนร�วม 
 

วัตถุประสงค� 
1. เ พ่ื อ ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น
โรงเรียนต�นแบบการเรียน
รวมให�เป�นศูนย�บริการทาง
การศึกษาพิเศษ�(Student  
Support  Saevice : sss) 
2. เ พ่ื อด า เ นิ น กา รต าม
ก ร อ บ แ น ว ท า ง ใ น ก า ร
ด าเนินงานของโรงเรียน
ต�นแบบการเรียนรวม 
เป�าหมาย 
ด�านปริมาณ 
1.�นักเรียนพิการเรียนร�วมในโรงเรียนแกน
น าจัดการเรียนร�วม/โรงเรียนต�นแบบการ
เรียนร�วม��ได�รับสิทธิและโอกาสทางการ
ศึกษาอย�างทั่วถึง 

2. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่สอนเด็กพิการเรียน
ร�วมในโรงเรียนแกนน า
จัดการเรียนร�วม/โรงเรียน
ต�นแบบการเรียนร�วม��
ได�รับการพัฒนาอย�างเข�ม 
3.�โรงเรียนแกนน าจัดการ
เรียนร�วม/โรงเรียนต�นแบบ
การเรียนร�วม��สามารถจัด
การศึกษา��และท าหน�าที่
เป�นศูนย�ให�บริหารส าหรับ
นักเรียนพิการเรียนร�วมได�
อย�างมีประสิทธิภาพ 

ด�านคุณภาพ 

1.�นักเรียนพิการเรียนร�วม��
ได�รับบริการ��สื่อ��สิ่ง
อ านวยความสะดวกเพ่ือ
เข�าถึงการศึกษาที่
สอดคล�องตามศักยภาพ
ของแต�ละบุคคล��ได�รับ

ประชุมหารือ 
เขียนโครงการ 
เสนอโครงการ 
ด าเนินงานตามกิจกรรม 
-รับขวัญลูกสู�อ�อมกอดครู
พ�อครูแม� 
-จัดอบรมบุคลากร�ศึกษาดู
งาน 
-จัดซื้อ�สื่อ�อุปกรณ�ในการ
จัดการเรียนการสอน�
พัฒนานวัตกรรม 
นิเทศ�ก ากับ�ติดตาม 
สรุป 
รายงานผล 
แก�ไขป�ญหา 
ประชาสัมพันธ� 

1.นักเรียนพิการเรียนร�วม
ได�รับสิทธิและโอกาสใน
การศึกษาอย�างเสมอภาค
เท�าเทียม 
2.ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่รับผิดชอบดูแล
นักเรียนพิการเรียนร�วม
ได�รับการพัฒนา 
3.�นักเรียนพิการเรียนร�วม
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
4.ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ดูแลนักเรียนพิการ
เรียนร�วม�สามารถจัดท า
แผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล�(IEP) 
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การศึกษาอย�างมีคุณภาพ��
เรียนอย�างมีอย�างสุขและมี 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
2. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่สอนเด็กพิการเรียน
ร�วมในโรงเรียนแกนน า
จัดการเรียนร�วม/โรงเรียน
ต�นแบบการเรียนร�วม��มี
ความรู�ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน
ส าหรับนักเรียนพิการเรียน
ร�วม��และสามารถจัดท า
แผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล��(IEP)��ที่
เหมาะสมต�อพัฒนาการ
และความต�องการพิเศษ
ของเด็กแต�ละคน 
3.�โรงเรียนแกนน าจัดการ
เรียนร�วม/โรงเรียนต�นแบบ
การเรียนร�วม��มีมาตรฐาน
ในการจัดการเรียนร�วม��มี
ความเข�มแข็งในการบริหาร
จัดการเรียนร�วมโดยใช�
โรงเรียนเป�นฐาน��และการ
บริหารจัดการโดยใช�
โครงสร�างซีท(SEAT) 
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ที ่ ช่ือ�งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค�/เป�าหมาย วิธีด าเนินการ�(ย�อๆ) ตัวบ�งช้ีความส าเร็จ�
(จ านวน/ร�อยละ) 

27 โครงการพัฒนาการ
บริหารงานและการ
จัดการงานประจ าตาม
โครงการบริหารงาน: 
ฝ�ายบริหารทั่วไป 
 

วัตถุประสงค� 
1.�เพ่ือปฏิบัติงานด�าน
ธุรการและสารบรรณ�
ลงทะเบียนรับหนังสือ
ราชการ�สรุปเนื้อสาระ 
เสนอผู�บริหารสถานศึกษา�
จ�ายหนังสือให�กับฝ�ายต�าง�
ๆ�ให�มีประสิทธิภาพ 
2.�เพื่อด าเนินงานควบคุม
ภายในให�มีประสิทธิภาพ 
3.�เพื่อด าเนินกิจกรรม
สหกรณ�โรงเรียนให�มี
ประสิทธิภาพ 
4.�เพื่อด าเนินงานอนามัย
โรงเรียนให�มีประสิทธิภาพ 
5.�เพื่อด าเนินงานจัดระบบ
บริหารและพัฒนาองค�กร
ให�มีประสิทธิภาพ 
6.�เพื่อด าเนินงานส�งเสริม
ด�านวิชาการ�งบประมาณ�
บุคลากร�กิจการนักเรียน
และแผนงาน� 
และบริหารท่ัวไปให�มี
ประสิทธิภาพ 
7.�เพื่อด าเนินงาน
ประชาสัมพันธ�ให�มี
ประสิทธิภาพ 
8.�เพื่อด าเนินงาน
โภชนาการให�มี
ประสิทธิภาพ 
9.�เพื่อด าเนินงานการเช�า
พ้ืนที่ท านาโรงเรียน
เป�าหมาย 
ด�านปริมาณ 
1. �จัดท างานธุรการและ
สารบรรณ�ลงทะเบียนรับ

ศึกษาวิเคราะห�สภาพงาน 
วางแผนออกแบบ
ระบบงาน 
จัดบุคลากรรับผิดชอบ 
ก าหนดหน�าที่�มอบหมาย
งานให�กับบุคลากร 
ด าเนินงานตามกิจกรรม 
-พัฒนางานธุรการและสาร
บรรณ 
-พัฒนางานควบคุมภายใน 
-พัฒนาสวัสดิการร�านค�า
โรงเรียน 
-พัฒนางานอนามัย
โรงเรียน 
-พัฒนาระบบบริหารและ
พัฒนาองค�กร 
-พัฒนางานส�งเสริมด�าน
วิชาการ�งบประมาณ�
บุคลากร�กิจการนักเรียน
และแผนงาน�และบริหาร
ทั่วไป 
-พัฒนางานประชาสัมพันธ� 
-พัฒนางานโภชนาการ 
นิเทศ�ก ากับ�ติดตาม 
สรุป 
รายงาน 
แก�ไขป�ญหา 
ประชาสัมพันธ� 

1. �จัดท างานธุรการและ
สารบรรณ�ลงทะเบียนรับ
หนังสือราชการ�สรุป
เนื้อหาสาระเสนอผู�บริหาร 
สถานศึกษา�จ�ายหนังสือ
ให�กับฝ�ายต�าง�ๆ�ประจ าป�
การศึกษา�2560 จ านวน�4 
เล�ม 
2.��จัดท ารายงานควบคุม
ภายใน�ประจ าป�การศึกษา�
2560 �จ านวน�1 ครั้ง 
3.��จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินกิจกรรมสหกรณ�
โรงเรียนประจ าป�การศึกษา 
2560  จ านวน�1ครั้ง 
4.��จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานอนามัยโรงเรียน�
ประจ าป�การศึกษา�2560  
จ านวน�1�ครั้ง 
5.��จัดท าระบบบริหารและ
พัฒนาองค�กร�ประจ าป�
การศึกษา�2560  �จ านวน��
40�ชุด 
6.��จัดให�มีการส�งเสริมด�าน
วิชาการ�งบประมาณ�
บุคลากร�กิจการนักเรียน
และแผนงาน�และ 
บริหารทั่วไป��ประจ าป�
การศึกษา��2560  �อย�าง
ต�อเนื่อง 
7.���จัดท าข�าวสาร
ประชาสัมพันธ�โรงเรียน�
ประจ าป�การศึกษา 2560  
จ านวน�1 ครั้ง 
8.���จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานโภชนาการ�
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หนังสือราชการ�สรุป
เนื้อหาสาระเสนอผู�บริหาร 
สถานศึกษา�จ�ายหนังสือ
ให�กับฝ�ายต�าง�ๆ�ประจ าป�
การศึกษา�2560 จ านวน�4 
เล�ม 
2.��จัดท ารายงานควบคุม
ภายใน�ประจ าป�การศึกษา�
2560 �จ านวน�1 ครั้ง 
3.��จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินกิจกรรมสหกรณ�
โรงเรียนประจ าป�การศึกษา 
2560  จ านวน�1ครั้ง 
4.��จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานอนามัยโรงเรียน�
ประจ าป�การศึกษา�2560  
จ านวน�1�ครั้ง 
5.��จัดท าระบบบริหารและ
พัฒนาองค�กร�ประจ าป�
การศึกษา�2560  �จ านวน��
40�ชุด 
6.��จัดให�มีการส�งเสริมด�าน
วิชาการ�งบประมาณ�
บุคลากร�กิจการนักเรียน
และแผนงาน�และ 
บริหารทั่วไป��ประจ าป�
การศึกษา��2560  �อย�าง
ต�อเนื่อง 
7.���จัดท าข�าวสาร
ประชาสัมพันธ�โรงเรียน�
ประจ าป�การศึกษา 2560  
จ านวน�1 ครั้ง 
8.���จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานโภชนาการ�
ประจ าป�การศึกษา�2560  
จ านวน��1 ครั้ง 
9.���จัดประมูลการเช�า
พ้ืนที่ท านาโรงเรียน�

ประจ าป�การศึกษา�2560  
จ านวน��1 ครั้ง 
9.���จัดประมูลการเช�า
พ้ืนที่ท านาโรงเรียน�
ประจ าป�การศึกษา 2560 �
จ านวน�1 ครั้ง 
ด�านคุณภาพ 
ระบบพัฒนาฝ�ายบริหาร
ทั่วไปของโรงเรียน�มี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลได�มาตรฐาน
ด�านการจัดการศึกษาเป�นที่
ยอมรับของนักเรียน�ผู�ปกครอง�
ชุมชน�และองค�กรอื่นร�อยละ�95 
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ประจ าป�การศึกษา 2560 �
จ านวน�1 ครั้ง 
ด�านคุณภาพ 
ระบบพัฒนาฝ�ายบริหาร
ทั่วไปของโรงเรียน�มี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลได�มาตรฐาน
ด�านการจัดการศึกษาเป�นที่
ยอมรับของนักเรียน�ผู�ปกครอง�
ชุมชน�และองค�กรอื่นร�อยละ�95 
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ที ่ ช่ือ�งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค�/เป�าหมาย วิธีด าเนินการ�(ย�อๆ) ตัวบ�งช้ีความส าเร็จ�
(จ านวน/ร�อยละ) 

28 โครงการพัฒนาการจัด
สภาพแวดล�อมและ
การบริการที่ส�งเสริม
ให�นักเรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 
 

วัตถุประสงค� 
1. เพ่ือพัฒนาแหล�งเรียนรู�
ให�ทันสมัย��หลากหลาย
และเอ้ือต�อการเรียนรู� 
2. เพ่ือพัฒนา
สภาพแวดล�อมให�ร�มรื่น�
สวยงาม�เอื้อต�อสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัย
ของนักเรียน 
เป�าหมาย 
ด�านปริมาณ 
ปรับภูมิทัศน� 
1. ซ�อมแซมปรับปรุงรั้ว
รอบโรงเรียน 
2. ซ้ือถังขยะเพื่อสร�างจุด
ทิ้งขยะบริเวณในโรงเรียน�
จ านวน�5จุด 
3. จัดซื้อไม�กวาดและถัง
ขยะขนาดเล็กเพ่ือใช�
ภายในห�อง 
4. ปรับปรุงซ�อมแซมเครื่อง
ตัดหญ�า 
5. จัดซื้ออุปกรณ�ส าหรับ
ตกแต�งภูมิทัศน� 
ปรับปรุงอาคารสถานที่/
แหล�งเรียนรู� 
1. �ปรับซ�อมติดต้ังพัดลม
เพดานในห�องเรียน 
2. ปรับปรุงซ�อมแซมไฟฟ�า
ภายในห�องเรียนและห�อง
ส านักงาน 
3. ปรับปรุงซ�อมแซม
ประตูและหน�าต�างใน
ห�องเรียนและเพดาน
ห�องเรียน 

ส ารวจ 
ขออนุมัติ 
จัดซื้อ/จัดจ�าง/ซ�อมแซม 
ติดตามความก�าวหน�า 
ตรวจสอบความเรียบร�อย
ระหว�างด าเนินงาน 
สรุป 
รายงาน 
ส ารวจความพึงพอใจ 
น าผลการประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนา 

1.สภาพแวดล�อมได�รับการ
พัฒนาให�ร�มรื่น�เอ้ือต�อ
สุขภาพอนามัย�ความ
ปลอดภัยของนักเรียน 
2.มีอุปกรณ�และเครื่องมือ
ในการปรับปรุงภูมิทัศน� 
3.ครู�นักเรียนและ
ผู�ปกครองมีความพึงพอใจ
ต�อการพัฒนา
สภาพแวดล�อมในโรงเรียน�
ร�อยละ�80 
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4. ติดตั้งกล�องวงจรป�ด�
16 จุด��อาคาร�1 ��และ�
อาคาร�2 
5. ปรับปรุงซ�อมแซม
ห�องน้ านักเรียน�ชายและ
หญิง 
6. �ติดตั้งตระแกรงกันนก
ที่หอประชุม 
7. จัดซื้ออุปกรณ�ในการ
ซ�อมแซมอาคารและ
สถานที่ 
ด�านคุณภาพ 
1.��แหล�งเรียนรู�ได�รับ
พัฒนาให�ทันสมัย��
หลากหลายและเอื้อต�อการ
เรียนรู�ร�อยละ�85 
2.�สภาพแวดล�อมได�รับการ
พัฒนาให�ร�มรื่น�สวยงาม�
เอื้อต�อสุขภาพอนามัย 
และความปลอดภัยของ
นักเรียนร�อยละ�85 
3.นักเรียน�ครู�ผู�ปกครอง�มี
ความพึงพอใจต�อการ
พัฒนาสภาพแวดล�อมและ
การให�บริการที่ส�งเสริมให�
นักเรียนได�รับการพัฒนา
อย�างเต็มศักยภาพ�ร�อยละ�
85 
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ที ่ ช่ือ�งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค�/เป�าหมาย วิธีด าเนินการ�(ย�อๆ) ตัวบ�งช้ีความส าเร็จ�
(จ านวน/ร�อยละ) 

29 โครงการส�งเสริม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการอย�างมี
คุณภาพ 
 

วัตถุประสงค� 
1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในทุกๆด�าน 
2. เพ่ือเสริมสร�างการ
บริหารจัดการภายใน
โรงเรียนให�มีประสิทธิภาพ
3.�เพื่อให�ผู�บริหาร�ครูและ
บุคลากรของโรงเรียนมีส�วน
ร�วมในการพัฒนาโรงเรียน
เป�าหมาย 
ด�านปริมาณ 
1)�ผู�บริหารมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห��มี
ทิศทางในการพัฒนา
สถานศึกษา�มีความคิด
ริเริ่ม�และมีเทคนิคในการ
พัฒนาคุณภาพผู�เรียน 
2)�ผู�บริหารบริหารงาน
แบบมีส�วนร�วม�ยึด
หลักการกระจายอ านาจ 
3)�ผู�บริหารบริหารจัด
การศึกษาบรรลุตาม
เป�าหมาย�ร�อยละ�80 ขึ้น
ไปของจ านวนโครงการ/
กิจกรรม 
4)�ผู�บริหารมีการนิเทศ
ก ากับติดตามพัฒนาและ
ปรับปรุงอย�างต�อเน่ือง 
5)�ผู�เรียน��ผู�ปกครอง�
ชุมชน�ร�อยละ�80  มีความ
พึงพอใจในการบริหารของ
โรงเรียน 
ด�านคุณภาพ 

ผู�บริหาร��ครู��
บุคลากร�มีการบริหารงาน
อย�างมีประสิทธิภาพ�ส�งผล

ผู�บริหารศึกษาข�อมูล
เกี่ยวกับการบริหารงาน 
วางแผนด าเนินงาน 
ประชุมชี้แจง 
เตรียมเอกสาร�วัสดุที่
จ าเป�น 
จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข�อง 
1.การวางแผนกลยุทธ� 
2.การจัดท าวิจัยโรงเรียน 
3.การนิเทศ�ก ากับ�ติดตาม 
4.ส ารวจความพึงพอใจ 
ประเมินผล�รายงานผล 
วิเคราะห�ร�วมกันเพื่อ
ปรับปรุง 

1.ผู�บริหารมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห��มี
ทิศทางในการพัฒนา
การศึกษา�มีความคิดริเริ่ม�
มีเทคนิคในการพัฒนา
คุณภาพผู�เรียน 
2.โครงการ/กิจกรรมบรรลุ
ตามเป�าหมาย�ร�อยละ�80 
3.มีรายงานการวิจัย
โรงเรียน�อย�างน�อยป�
การศึกษาละ�1�ครั้ง 
4.มีการนิเทศ�ก ากับ�
ติดตาม�แต�ละโครงการ/
กิจกรรม�อย�างน�อย�เดือน
ละ�1�ครั้ง 
5.�ครู�นักเรียนและ�
ผู�ปกครอง�มีความพึงพอใจ
ในการบริหารจัดการ�ร�อย
ละ�80 
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ให�นักเรียนของโรงเรียนมี
คุณภาพ��และโรงเรียน
ได�รับการยอมรับจาก
หน�วยงานภายนอก 
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ที ่ ช่ือ�งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค�/เป�าหมาย วิธีด าเนินการ�(ย�อๆ) ตัวบ�งช้ีความส าเร็จ�
(จ านวน/ร�อยละ) 

30 โครงการสร�างเสริม
การบริหารจัด
การศึกษาแบบมีส�วน
ร�วม 
 

วัตถุประสงค� 
1. เพ่ือส�งเสริมและ

สนับสนุนให�ชุมชนเข�า
มามีส�วนร�วมในการจัด
และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน 

2. เพ่ือสร�างความสัมพันธ�
อันดี�ความสามัคคี�
โรงเรียนเป�นที่ยอมรับ
และศรัทธาต�อชุมชน 

3. เพ่ือจัดให�มีการประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครูผู�ปกครอง�และ
คณะกรรมการ
เครือข�ายผู�ปกครอง
โรงเรียนห�วยคตพิทยา
คม 

4. เพ่ือระดมทรัพยากร
ทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน� 

5. เพ่ือประสานความ
ร�วมมือกับบุคคล�
ชุมชน�องค�กรเอกชน�
องค�กรปกครองส�วน
ท�องถิ่น�หน�วยงาน� 

สถานประกอบการ�สถาน
ประกอบการ�สถาบันสังคม
อ่ืนและสถานศึกษาในการ
ใช�ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา
ร�วมกัน 
เป�าหมาย 
ด�านปริมาณ 
1)� ครู� ผู�ปกครอง� ชุมชน�
องค�กรภาครัฐและเอกชน�

รวบรวมข�อมูล�สภาพ
ป�ญหา�ความต�องการ�
งบประมาณ 
เขียนเสนอโครงการขอ
อนุมัติ 
ด าเนินงานตามกิจกรรม 
-สัมพันธ�ชุมชน 
-ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา�ผู�ปกครอง�
คณะกรรมการเครือข�าย
ผู�ปกครอง 
-ระดมทรัพยากรทาง
การศึกษา 
 

1)� ครู� ผู�ปกครอง� ชุมชน�
องค�กรภาครัฐและเอกชน�
เข�าร�วมกิจกรรมการสร�าง
ความสัมพันธ�ชุมชนในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และร�วมมือในการจัดและ
พัฒนาการศึกษาทั้งในเขต
พ้ืนที่บริการและนอกเขต
พ้ืนที่บริการจ านวน�3ต าบล 
2)� จัดประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน� อย�างน�อยภาค
เรียนละ�2 ครั้ง 
3)� จัดประชุมผู�ปกครองครู�
และคณะกรรมการ
เครือข�ายผู�ปกครอง� อย�าง
น�อยภาคเรียนละ� 1 ครั้ง 
 4)� ผู�บริหาร� ครู� ทุกคน�
ระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาเพื่อพัฒนา
โรงเรียน 
 5)�จัดท ารายงานการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา�
ประจ าป�การศึกษาละ� 1 
ครั้ง 
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เข�าร�วมกิจกรรมการสร�าง
ความสัมพันธ�ชุมชนในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และร�วมมือในการจัดและ
พัฒนาการศึกษาทั้งในเขต
พ้ืนที่บริการและนอกเขต
พ้ืนที่บริการจ านวน�3ต าบล 
2)� จัดประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน� อย�างน�อยภาค
เรียนละ�2 ครั้ง 
3)� จัดประชุมผู�ปกครองครู�
และคณะกรรมการ
เครือข�ายผู�ปกครอง� อย�าง
น�อยภาคเรียนละ� 1 ครั้ง 
 4)� ผู�บริหาร� ครู� ทุกคน�
ระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาเพื่อพัฒนา
โรงเรียน 
 5)�จัดท ารายงานการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา�
ประจ าป�การศึกษาละ� 1 
ครั้ง 
ด�านคุณภาพ 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา�ผู�ปกครอง�
ชุมชน�องค�กรปกครองส�วน
ท�องถิ่นและผู�มีส�วน
เกี่ยวข�อง�มีส�วนร�วมในการ
พัฒนาสถานศึกษาและมี
ความพึงพอใจต�อการ
บริหารจัดการและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน 
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ที ่ ช่ือ�งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค�/เป�าหมาย วิธีด าเนินการ�(ย�อๆ) ตัวบ�งช้ีความส าเร็จ�
(จ านวน/ร�อยละ) 

31 โครงการพัฒนา
นักเรียนให�มีจิตอาสา 
ร�วมพัฒนาสังคม 

 

วัตถุประสงค� 
 เพ่ือพัฒนาให�เป�น
บุคคลที่มีจิตสาธารณะ�คิด
อาสาช�วยเหลือสังคมใน
ด�านต�างๆ 
เป�าหมาย 
ด�านปริมาณ 
 นัก เ รี ยนร� อยละ�
100�� เข�าร�วมกิจกรรรม
ช�วยเหลือโรงเรียน�ชุมชน
และสังคมที่โรงเรียนจัดขึ้น 
ด�านคุณภาพ 
1.�นักเรียนร�อยละ�85��เข�า
ร�วมกิจกรรรมช�วยเหลือ
โรงเรียน�ชุมชนและสังคมที่
โรงเรียนจัดขึ้นด�วยความ
เต็มใจ 
2.�นักเรียน��ครู��ผู�ปกครอง
และชุมชน�ร�อยละ�85��มี
ความพึงพอใจต�อผลส าเร็จ
ของการเข�าร�วมกิจกรรม
ของนักเรียน 
 

ประชุมหารือ 
ก าหนดเขตพื้นที่ 
ชี้แจงขอบข�ายความ
รับผิดชอบ 
ด าเนินงานตามกิจกรรม 
-ท าความสะอาดเขตพื้นที่ 
(โรงเรียนสวยด�วยมือเรา) 
-บริการคืองานของเรา 
-จิตอาสา�พี่ช�วยน�อง�คิด�
อ�าน�เขียน 
-แบ�งป�นน้ าใจ 
ตรวจสอบ�แก�ไข�ปรับปรุง 
สรุป� 
รายงาน 

1. นักเรียนทุกคนเข�าร�วม
กิ จ ก ร ร ร ม ช� ว ย เ ห ลื อ
โรงเรียน�ชุมชนและสังคม
ที่โรงเรียนจัดขึ้น 
2.�นักเรียนร�อยละ�85��เข�า
ร�วมกิจกรรรมช�วยเหลือ
โรงเรียน�ชุมชนและสังคมที่
โรงเรียนจัดขึ้นด�วยความ
เต็มใจ 
3.�นักเรียน��ครู��ผู�ปกครอง
และชุมชน�ร�อยละ�85��มี
ความพึงพอใจต�อผลส าเร็จ
ของการเข�าร�วมกิจกรรม
ของนักเรียน 
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ที ่ ช่ือ�งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วตถุประสงค�/เป�าหมาย วิธีด าเนินการ�(ย�อๆ) ตัวบ�งช้ีความส าเร็จ�
(จ านวน/ร�อยละ) 

32 โครงการออกก าลัง
กายและกีฬาและ
นันทนาการ 
 

วัตถุประสงค� 
1. เพ่ือให�นักเรียนที่ได�รับ
การพัฒนาและส�งเสริมการ
ออกก าลังกาย�กีฬาและ
นันทนาการและ 
2. เพ่ือให�นักเรียนมีทักษะ
ในการด ารงชีวิตประจ าวัน
ได�อย�างเหมาะสมกับวัย��
ระดับความสามารถ��มี
สุขภาพกายและใจสูงขึ้น� 
3. เพ่ือให�นักเรียนมีความ
พร�อมกับมีเจตคติที่ดีต�อ
การพัฒนาและส�งเสริมการ
ออกก าลังกาย�การเล�น
กีฬาและนันทนาการ 
เป�าหมาย 
ด�านปริมาณ 
1. นักเรียนเข�าร�วมกิจกรรม
การแข�งขันกีฬาภายนอก
ตามความถนัดทางด�าน
กีฬาร�อยละ�20 
2.�นักเรียนเข�าร�วมกิจกรรม
การแข�งขันกีฬาภายในตาม
ความถนัดทางด�านกีฬา�
และด�านอ่ืนๆ 
ร�อยละ�80 
ด�านคุณภาพ 
นักเรียนมีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพและออกก าลัง
กายอย�างสม่ าเสมอ��รู�จัก
ป�องกันตนเองจากสิ่งเสพ
ติดและหลีกเลี่ยงสภาวะ
เส่ียงต�อความรุนแรง�
ป�ญหาทางเพศ�ตลอดจน
อบายมุขอ่ืนๆ 

เสนอแต�งตั้งคณะท างาน 
ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงานและมอบหมาย
งาน 
ด าเนินงานตามที่วางแผน
ไว� 
-จัดส�งเข�าร�วมแข�งขันกีฬา
ภายนอก 
-จัดกิจกรรมการแข�งขัน
กีฬา�กรีฑาภายในโรงเรียน 
นิเทศ�ก ากับ�ติดตาม�
ตรวจสอบ 
รายงานผล 
สรุปผล 
น าผลตรวจสอบประเมินไป
ปรับปรุง 

1. นักเรียนเข�าร�วมกิจกรรม
การแข�งขันกีฬาภายนอก
ตามความถนัดทางด�าน
กีฬาร�อยละ�20 
2.�นักเรียนเข�าร�วมกิจกรรม
การแข�งขันกีฬาภายในตาม
ความถนัดทางด�านกีฬา�
และด�านอ่ืนๆ 
ร�อยละ�80 
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ที่ ช่ือ�งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค�/เป�าหมาย วิธีด าเนินการ�(ย�อๆ) ตัวบ�งช้ีความส าเร็จ�
(จ านวน/ร�อยละ) 

33 โครงการส�งเสริม
สุขภาพอนามัย
โรงเรียน 
 

วัตถุประสงค� 
1.�ผู�เรียนมีสุขภาพอนามัย
ที่ดีและพฤติกรรมด�าน
อนามัยส�วนบุคคลที่ถูกต�อง
2.�เพื่อให�ผู�เรียนตระหนัก
ในการดูแลสุขภาพ�การ
ป�องกัน�การหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยงต�อการเกิด
โรคต�างๆ�และอนามัยส�วน
บุคคลได�� 
3.�เพื่อให�ผู�เรียนน าทักษะ
ความรู�ไปใช�ในการดูแล
สุขภาพของตนเอง�
ครอบครัวและชุมชนได� 
4. เพ่ือให�ผู�เรียนมีทักษะใน
การปฏิบัติงาน�การเฝ�า
ระวังรักษาสุขภาพ 
5. เพ่ือให�มียาและเวชภัณฑ�
ที่มีประสิทธิภาพและ
เพียงพอส าหรับการ
ให�บริการผู�ป�วย 
6. เพ่ือให�ผู�เรียนมีความรู�ใน
การดูแลสุขภาพฟ�นและมี
พฤติกรรมการบริโภคที่
ถูกต�อง������ 
เป�าหมาย 
ด�านปริมาณ 
นักเรียนและบุคลากรทุก
คนในโรงเรียนทุกคน�มี
สุขภาพอนามัยที่ดี 
ด�านคุณภาพ 
1.��ผู�เรียนร�อยละ�86 มี
สุขภาพอนามัยที่ดีและ
พฤติกรรมด�านอนามัยส�วน
บุคคลที่ถูกต�อง 

ประชุมปรึกษาหารือ�
แต�งตั้งคณะกรรมการ 
วางแผน 
ด าเนินงานตามกิจกรรม 
-ส�งเสริมสุขภาพอนามัย
โรงเรียน 
-ส�วมสวย�น้ าใส�ไร�กลิ่น 
-ร�วมต�านภัยไข�เลือดออก 
-วัยใสใส�ใจสุขภาพ 
-จัดป�ายนิเทศส�งเสริม
ความรู�ด�านสุขภาพ 
-ฟ�นสวยสุขภาพดี 
-น้ าดื่มสะอาด�ปราศจาก
โรค 
-อบรมอาสาสมัครพยาบาล
น�อย 
นิเทศ�ก ากับ�ติดตาม�
ตรวจสอบ 
รายงาน 
สรุปผล 
น าผลการตรวจสอบ�
ประเมินไปปรับปรุง 

1.นักเรียนและบุคลากรทุก
คนในโรงเรียนทุกคน�มี
สุขภาพอนามัยที่ดี 
2.�.��ผู�เรียนร�อยละ�86 มี
สุขภาพอนามัยที่ดีและ
พฤติกรรมด�านอนามัยส�วน
บุคคลที่ถูกต�อง 
3.��ผู�เรียนร�อยละ�86 
สามารถน าทักษะความรู�ไป
ใช�ในการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง���ครอบครัว��และ
ชุมชนได� 
4.��ผู�เรียนร�อยละ�86 มี
ทักษะในการปฏิบัติงาน�
การเฝ�าระวังรักษาสุขภาพ
ได� 

   5.��ผู�เรียนร�อยละ�86 มี
ความรู�ในการดูแลสุขภาพฟ�น
และมีพฤติกรรมการบริโภคที่
ถูกต�อง 
6.��เพื่อให�ผู�เรียนตระหนัก
ในการดูแลสุขภาพ�การ
ป�องกัน��การหลีกเล่ียง
พฤติกรรมเสี่ยงต�อการเกิด
โรคต�างๆ�และอนามัยส�วน
บุคคลได�� 
7.��เพ่ือให�มียาและ
เวชภัณฑ�ที่มีประสิทธิภาพ
และเพียงพอส าหรับการ
ให�บริการผู�ป�วย 
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2.��ผู�เรียนร�อยละ�86 
สามารถน าทักษะความรู�ไป
ใช�ในการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง���ครอบครัว��และ
ชุมชนได� 
3.��ผู�เรียนร�อยละ�86 มี
ทักษะในการปฏิบัติงาน�
การเฝ�าระวังรักษาสุขภาพ
ได� 

   4.��ผู�เรียนร�อยละ�86 มี
ความรู�ในการดูแลสุขภาพฟ�น
และมีพฤติกรรมการบริโภคที่
ถูกต�อง 

5.��เพ่ือให�ผู�เรียนตระหนัก
ในการดูแลสุขภาพ�การ
ป�องกัน��การหลีกเล่ียง
พฤติกรรมเสี่ยงต�อการเกิด
โรคต�างๆ�และอนามัยส�วน
บุคคลได�� 
6.��เพ่ือให�มียาและเวชภัณฑ�
ที่มีประสิทธิภาพและ
เพียงพอส าหรับการ
ให�บริการผู�ป�วย 
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ที่ ช่ือ�งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค�/เป�าหมาย วิธีด าเนินการ�(ย�อๆ) ตัวบ�งช้ีความส าเร็จ�
(จ านวน/ร�อยละ) 

34 โครงการพัฒนาการ
บริหารงานและการ
จัดการงานประจ าตาม
โครงการบริหารงาน: 
ฝ�ายบริหารกิจการ
นักเรียน 
 

วัตถุประสงค� 
1.�เพื่อดูแลความประพฤติ
ของนักเรียนและปฏิบัติให�
นักเรียนอยู�ในความเป�น
ระเบียบเรียบร�อย��ตาม 
ข�อบังคับของโรงเรียน��
และประพฤติให�เหมาะสม
ทั้งด�านจริยธรรม�สังคม�
และการด าเนินชีวิตเพื่อ
ร�วมกันสร�างแนวทาง
ด าเนินงาน��ป�องกัน�และ
แก�ไขป�ญหาให�นักเรียนมี
พฤติกรรมที่เหมาะสม�โดย
เน�นทักษะชีวิตและการ
ด าเนินงานในรูปแบบ
ด ารงชีวิตปลอดภัยใน
โรงเรียน 
2.�เพื่อส�งเสริมให�นักเรียน
และเยาวชนในชุมชน�มี
สุขภาพที่สมบูรณ�ทั้งด�าน
ร�างกาย��จิตใจและ
สติป�ญญา 
ให�เป�นทรัพยากรมนุษย�ที่มี
คุณภาพ 
เป�าหมาย 
ด�านปริมาณ 

นักเรียนโรงเรียน
ห�วยคตพิทยาคมทุกคน�
ได�รับการส�งเสริมและ
พัฒนาเรื่องความประพฤติ�
ที่เหมาะสม��ทั้งด�าน
ระเบียบวินัย�คุณธรรม�
จริยธรรม��สังคมและการ
ด าเนินชีวิตอย�างสร�างสรรค�
และยั่งยืน 
ด�านคุณภาพ 

ประชุมก าหนดขอบข�าย�
หน�าที่�วางแผนการท างาน 
จัดท าปฏิทินการพัฒนาการ
บริหารงานกิจการนักเรียน
และแผนงาน 
ด าเนินงานตามกิจกรรม 
-ส�งเสริมวินัยและแก�ไข
ความประพฤตินักเรียน 
-พัฒนากิจกรรมนักเรียน 
-พัฒนาระบบดูแล
ช�วยเหลือ 
-งานครูที่ปรึกษา�ครูเวร
ประจ าวัน 
-การป�องกันแก�ไขป�ญหา
วัยรุ�นแบบบูรณาการ 
-นิเทศ�ก ากับ�ติดตาม�
ตรวจสอบ� 
รายงานความก�าวหน�า 
สรุปผล� 
แก�ไขป�ญหา 
ประชาสัมพันธ� 

1.นักเรียนโรงเรียนห�วยคต
ทยาคมทุกคน�ได�รับการ
ส�งเสริมและพัฒนาเรื่อง
ความประพฤติ�ที่เหมาะสม��
ทั้งด�านระเบียบวินัย�
คุณธรรม�จริยธรรม��สังคม
และการด าเนินชีวิตอย�าง
สร�างสรรค�และยั่งยืน 
 
2.นักเรียนในโรงเรียน
ห�วยคตพิทยาคม�พัฒนา
เรื่องความประพฤติที่
เหมาะสม�ทั้งด�านระเบียบ
วินัย�คุณธรรม�จริยธรรม��
สังคม��และการด าเนินชีวิต
อย�างสร�างสรรค�และยั่งยืน�
ร�อยละ�85 



รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา�SAR�60�โรงเรียนห�วยคตพิทยาคม 92

นักเรียนในโรงเรียนห�วยคต
พิทยาคม�พัฒนาเรื่องความ
ประพฤติที่เหมาะสม�ทั้ง
ด�านระเบียบวินัย�คุณธรรม�
จริยธรรม��สังคม��และการ
ด าเนินชีวิตอย�างสร�างสรรค�
และยั่งยืน�ร�อยละ�85 
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ที ่ ช่ือ�งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค�/เป�าหมาย วิธีด าเนินการ�(ย�อๆ) ตัวบ�งช้ีความส าเร็จ�
(จ านวน/ร�อยละ) 

35 โครงการโรงเรียนวิถี
พุทธ 
 

วัตถุประสงค� 
1. เพ่ือเสริมสร�างคุณธรรม�
จริ ย ธร รมที่ ดี ง ามให� กับ
นักเรียน 
2. เพื่อพัฒนาวิถีชี วิตที่ ดี
งามตามหลักไตรสิกขาทั้ง�3 
ด�าน�ศีล�สมาธิ�ป�ญญา 
3. เพื่ อ พัฒนานักเรียนมี
คุณลักษณะที่ดีโดยใช�หลัก�
29 ประการสู� คว ามเป�น
โรงเรียนวิถีพุทธ 
4. เพ่ือพัฒนานักเรียนให�มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค�
ตามหลักสูตร 
5. เพ่ือพัฒนานักเรียนให�มี
ความเอื้ออาทรผู�อื่นและ
กตัญ�ูต�อผู�มีพระคุณ 
6. เพ่ือพัฒนานักเรียนให�มี
คุณลักษณะตามค�านิยม
ห ลั ก ข อ ง ค น ไ ท ย � 12 
ประการ 
7. เพ่ือพัฒนานักเรียนให�
มีจิ ตอาสา �ตระหนั ก � รู�
คุณค�า �ร� วมอนุรักษ�และ
พัฒนาสิ่งแวดล�อม 
เป�าหมาย 
ด�านปริมาณ 
นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาป�ที่�1�–�6��
ได�รับการพัฒนาให�มี
คุณธรรม�จริยธรรมและ
ค�านิยมที่พึงประสงค�โดยใช�
หลักพุทธธรรมและค�านิยม
หลักของคนไทย�12 
ประการ�อย�างบูรณาการ 
ด�านคุณภาพ 

ประชุมหารือ 
ระบุกิจกรรม 
แต�งตั้งคณะกรรมการ 
ด าเนินงานตามกิจกรรม 
-กิจกรรมยิ้มง�าย�ไหว�สวย�
กราบงาม 
-กิจกรรมสร�างสรรค�คนดีสู�
สังคมไทย 
-กิจกรรมสวดมนต�หมู�
ท านองสรภัญญะ 
-กิจกรรมค�ายพุทธธรรม 
-กิจกรรมธรรมสัญจร 
-กิจกรรมวันส าคัญ 
-กิจกรรมค�ายเยาวชนจิต
อาสาเสริมสร�างคุณธรรม�
จริยธรรม�เพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต 
-กิจกรรมเสริมสร�างวินัย 
-กิจกรรมประหยัดและออม 
-กิจกรรมตระหนักใน
คุณธรรม�จริยธรรม 
-กิจกรรม�โรงเรียนคือบ�าน
ของเรา 
-กิจกรรมค�านิยมหลักของ
คนไทย�12�ประการ 
นิเทศ�ก ากับ�ติดตาม�
ตรวจสอบ�แก�ไข 
รายงาน�สรุปผล�ปรับปรุง 

1) นักเรียนร�อยละ�90��มี
คุณธรรม�จริยธรรมที่ดีงาม 
2) นักเรียนร�อยละ�90��มี
วิถีชีวิตที่ ดี งามตามหลัก
ไตรสิกขาทั้ ง �3 ด�าน�ศีล�
สมาธิ�ป�ญญา 
3) นักเรียนร�อยละ 90��มี
คุณลักษณะที่ดีโดยใช�หลัก�
29 ประการสู� คว ามเป�น
โรงเรียนวิถีพุทธ 
4) นักเรียนร�อยละ 90��มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค�
ตามหลักสูตร 
5) นักเรียนร�อยละ�90��มี
ความเอื้ออาทรผู�อื่นและ
กตัญ�ูต�อผู�มีพระคุณ 
6) นักเรียนร�อยละ�90��มี
คุณลักษณะตามค�านิยม
ห ลั ก ข อ ง ค น ไ ท ย � 12 
ประการ 
7) นักเรียนร�อยละ�90 �มี
จิตอาสา�ตระหนัก�รู�คุณค�า�
ร� วมอนุ รั กษ�และพัฒนา
สิ่งแวดล�อม 
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1) นักเรียนร�อยละ�90��มี
คุณธรรม�จริยธรรมที่ดีงาม 
2) นักเรียนร�อยละ�90��มี
วิถีชีวิตที่ ดี งามตามหลัก
ไตรสิกขาทั้ ง �3 ด�าน�ศีล�
สมาธิ�ป�ญญา 
3) นักเรียนร�อยละ 90��มี
คุณลักษณะที่ดีโดยใช�หลัก�
29 ประการสู� คว ามเป�น
โรงเรียนวิถีพุทธ 
4) นักเรียนร�อยละ 90��มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค�
ตามหลักสูตร 
5) นักเรียนร�อยละ�90��มี
ความเอื้ออาทรผู�อื่นและ
กตัญ�ูต�อผู�มีพระคุณ 
6) นักเรียนร�อยละ�90��มี
คุณลักษณะตามค�านิยม
ห ลั ก ข อ ง ค น ไ ท ย � 12 
ประการ 
7) นักเรียนร�อยละ�90 �มี
จิตอาสา�ตระหนัก�รู�คุณค�า�
ร� วมอนุ รั กษ�และพัฒนา
สิ่งแวดล�อม 
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ที ่ ช่ือ�งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค�/เป�าหมาย วิธีด าเนินการ�(ย�อๆ) ตัวบ�งช้ีความส าเร็จ�
(จ านวน/ร�อยละ) 

36 โครงการสร�างความ
เข�มแข็งโรงเรียนในฝ�น 
 

วัตถุประสงค� 
เพ่ือรักษามาตรฐาน
โรงเรียนห�วยคตพิทยาคม
ให�เป�นต�นแบบโรงเรียนดี
ใกล�บ�านที่มีคุณภาพอย�าง
ต�อเนื่องและย่ังยืน 
เป�าหมาย 
ด�านปริมาณ 
1)�จัดท าโครงการที่
สนับสนุนให�โรงเรียนมี
ระบบบริหารจัดการ
โรงเรียนที่ดีและผลการ
ด าเนินงาน/โครงการ
ประสบความส าเร็จอย�าง
น�อยร�อยละ�90� 
2)�จัดท าโครงการเพ่ือ
พัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนรู�
เชิงบูรณาการ�และผลการ
ด าเนินงาน/โครงการ
ประสบความส าเร็จอย�าง
น�อยร�อยละ�90� 
�3)�จัดท าโครงการส�งเสริม
ศักยภาพบุคลากรให�เป�น
มืออาชีพ��และผลการ
ด าเนินงาน/โครงการ
ประสบความส าเร็จอย�าง
น�อยร�อยละ�90� 
�4)�จัดท าโครงการเพ่ือเพ่ิม
สมรรถนะของโรงเรียนใน
การใช�เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
อาชีพ��และผลการ
ด าเนินงาน/โครงการ
ประสบความส าเร็จอย�าง
น�อยร�อยละ�90�  

ประชุมวางแผน 
วางแผนนิเทศติดตาม 
เตรียมเครื่องมือนิเทศ�
ติดตาม 
แต�งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
ด าเนินการตามแผนที่วาง
ไว� 
นิเทศ�ติดตาม�ตรวจสอบ�
รายงานความก�าวหน�า 
รายงานผล 
สรุปรายงานผล 
แก�ไขป�ญหา 
เผยแพร�ประชาสัมพันธ� 

1.โครงการสนับสนุนให�
โรงเรียนมีระบบบริหาร
จัดการโรงเรียนที่ดี�ที่
ประสบความส าเร็จ�
จ านวนร�อยละ�70 
2.�โครงการเพื่อพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการ
จัดการเรียนรู�เชิงบูรณาการ�
ที่ประสบความส าเร็จ�
จ านวนร�อยละ�70 
3.�โครงการเพื่อส�งเสริม
ศักยภาพบุคลากรให�เป�น
มืออาชีพ�ที่ประสบ
ความส าเร็จ�จ านวนร�อยละ�
70 
4.�โครงการเพื่อเพ่ิม
สมรรถนะของโรงเรียนใน
การใช�เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
อาชีพ�ที่ประสบ
ความส าเร็จ�จ านวนร�อยละ�
70 
5.�โครงการเพื่อส�งเสริม
การระดมสรรพก าลังสร�าง
ภาคีเครือข�ายอุปถัมภ�ที่
เข�มแข็ง�ที่ประสบ
ความส าเร็จ�จ านวนร�อยละ�
70 
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5)�จัดท าโครงการเพ่ือ
ส�งเสริมการระดมสรรพ
ก าลังสร�างภาคีเครือข�าย
อุปถัมภ�ที่เข�มแข็ง��และผล
การด าเนินงาน/โครงการ
ประสบความส าเร็จอย�าง
น�อยร�อยละ�90� 
ด�านคุณภาพ 
1)�ระบบบริหารจัดการ
โรงเรียนที่ดี���คล�องตัว��มี
ประสิทธิภาพ��ส�งผลให�
นักเรียนพัฒนาการ
ศักยภาพ��มีคุณภาพเป�นที่
ยอมรับของสังคม 
�2)��โรงเรียนมีหลักสูตร
และกระบวนการจัดการ
เรียนรู�เชิงบูรณาการ�ให�
ผู�เรียนได�พัฒนาความรู���
ความสามารถ��
คุณลักษณะที่พึงประสงค�
และทักษะการด ารงชีวิตได�
ตามศักยภาพ�� 
�3)�บุคลากรในโรงเรียน
เป�นมืออาชีพ��มีทักษะใน
การปฏิบัติงาน��สามารถ
จัดกระบวนการเรียนรู��และ
พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 
�4)�เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมี
ประสิทธิภาพ���เพื่อจัด
กระบวนการเรียนรู�และ
บริหารจัดการ��ให�เกิด
ประโยชน�สูงสุดแก�ผู�เรียน 
�5)�การระดมสรรพก าลัง
สร�างภาคีเครือข�ายอุปถัมภ�
มีความเข�มแข็ง�อันเกิดจาก
พลังการมีส�วนร�วมของ
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ชุมชน��องค�กร��ประชา
สังคมในรูปแบบของผู�
อุปถัมภ�และผู�ร�วมคิด�ร�วม
ปฏิบัติ��และร�วมพัฒนา 

 

 

 

 
 
 

11. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษารอบป�ที่ผ�านมา (ป�การศึกษา�2559) 
 

มาตรฐาน 
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

มาตรฐานที่�1  คุณภาพผู�เรียน 4 ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่�2�กระบวนการบริหารและการจัดการของผู�บริหารสถานศึกษา 4 ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่�3�กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน�นผู�เรียนเป�นส าคัญ 3 ดี 

มาตรฐานที่�4�ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 3 ดี 

สรุปภาพรวม 4 ดีเย่ียม 

ผลาการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผ�านมา 
������โรงเรียนห�วยคตพิทยาคม��ได�รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก�สมศ.�รอบสาม เมื่อวันที่�25-27�
เดือน กรกฎาคม���พ.ศ.�2554  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาโดยภาพรวมสรุปตาม 
ตัวบ�งชี้ได�ดังต�อไปนี้���� 
 

�����������������ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม�จ าแนกตามกลุ�มตัวบ�งชี้ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน:   มัธยมศึกษา 

 

 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน�ระดับคุณภาพ��ดี��โดยมีค�าเฉลี่ย�80.79 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ�����������รับรอง���������จ��ไม�รับรอง 

กรณีที่ไม�ได�รับการรับรอง��เนื่องจาก�– 
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13.�ข�อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 จุดเด�น�จุดที่ควรพัฒนา�และข�อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา�โดยสถานศึกษา�หรือหน�วยงานต�นสังกัด 

จุดเด�น          
1. นักเรียนมีพฤติกรรมและคุณลักษณะเหมาะสมตามเป�าหมายที่โรงเรียน

ก าหนดไว���บรรลุผลตามปรัชญาของโรงเรียน 
2. โรงเรียนจัดการเรียนรู�และพัฒนาการสอนได�อย�างมีประสิทธิภาพ�โดย

เน�นผู�เรียนเป�นส าคัญ 
3. โรงเรียนมีสภาพแวดล�อมที่เอื้อต�อการเรียนรู� 
4. การจัดองค�กร�โครงสร�างในการบริหารงานชัดเจน�บริหารงานอย�างเป�น

ระบบ 
5. โรงเรียนได�ส�งเสริมการพัฒนาชุมชนในท�องถิ่นให�เป�นชุมชนแห�งการเรียน 

จุดที่ควรพัฒนา         
1. ส�งเสริมให�ผู�เรียนได�รับการพัฒนาเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
2. ครูควรเน�นการท าวิจัยเพื่อแก�ป�ญหามากกว�าการพัฒนาสื่อการสอน 
3. การนิเทศ��ก ากับ��ติดตามยังขาดความต�อเนื่อง  

ส�งเสริมการใช�วิทยากรและครูภูมิป�ญญาท�องถิ่นให�มากขึ้น 

 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแน
นที่ได� 

ระดับ
คุณ 
ภาพ 

กลุ�มตัวบ�งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ�งชี้ที่�1�ผู�เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.51 ดีมาก 
ตัวบ�งชี้ที่�2�ผู�เรียนมีคุณธรรม�จริยธรรมและค�านิยมที่พึงประสงค� 10.00 8.69 ดี 
ตัวบ�งชี้ที่�3�ผู�เรียนมีความใฝ�รู��และเรียนรู�อย�างต�อเนื่อง 10.00 9.08 ดีมาก 
ตัวบ�งชี้ที่�4�ผู�เรียนคิดเป�น�ท าเป�น 10.00 9.00 ดีมาก 
ตัวบ�งชี้ที่�5�ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู�เรียน 20.00 8.57 พอใช� 
ตัวบ�งชี้ที่�6�ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน�นผู�เรียนเป�นส าคัญ 10.00 8.00 ดี 
ตัวบ�งชี้ที่�7�ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.00 ดี 
ตัวบ�งชี้ที่�8�พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต�นสังกัด 5.00 4.94 ดีมาก 
กลุ�มตัวบ�งชี้อัตลักษณ�    
ตัวบ�งชี้ที่�9�ผลการพัฒนาให�บรรลุตามปรัชญา�ปณิธาณ/วิสัยทัสน��พันธกิจ�และ�
วัตถุประสงค�ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

ตัวบ�งชี้ที่�10�ผลการพัฒนาตามจุดเน�นและจุดเด�นที่ส�งผลสะท�อนเป�นเอกลักษณ�ของ
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ�มตัวบ�งชี้มาตรการส�งเสริม    
ตัวบ�งชี้ที่�11�ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส�งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ�งช้ีที่�12�ผลการส�งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน�รักษามาตรฐาน�และ
พัฒนาสู�ความเป�นเลิศ�ที่สอดคล�องกับแนวทาง�การปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 80.79 ด ี
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ข�อเสนอแนะ         
1. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน��และผลการทดสอบ

ระดับชาติ�O-net 
2. ส�งเสริมให�ครูท าการวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อการสอนจัดให�มีการนิเทศ�ก ากับ�

ติดตาม��อย�างต�อเนื่อง 
 
 
 

จุดเด�น�จุดที่ควรพัฒนา�และข�อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
���������จุดเด�น          

1. ผู�เรียนมีสุนทรียภาพด�านกีฬา�กรีฑา�มีมนุษยสัมพันธ�ปรับตัวเข�ากับสังคมได�เป�นอย�างดี�มี
จิตอาสาใฝ�เรียนรู�ด�าน�ICT อย�างมีศักยภาพ 

2. ครูมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู���เป�าหมาย�วิจัย�เข�าใจอย�างต�อเน่ือง 
3. ผู�บริหารมีการศึกษาระดับปริญญาโท�สาขาบริหารการศึกษาและปฏิบัติหน�าที่ผู�บริหาร

มานานถึง22ป�  
จุดที่ควรพัฒนา         
1. ผู�เรียนยังมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนค�อนข�างน�อย 
2. ครูบางส�วนยังมีทักษะค�อนข�างน�อยในการประเมินเชิงความก�าวหน�าผู�เรียน 

สถานศึกษายังใช�ประโยชน�ที่เป�นรูปธรรมค�อนข�างน�อยจากกระบวนการนิเทศ�ติดตามในแต�ละป� 
ข�อเสนอแนะ         
1. ผู�เรียนควรได�รับการพัฒนาทักษะความเข�าใจในการท าแบบทดสอบที่มีระดับความยาก

เชิงวิเคราะห��ส�งเสริมให�ผู�เรียนรู�จักบริหารเวลาเพื่อท าแบบทดสอบในกลุ�มสาระอื่นๆให�
ได�ครบถ�วนและมีคุณภาพในทุกป� 

2. สถานศึกษาควรมีการปรับปรุงระบบการนิเทศให�สามารถสะท�อนผลการพัฒนาได�ดีขึ้น 
3. ผู�บริหารควรให�ความส าคัญต�อการวิจัยเพื่อพัฒนาด�านการบริหารจัดการในแต�ละป� 

สถานศึกษาควรท าการพัฒนาเงื่อนไขการด าเนินงานให�ชัดเจนสู�การบรรลุตามปรัชญา�วิสัยทัศน�� 
พันธกิจ 
 
14. สรุปสภาพป�ญหา�จุดเด�น�จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 สภาพป�ญหา� 

1. ผู�เรียนยังมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนค�อนข�างต่ า 
2. ผลทดสอบระดับชาติ�(O-net) ยังต่ ากว�าระดับจังหวัด��ระดับเขต�และระดับประเทศ 
3. ครูบางส�วนยังมีทักษะค�อนข�างน�อยในการน าผลการวิจัยเพื่อน ามาใช�ในการพัฒนา

ผู�เรียน 
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จุดเด�น          
1. นักเรียนมีพฤติกรรมและคุณลักษณะเหมาะสมตามเป�าหมายที่โรงเรียนก าหนดไว���

บรรลุผลตามปรัชญาของโรงเรียน ผู�เรียนมีสุนทรียภาพด�านกีฬา�กรีฑา�มีมนุษยสัมพันธ�
ปรับตัวเข�ากับสังคมได�เป�นอย�างดี�มีจิตอาสาใฝ�เรียนรู�ด�าน�ICT อย�างมีศักยภาพ 

2. โรงเรียนจัดการเรียนรู�และพัฒนาการสอนได�อย�างมีประสิทธิภาพ�โดยเน�นผู�เรียนเป�น
ส าคัญ 

3. โรงเรียนมีสภาพแวดล�อมที่เอื้อต�อการเรียนรู� 
4. การจัดองค�กร�โครงสร�างในการบริหารงานชัดเจน�บริหารงานอย�างเป�นระบบ 
จุดที่ควรพัฒนา         
1. ส�งเสริมให�ผู�เรียนได�รับการพัฒนาเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
2. ครูควรเน�นการท าวิจัยเพื่อแก�ป�ญหามากกว�าการพัฒนาสื่อการสอน 
3. การนิเทศ��ก ากับ��ติดตามยังขาดความต�อเนื่อง  
4. ครูบางส�วนยังมีทักษะค�อนข�างน�อยในการประเมินเชิงความก�าวหน�าผู�เรียน 
ข�อเสนอแนะ         
1. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน��และผลการทดสอบระดับชาติ�

(Onet) 
2. ส�งเสริมให�ครูท าการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการสอน 
3. จัดให�มีการนิเทศ�ก ากับ�ติดตาม��อย�างต�อเนื่อง 
4. โรงเรียนต�องส�งเสริมการใช�วิทยากรและครูภูมิป�ญญาท�องถิ่นให�มากขึ้น 
5. โรงเรียนได�ส�งเสริมการพัฒนาชุมชนในท�องถิ่นให�เป�นชุมชนแห�งการเรียนรู� 
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ส�วนที่�2  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

มาตรฐานที่�1  คุณภาพผู�เรียน 
 

ระดับคุณภาพ�:  3     ดี 
 

1.�กระบวนการพัฒนา 
���สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู�เรียนด�วยวิธีการท่ีหลากหลาย� ครูจัดการเรียนรู�ให�เป�นไปตาม
ศักยภาพของผู�เรียน� และเป�นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร� มีการออกแบบการจัดการ
เรียนรู�ที่เหมาะสมกับผู�เรียน� โดยมีการจัดการเรียนรู�ทั้งรูปแบบการระดมสมอง� แบบลงมือปฏิบัติจริง�
แบบร�วมมือกันเรียนรู�� แบบใช�กระบวนการคิด� กระบวนการใช�ป�ญหาเป�นหลัก� และส�งเสริมผู�เรียนเข�า
ร�วมการแข�งขันทักษะทางวิชาการ� รวมทั้งจัดค�ายคณิตศาสตร�� เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน�
นอกจากนี้ยังพัฒนาครูทุกคนให�มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให�ตรงตามศักยภาพของ
ผู�เรียน� ใช�สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน� มีแหล�งเรียนรู�และแหล�งสืบค�นข�อมูล� ได�แก��
ห�องสมุดต�นแบบมีชีวิต� ครูในสายชั้นเดียวกันร�วมกันพัฒนาพฤติกรรมของผู�เรียน� ให�เป�นไปตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค�ของโรงเรียน� 
 นอกจากนี้�สถานศึกษาได�มีการด าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู�เรียน�เพ่ือให�อยู�ในสังคม
ได�อย�างมีความสุข� เน�นการพัฒนาด�านคุณธรรม� จริยธรรม� ที่เหมาะสมกับวัยของผู�เรียน� ตามจุดเน�น
และนโยบายของสพฐ.� โดยการจัดโครงการวิถีพุทธให�กับนักเรียนทุกระดับชั้น� จัดค�ายเยาวชนต�านยา
เสพติด�จัดกิจกรรมการพัฒนาผู�เรียนให�เหมาะสมกับวัย�มีระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิต�
น าภูมิป�ญญาท�องถิ่นมาทอดแทรกในการจัดการเรียนการสอน� และมีการเรียนรู�ในโลกกว�าง� มี
การศึกษาภูมิป�ญญาท�องถิ่นในชุมชน� ร�วมมือกับหน�วยงานอื่นๆ� ในการจัดกิจกรรมให�ความรู�เรื่อง�
ป�องกันการท�องก�อนวัยอันควร�กฎหมายจราจร�การป�องกันและบรรเทาสาธารณะภัย�ส�งเสริมการออก
ก าลังกาย�และส�งเสริมการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู�ให�แก�ผู�เรียน 
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2.�ผลการด าเนินงาน 
 

ด�านความสามารถในการอ�าน��คิดวิเคราะห�และเขียน 
 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินการอ�าน�คิดวิเคราะห��และเขียน 
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ด�านความสามารถในการสื่อสาร 
 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินสมรรถนะ�: ความสามารถในการสื่อสาร 
 

 
 

ด�านความสามารถในการใช�เทคโนโลยี 
 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินสมรรถนะ�: ความสามารถในการใช�เทคโนโลยี 

 
 
 

24.05 22.73

48.08

34.55

60.34 58.82

68.35

57.58

44.23

49.09

34.48

41.18

6.33
10.61

5.77

10.91

0.00 0.001.27

9.09

1.92
5.45 5.17

0.00
0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

34.18
37.88 38.46

41.82 43.10

29.41

60.76

48.48

53.85
49.09

51.72

79.41

3.80 4.55 5.77 3.64
0.00 0.001.27

9.09

1.92
5.45 5.17

0.00
0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง



รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา�SAR�60�โรงเรียนห�วยคตพิทยาคม 104

ร�อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต�ละรายวิชาในระดับ�3 ข้ึนไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป�ที่�1-6 ป�การศึกษา�2560 

 

 

 
 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน� (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาป�ที่�3 
 

 
 
 

 
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคมศึกษาฯ สขุ/พลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ
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(O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาป�ที่ 3
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน� (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาป�ที่�6 

 
 

ด�านคุณลักษณะอันพึงประสงค� 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค� 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

(O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาป�ที่ 6
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3.�จุดเด�น 
�������������ผู�เรียนมีความรู�ความสามารถ�ในการเข�าร�วมการแข�งขันทักษะด�านวิชาการ�ส�งผลให�ได�รับ
รางวัลในระดับเขตพื้นที่�และรับภาค��รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได�ทุกคน�สามารถใช�
เทคโนโลยี��ในการแสวงหาความรู�ได�ด�วยตนเอง 
 ผู�เรียนมีสุขภาพร�างกายแข็งแรง��มีสมรรถภาพทางกาย��และน้ าหนักส�วนสูงตามเกณฑ���มีจิต
สาธารณะ��จนเป�นเอกลักษณ�ของสถานศึกษา�จนเป�นที่ยอมรับของชุมชน 
 

4.�จุดควรพัฒนา 
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติให�สูงขึ้น 
 

มาตรฐานที่�2  กระบวนการบริหารและจัดการของผู�บริหารสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ�: 4     ดีเยี่ยม 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนได�ด าเนินการวิเคราะห�สภาพป�จจุบัน�ป�ญหา�ผลการจัดการศึกษาในรอบป�ที่ผ�านมา 

�โดยการศึกษาข�อมูล� สารสนเทศจากผลการนิเทศ� ติดตาม� ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบาย
การปฎิรูปการศึกษา� จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณะครูและบุคลากรในสถานศึกษา�
คณะกรรมการสถานศึกษา� ผู�ปกครองนักเรียน� เพ่ือวางแผน� ร�วมกันก าหนดเป�าหมาย�ปรับวิสัยทัศน��
ก าหนดพันธกิจ� กลยุทธ�ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู�เรียน� มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา� แผนปฎิบัติการประจ าป�� ให�สอดคล�องกับสภาพป�ญหา� ความ
ต�องการพัฒนา� และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา� พร�อมทั้งระดมทรัพยากร� จัดสรรงบประมาณ�
มอบหมายงานให�ผู�รับผิดชอบ�ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให�บรรลุเป�าหมายที่ก าหนดไว��มีการ
นิเทศ�ก ากับ�ติดตาม�ประเมินผลการด าเนินงาน�และสรุปผลการด าเนินงาน 
2.ผลการด าเนินงาน 
          2.1 สถานศึกษามีการก าหนดเป�าหมาย�วิสัยทัศน�และพันธกิจสอดคล�องกับสภาพป�ญหา�
ความต�องการพัฒนาของสถานศึกษา�นโยบายการปฏิรูปการศึกษา�ความต�องการของชุมชน�ท�องถิ่น�
และสอดคล�องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

 2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา�แผนปฏิบัติการประจ าป��สอดคล�องกับการพัฒนา
คุณภาพผู�เรียนทุกกลุ�มเป�าหมาย�มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให�มีความรู�ความ
เชี่ยวชาญตามมาตรฐานต าแหน�ง�ข�อมูลสารสนเทศมีความถูกต�อง�ครบถ�วน�ทันสมัย�น าไปประยุกต�ใช�
ได��ด าเนินการอย�างเป�นระบบ�มีการจัดสภาพแวดล�อมและจัดกิจกรรมทางสังคมที่ส�งเสริมผู�เรียนให�มี
นิสัยใฝ�เรียนรู� 
 2.3 สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา�แผนปฎิบัติการประจ าป�ให�
สอดคล�องกับสภาพป�ญหา�ความต�องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู�มีส�วนได�ส�วน
เสียมีส�วนร�วมในการพัฒนาและร�วมรับผิดชอบ 
 2.4 ผู�เกี่ยวข�องทุกฝ�ายและเครือข�ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีส�วนร�วมในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและร�วมรับผิดชอบต�อผลลการจัดการศึกษา 
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 2.5 สถานศึกษามีการนิเทศ�ก ากับ�ติดตาม�และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ที่เหมาะสม�เป�นระบบและต�อเนื่อง�เป�ดโอกาสให�เกี่ยวข�องมีส�วนร�วมในการจัดการศึกษา 
 2.6 สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ�โดยทุกฝ�ายมีส�วนร�วม�ยึดหลัก
ธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง�โดยมุ�งพัฒนาผู�เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
 2.7 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข�ายอุปถัมภ��

ส�งผลให�สถานศึกษามีสื่อ�เทคโนโลยี�แหล�งเรียนรู�และสภาพแวดล�อมที่เอ้ือต�อการเรียนรู�ของผู�เรียน�   

    3.�จุดเด�น 
 
         โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย�างเป�นระบบ�ตามกระบวนการบริหารคุณภาพวงจร�
PDCA �โดยเน�นหลักการบริหารแบบมีส�วนร�วม�มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา�แผน
ปฎิบัติการประจ าป�������ให�สอดคล�องกับสภาพป�ญหา�ความต�องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาที่มุ�งเน�นการพัฒนาให�ผู�เรียน���มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู�ตามหลักสูตรสถานศึกษา�
มีการนิเทศ�ก ากับ�ติดตาม�ประเมินผลการด าเนินงาน�ด�วยเทคนิควิธีการที่หลายหลาก��เช�น�การสร�าง
แรงจูงใจในการท างาน�การให�ค าปรึกษา�การเสนอแนะ�การสาธิต�การนิเทศเป�นรายบุคคลและการ
นิเทศเป�นกลุ�ม�แบบกัลยาณมิตร�ครูสามารถพัฒนางานในวิชาชีพของตนเองได�อย�างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล�มีการจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา�โรงเรียนใช�กระบวนการวิจัยในการรวบรวม
ข�อมูลเพื่อใช�เป�นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 
   4.�จุดควรพัฒนา 
  สร�างเครือข�ายความร�วมมือของผู�มีส�วนเกี่ยวข�องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให�มีความ
เข�มแข็ง�มีส�วนร�วมรับผิดชอบต�อผลการจัดการศึกษา�และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

มาตรฐานที่�3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน�นผู�เรียนเป�นส าคัญ 

ระดับคุณภาพ�:  3     ดี 
 

 1.�กระบวนการพัฒนา 
               โรงเรียนด าเนินการจัดการเรียนรู�ที่เน�นผู�เรียนเป�นส าคัญ��ครูทุกท�านมีแผนการจัดการ 
เรียนรู�แบบบูรณาการเช�น��บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง��บูรณาการส�งเสริมนิสัยรักการอ�าน��จัด
กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน�กิจกรรมชุมนุม��กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู���เพ่ือให�สอดคล�องกับความ
สนใจและความถนัดเป�นรายบุคคล� สนับสนุนให�นักเรียนได�ศึกษาจากแหล�งเรียนรู�ทั้งในและนอก
ห�องเรียน��ส�งเสริมให�ผู�เรียนได�ปฏิบัติจริงจากการเรียนรู�ผ�านกิจกรรมโครงงาน���กิจกรรมสะเต็มศึกษา�
บูรณาการสาระวิทยาศาสตร��คณิตศาสตร��และเทคโนโลยี��กิจกรรมสวนพฤกศาสตร�ในโรงเรียน�จัด
กิจกรรมที่หลากหลายเน�นทักษะการคิด��เช�น�การแสดงบทบาทสมมติ��การน าเสนอผลงาน��โครงงาน��
ผู�เรียนสามารถสรุปองค�ความรู��และสามารถน าไปใช�ในสถานการณ�ต�างๆ�ได���ส�งเสริมให�ผู�เรียนใช�สื่อ
และเทคโนโลยีในการค�นคว�าทุกรายวิชา��และจัดป�ายนิเทศ�แสดงผลงาน�ชิ้นงานและผลิตภัณฑ�
นักเรียน��นักเรียนมีส�วนร�วมในการจัดบรรยากาศ�สภาพแวดล�อม�โดยการแบ�งเขตพื้นที่รับผิดชอบท า
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ความสะอาดและตกแต�งสวนหย�อมในบริเวณโรงเรียน��ครูน านักเรียนไปศึกษาแหล�งเรียนรู�ในชุมชน��
รวมทั้งหน�วยงานภาครัฐและเอกชน��มีการน าปราชญ�ชาวบ�านและวิทยากรมาให�ความรู�อย�างต�อเนื่อง��
ครูมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช���มีการท าวิจัยในชั้นเรียน�ภาคเรียนละ�
1�เรื่อง��นักเรียนมีส�วนร�วมในการวัดและประเมินผล 
 
  

2.�ผลการด าเนินงาน 
 
จากผลการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย�างหลากหลาย�เพ่ือพัฒนาครูให�จัดการเรียนรู� 

ที่เน�นผู�เรียนเป�นส าคัญ�ส�งผลให�การประเมินคุณภาพมาตรฐานที่�3 อยู�ในระดับ�ดี 
 

          3.�จุดเด�น 
ครูมีความมุ�งมั่นตั้งใจในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน��มีแผนการจัดการเรียนรู�ที่เน�น 

ผู�เรียนเป�นส าคัญ�มีการพัฒนาสื่อ��นวัตกรรมเพ่ือใช�จัดกิจกรรมที่หลากหลายในชั้นเรียน��สอดคล�อง
กับการพัฒนาผู�เรียน  นักเรียนสามารถแสวงหาความรู�ได�ด�วยตนเอง�สภาพแวดล�อมภายในโรงเรียน
เอื้อต�อการเรียนรู������ครูทุกท�านมีผลงานวิจัยในชั้นเรียน 
 
 

4.�จุดควรพัฒนา 
น าภูมิป�ญญาท�องถิ่นเข�ามีส�วนร�วมในการจัดกิจกรรมให�นักเรียนได�เรียนรู�มากขึ้น�และมี 

การให�ข�อมูลย�อนกลับนักเรียนทันทีเพ่ือให�สามารถน าไปพัฒนาตนเอง 
 

มาตรฐานที่�4  ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

ระดับคุณภาพ�: 3 ดี 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนได�ด าเนินการ�ดังต�อไปนี้โรงเรียนได�ด าเนินการจัดองค�กร�และโครงสร�างการ 

บริหารงาน�ซึ่งมีภารกิจงาน��5 �ด�าน�คือ�กลุ�มบริหารวิชาการ��กลุ�มบริหารงบประมาณ����
กลุ�มบริหารงานบุคคล��กลุ�มบริหารทั่วไป�และกลุ�มบริหารกิจการนักเรียน�โดยก าหนด
บทบาทหน�าที่��ขอบข�ายของงานและจัดท าพรรณนางานอย�างละเอียด�มีการมอบหมายงาน
ให�บุคลากรท างานตามความรู��ความถนัด�และความสามารถของตนเอง��และมีการ
บริหารงานและพัฒนาองค�กรอย�างเป�นระบบ�มีการจัดท าข�อมูลสารสนเทศของโรงเรียนอย�าง
เป�นระบบ�ครอบคลุมและสามารถน ามาใช�ในการพัฒนาองค�กรได�อย�างเป�นระบบ�มีการจัด
และพัฒนาระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา��ด าเนินงานระบบประกันคุณภาพทาง
การศึกษาอย�างต�อเน่ือง�และน าผลการประเมินมาวางแผนเพ่ือด าเนินงานในป�การศึกษา
ถัดไป��มีการพัฒนาบุคลากรอย�างเป�นระบบและต�อเนื่อง 
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��� 
2. ผลการด าเนินงาน 

สถานศึกษามีการจัดองค�กร�โครงสร�าง�ระบบการบริหารและพัฒนาองค�กรอย�างเป�น 
ระบบครบวงจร�สถานศึกษามีการจัดองค�กร�โครงสร�างการบริหาร��มีการจัดการข�อมูลสารสนเทศ
อย�างเป�นระบบครอบคลุมและทันต�อการใช�งาน��มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ด าเนินงานอย�าง
ต�อเนื่อง���โดยด าเนินการตามกฎกระทรวงว�าด�วยงานประกันคุณภาพภายในทั้ง�8�ขั้นตอนอย�างเป�น
ระบบ 
 

3. จุดเด�น 
การจัดองค�กร�โครงสร�างการบริหารงานอย�างชัดเจน�มีการท างานอย�างเป�นระบบ�� 

มีระบบการตรวจสอบ�และรายงานผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
 

4.จุดควรพัฒนา 
พัฒนาข�อมูลสารสนเทศ�อย�างเป�นระบบและสะดวกต�อการใช�งาน����และส�งเสริมให�มี 

งานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพของสถานศึกษาอย�างต�อเนื่อง  ส�งเสริมในการน าผลการประเมินภายในของ
สถานศึกษามาใช�เป�นข�อมูลในการพัฒนาผู�เรียน�และสถานศึกษาให�มากขึ้น 
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สรุปผลการประเมินโดยภาพรวม 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู�ในระดับ�3  :   ดี 
 จากผลการด าเนินงาน�โครงการ�และกิจกรรมต�าง�ๆ�ส�งผลให�สถานศึกษาจัดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประสบความส าเร็จตามที่ตั้งเป�าหมายไว�ในแต�ละมาตรฐาน�จากผลการประเมินสรุป
ได�ว�า�ระดับ�ดี��ทั้งนี้�เพราะมาตรฐานที่�1�ผลจัดการศึกษาอยู�ในระดับ��ดี�มาตรฐานที่�2�กระบวนการ
บริหารและการจัดการศึกษา�อยู�ในระดับ�ดีเยี่ยม��มาตรฐานที่�3�กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน�นผู�เรียนเป�นส าคัญ�อยู�ในระดับ�ดี��และมาตรฐานที่�4�ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล�อยู�ในระดับ�ดี� 
 ทั้งนี้สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู�เรียนด�วยวิธีการที่หลากหลาย�ครูจัดการเรียนรู�ให�
เป�นไปตามศักยภาพของผู�เรียน�และเป�นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร�มีการออกแบบการ
จัดการเรียนรู�ที่เหมาะสมกับผู�เรียน�โดยมีการจัดการเรียนรู�ทั้งรูปแบบการระดมสมอง�แบบลงมือ
ปฏิบัติจริง�แบบร�วมมือกันเรียนรู��แบบใช�กระบวนการคิด�กระบวนการใช�ป�ญหาเป�นหลัก�และส�งเสริม
ผู�เรียนเข�าร�วมการแข�งขันทักษะทางวิชาการ�รวมทั้งจัดค�ายคณิตศาสตร��เพ่ือเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน�นอกจากนี้ยังพัฒนาครูทุกคนให�มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให�ตรงตามศักยภาพของ
ผู�เรียน�ใช�สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน�มีแหล�งเรียนรู�และแหล�งสืบค�นข�อมูล�ได�แก��
ห�องสมุดต�นแบบมีชีวิต�ครูในสายชั้นเดียวกันร�วมกันพัฒนาพฤติกรรมของผู�เรียน�ให�เป�นไปตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค�ของโรงเรียน�นอกจากนี้�สถานศึกษาได�มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะ
ชีวิตของผู�เรียน�เพ่ือให�อยู�ในสังคมได�อย�างมีความสุข�เน�นการพัฒนาด�านคุณธรรม�จริยธรรม�ที่
เหมาะสมกับวัยของผู�เรียน�ตามจุดเน�นและนโยบายของสพฐ.�โดยการจัดโครงการวิถีพุทธให�กับ
นักเรียนทุกระดับชั้น�จัดค�ายเยาวชนต�านยาเสพติด�จัดกิจกรรมการพัฒนาผู�เรียนให�เหมาะสมกับวัย�มี
ระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิต�น าภูมิป�ญญาท�องถิ่นมาทอดแทรกในการจัดการเรียนการ
สอน�และมีการเรียนรู�ในโลกกว�าง�มีการศึกษาภูมิป�ญญาท�องถิ่นในชุมชน�ร�วมมือกับหน�วยงานอื่นๆ�
ในการจัดกิจกรรมให�ความรู�เรื่อง�ป�องกันการท�องก�อนวัยอันควร�กฎหมายจราจร�การป�องกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย�ส�งเสริมการออกก าลังกาย�และส�งเสริมการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู�
ให�แก�ผู�เรียน��จนมีผลการพัฒนาคุณภาพผู�เรียนอยู�ในระดับดี��ดังปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่�1�
ในด�านกระบวนการจัดการของผู�บริหารสถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานที่�2�ในระดับ�ดีเยี่ยม�
สถานศึกษาได�ด าเนินการวิเคราะห�สภาพป�จจุบัน�ป�ญหา�ผลการจัดการศึกษาในรอบป�ที่ผ�านมา 
โดยการศึกษาข�อมูล�สารสนเทศจากผลการนิเทศ�ติดตาม�ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบาย
การปฎิรูปการศึกษา�จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณะครูและบุคลากรในสถานศึกษา�
คณะกรรมการสถานศึกษา�ผู�ปกครองนักเรียน�เพื่อวางแผน�ร�วมกันก าหนดเป�าหมาย�ปรับวิสัยทัศน��
ก าหนดพันธกิจ�กลยุทธ�ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู�เรียน�มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา�แผนปฎิบัติการประจ าป��ให�สอดคล�องกับสภาพป�ญหา�ความ
ต�องการพัฒนา�และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา�พร�อมทั้งระดมทรัพยากร�จัดสรรงบประมาณ�
มอบหมายงานให�ผู�รับผิดชอบ�ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให�บรรลุเป�าหมายที่ก าหนดไว��มีการ
นิเทศ�ก ากับ�ติดตาม�ประเมินผลการด าเนินงาน�และสรุปผลการด าเนินงาน��ครูด าเนินการจัดการ
เรียนรู�ที่เน�นผู�เรียนเป�นส าคัญ��ครูทุกท�านมีแผนการจัดการเรียนรู�แบบบูรณาการเช�น��บูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียง��บูรณาการส�งเสริมนิสัยรักการอ�าน��จัดกิจกรรมพัฒนาผู� เรียน�กิจกรรมชุมนุม��
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู���เพ่ือให�สอดคล�องกับความสนใจและความถนัดเป�นรายบุคคล�  
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สนับสนุนให�นักเรียนได�ศึกษาจากแหล�งเรียนรู�ท้ังในและนอกห�องเรียน��ส�งเสริมให�ผู�เรียนได�ปฏิบัติจริง
จากการเรียนรู�ผ�านกิจกรรมโครงงาน���กิจกรรมสะเต็มศึกษา�บูรณาการสาระวิทยาศาสตร��
คณิตศาสตร��และเทคโนโลยี��กิจกรรมสวนพฤกศาสตร�ในโรงเรียน�จัดกิจกรรมที่หลากหลายเน�นทักษะ
การคิด��เช�น�การแสดงบทบาทสมมติ��การน าเสนอผลงาน��โครงงาน��ผู�เรียนสามารถสรุปองค�ความรู��
และสามารถน าไปใช�ในสถานการณ�ต�างๆ�ได���ส�งเสริมให�ผู�เรียนใช�สื่อและเทคโนโลยีในการค�นคว�าทุก
รายวิชา��และจัดป�ายนิเทศ�แสดงผลงาน�ชิ้นงานและผลิตภัณฑ�นักเรียน��นักเรียนมีส�วนร�วมในการจัด
บรรยากาศ�สภาพแวดล�อม�โดยการแบ�งเขตพื้นที่รับผิดชอบท าความสะอาดและตกแต�งสวนหย�อมใน
บริเวณโรงเรียน��ครูน านักเรียนไปศึกษาแหล�งเรียนรู�ในชุมชน��รวมทั้งหน�วยงานภาครัฐและเอกชน��มี
การน าปราชญ�ชาวบ�านและวิทยากรมาให�ความรู�อย�างต�อเนื่อง��ครูมีการประเมินคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช���มีการท าวิจัยในชั้นเรียน�ภาคเรียนละ�1�เรื่อง��นักเรียนมีส�วนร�วม
ในการวัดและประเมินผล�ท าให�ผลการประเมินในมาตรฐานที่�3�กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน�นผู�เรียนเป�นส าคัญอยู�ในระดับ�ดี���อีกทั้งสถานศึกษาได�ด าเนินการจัดองค�กร�และโครงสร�างการ
บริหารงาน�ซึ่งมีภารกิจงาน��5 �ด�าน�คือ�กลุ�มบริหารวิชาการ��กลุ�มบริหารงบประมาณ����กลุ�ม
บริหารงานบุคคล��กลุ�มบริหารทั่วไป�และกลุ�มบริหารกิจการนักเรียน�โดยก าหนดบทบาทหน�าที่��
ขอบข�ายของงานและจัดท าพรรณนางานอย�างละเอียด�มีการมอบหมายงานให�บุคลากรท างานตาม
ความรู��ความถนัด�และความสามารถของตนเอง��และมีการบริหารงานและพัฒนาองค�กรอย�างเป�น
ระบบ�มีการจัดท าข�อมูลสารสนเทศของโรงเรียนอย�างเป�นระบบ�ครอบคลุมและสามารถน ามาใช�ใน
การพัฒนาองค�กรได�อย�างเป�นระบบ�มีการจัดและพัฒนาระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา��
ด าเนินงานระบบประกันคุณภาพทางการศึกษาอย�างต�อเนื่อง�และน าผลการประเมินมาวางแผนเพ่ือ
ด าเนินงานในป�การศึกษาถัดไป��มีการพัฒนาบุคลากรอย�างเป�นระบบและต�อเนื่อง�ท าให�การประเมิน
ในมาตรฐานที่�4�ระบบการประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิผล��อยู�ในระดับ�ดี 
 

สรุปผล 

�คุณภาพผู�เรียน   
 

จุดเด�น จุดที่ควรพัฒนา 
ผู�เรียนมีความรู�ความสามารถ�ในการเข�าร�วมการ
แข�งขันทักษะด�านวิชาการ�ส�งผลให�ได�รับรางวัล
ในระดับเขตพื้นที่�และรับภาค��รวมทั้งสามารถ
เขียนเพื่อการสื่อสารได�ทุกคน�สามารถใช�
เทคโนโลยี��ในการแสวงหาความรู�ได�ด�วยตนเอง 
 ผู�เรียนมีสุขภาพร�างกายแข็งแรง��มี
สมรรถภาพทางกาย��และน้ าหนักส�วนสูงตาม
เกณฑ���มีจิตสาธารณะ��จนเป�นเอกลักษณ�ของ
สถานศึกษา�จนเป�นที่ยอมรับของชุมชน 
 
 

พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและผลการ
ทดสอบระดับชาติให�สูงขึ้น 
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ด�านกระบวนการบริหารและจัดการของผู�บริหารสถานศึกษา 

จุดเด�น จุดที่ควรพัฒนา 
         โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการ
อย�างเป�นระบบ�ตามกระบวนการบริหาร
คุณภาพวงจร�PDCA �โดยเน�นหลักการบริหาร
แบบมีส�วนร�วม�มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา�แผนปฎิบัติการประจ าป�������
ให�สอดคล�องกับสภาพป�ญหา�ความต�องการ
พัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่
มุ�งเน�นการพัฒนาให�ผู�เรียน���มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู�ตามหลักสูตรสถานศึกษา�มี
การนิเทศ�ก ากับ�ติดตาม�ประเมินผลการ
ด าเนินงาน�ด�วยเทคนิควิธีการที่หลายหลาก��
เช�น�การสร�างแรงจูงใจในการท างาน�การให�
ค าปรึกษา�การเสนอแนะ�การสาธิต�การนิเทศ
เป�นรายบุคคลและการนิเทศเป�นกลุ�ม�แบบ
กัลยาณมิตร�ครูสามารถพัฒนางานในวิชาชีพ
ของตนเองได�อย�างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล�มีการจัดท ารายงานผลการจัด
การศึกษา�โรงเรียนใช�กระบวนการวิจัยในการ
รวบรวมข�อมูลเพ่ือใช�เป�นฐานในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

สร�างเครือข�ายความร�วมมือของผู�มีส�วน
เกี่ยวข�องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให�มี
ความเข�มแข็ง�มีส�วนร�วมรับผิดชอบต�อผลการ
จัดการศึกษา�และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษา 

 
ด�านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน�นผู�เรียนเป�นส าคัญ 

 

จุดเด�น จุดที่ควรพัฒนา 
ครูมีความมุ�งมั่นตั้งใจในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน��มีแผนการจัดการเรียนรู�ที่เน�น 
ผู�เรียนเป�นส าคัญ�มีการพัฒนาสื่อ��นวัตกรรม
เพ่ือใช�จัดกิจกรรมที่หลากหลายในชั้นเรียน��
สอดคล�องกับการพัฒนาผู�เรียน  นักเรียน
สามารถแสวงหาความรู�ได�ด�วยตนเอง�
สภาพแวดล�อมภายในโรงเรียนเอื้อต�อการเรียนรู������
ครูทุกท�านมีผลงานวิจัยในชั้นเรียน 
 
 

น าภูมิป�ญญาท�องถิ่นเข�ามีส�วนร�วมในการจัด
กิจกรรมให�นักเรียนได�เรียนรู�มากข้ึน�และมี 
การให�ข�อมูลย�อนกลับนักเรียนทันทีเพ่ือให�
สามารถน าไปพัฒนาตนเอง 
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ด�านระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

 

จุดเด�น จุดที่ควรพัฒนา 
การจัดองค�กร�โครงสร�างการบริหารงานอย�าง
ชัดเจน�มีการท างานอย�างเป�นระบบ�� 
มีระบบการตรวจสอบ�และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
 
 
 

พัฒนาข�อมูลสารสนเทศ�อย�างเป�นระบบและ
สะดวกต�อการใช�งาน����และส�งเสริมให�มี 
งานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพของสถานศึกษาอย�าง
ต�อเนื่อง  ส�งเสริมในการน าผลการประเมิน
ภายในของสถานศึกษามาใช�เป�นข�อมูลในการ
พัฒนาผู�เรียน�และสถานศึกษาให�มากขึ้น 
 

 
 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 

1.จัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.ส�งเสริมครูให�น าผลการวิจัยที่ได�มาพัฒนาและแก�ไขป�ญหาการจัดการเรียนการสอนอย�าง

ต�อเนื่อง  
3.จัดระบบการนิเทศติดตาม�อย�างเป�นระบบและต�อเนื่อง�� 

����������4.�จัดกิจกรรมส�งเสริมคุณธรรม�จริยธรรมและค�านิยมหลัก��12�ประการ 
 
 

ความต�องการและการช�วยเหลือ� 
1.��สนับสนุนงบพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ที่ช ารุด 
2.   สนับสนุนงบประมาณด�านสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
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ส�วนที่�4 
ภาคผนวก 

ภาคผนวก��ก��ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานด�านคุณภาพผู�เรียน 
ภาคผนวก��ข��หลักฐาน�ข�อมูลส าคัญ�เอกสารอ�างอิงต�างๆ�ที่แสดงผลงานดีเด�นของสถานศึกษา 
ภาคผนวก��ค��ค าส่ังแต�งตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ภาคผนวก��ง��บันทึกการให�ความเห็นชอบรายงานประจ าป�ของสถานศึกษาของคณะกรรมการ 
������������������สถานศึกษา 
ภาคผนวก�จ�ฯลฯ 
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ภาคผนวก��ก� 

�ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานด�านคุณภาพผู�เรียน 
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ผลการจัดการเรียนรู�ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน�8 กลุ�มสาระการเรียนรู�ทุกระดับชั้น�ป�การศึกษา�2560 

โรงเรียนห�วยคตพิทยาคม��ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา�เขต�42� 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป�ที่�1 

 
 

 

 

กลุ�มสาระการเรียนรู� 

ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่�1�ภาคเรียนที่�1 จ านวน�

นร.ที่ได�

ระดับ�3

ขึ้นไป 

ร�อยละ�

นร.ที่ได�

ระดับ�3

ขึ้นไป 

จ านวน

นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู� 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร 

ภาษาไทย 81 1 21 1 7 8 9 8 26 0 43 53.09 
คณิตศาสตร� 80 0 16 12 15 19 5 6 7 0 18 22.50 
วิทยาศาสตร� 80 1 9 12 16 9 16 10 7 0 33 41.25 
สังคมศึกษา�ฯ 240 1 8 16 49 17 37 29 83 0 149 62.08 
สุข/พลศึกษา 181 1 0 0 1 12 24 72 71 0 167 92.27 
ศิลปะ 118 20 11 6 9 12 14 14 31 1 59 50.00 
การงานอาชีพฯ 184 4 41 33 29 23 24 17 13 0 54 29.35 
ภาษาต�างประเทศ 242 24 38 29 22 25 34 28 42 0 104 42.98 

รวม/เฉลี่ย 51.99 

 
 

 

 

 

กลุ�มสาระการเรียนรู� 

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี�1�ภาคเรียนที่�2 จ านวน�

นร.ที่ได�

ระดับ�3

ขึ้นไป 

ร�อยละ�

นร.ที่ได�

ระดับ�3

ขึ้นไป 

จ านวน

นักเรียน 
จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู� 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร 

ภาษาไทย 79 9 4 2 3 4 6 8 43 0 57 72.15 
คณิตศาสตร� 79 4 9 11 16 17 11 5 6 0 22 27.85 
วิทยาศาสตร� 79 4 8 13 15 10 12 6 9 2 27 34.18 
สังคมศึกษา�ฯ 237 24 29 27 27 30 35 17 48 0 100 42.19 
สุข/พลศึกษา 176 5 0 2 1 24 51 5 88 0 144 81.82 
ศิลปะ 114 22 16 3 11 17 9 13 23 0 45 39.47 
การงานอาชีพฯ 184 7 28 25 19 15 21 21 47 1 89 48.37 
ภาษาต�างประเทศ 237 31 22 27 31 28 29 21 47 1 97 40.93 

รวม/เฉลี่ย 49.03 
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รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน�8 กลุ�มสาระการเรียนรู�ทุกระดับชั้น�ป�การศึกษา�2560 

โรงเรียนห�วยคตพิทยาคม��ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา�เขต�42� 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป�ที่�2 

 
 
 

 

 

กลุ�มสาระการเรียนรู� 

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี�2�ภาคเรียนที่�1 จ านวน�

นร.ที่ได�

ระดับ�3

ขึ้นไป 

ร�อยละ�

นร.ที่ได�

ระดับ�3

ขึ้นไป 

จ านวน

นักเรียน 
จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู� 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร 

ภาษาไทย 76 7 18 7 10 7 8 5 14 0 27 35.53 
คณิตศาสตร� 76 19 7 2 7 9 4 7 15 6 26 34.21 
วิทยาศาสตร� 74 19 5 7 13 15 6 4 5 0 15 20.27 
สังคมศึกษา�ฯ 228 23 28 31 35 32 31 10 34 4 75 32.89 
สุข/พลศึกษา 168 8 8 29 23 13 31 27 29 0 87 51.79 
ศิลปะ 105 18 0 1 14 19 22 7 24 0 53 50.48 
การงานอาชีพฯ 178 38 13 16 39 30 26 2 14 0 42 23.60 
ภาษาต�างประเทศ 217 21 25 23 36 26 37 21 28 0 86 39.63 

รวม/เฉลี่ย 36.63 

 
 

 

 

กลุ�มสาระการเรียนรู� 

ช้ันมัธยมศึกษาป�ที่�2�ภาคเรียนที่�2 จ านวน�

นร.ที่ได�

ระดับ�3

ขึ้นไป 

ร�อยละ�

นร.ที่ได�

ระดับ�3

ขึ้นไป 

จ านวน

นักเรียน 
จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู� 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร 

ภาษาไทย 66 16 10 7 11 10 10 2 0 0 12 18.18 
คณิตศาสตร� 66 23 4 9 7 8 10 2 3 0 15 22.73 
วิทยาศาสตร� 66 9 8 6 6 5 21 4 7 0 32 48.48 
สังคมศึกษา�ฯ 198 17 30 23 26 26 30 5 34 7 69 34.85 
สุข/พลศึกษา 147 4 2 5 10 16 28 31 47 4 106 72.11 
ศิลปะ 97 10 4 0 2 9 21 19 32 0 72 74.23 
การงานอาชีพฯ 151 7 1 5 13 4 19 32 58 12 109 72.19 
ภาษาต�างประเทศ 198 23 22 26 25 24 32 21 25 0 78 39.39 

รวม/เฉลี่ย 49.85 
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รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน�8 กลุ�มสาระการเรียนรู�ทุกระดับชั้น�ป�การศึกษา�2560 

โรงเรียนห�วยคตพิทยาคม��ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา�เขต�42� 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป�ที่�3 

 

 

 

กลุ�มสาระการเรียนรู� 

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี�3�ภาคเรียนที่�1 จ านวน�

นร.ที่ได�

ระดับ�3

ขึ้นไป 

ร�อยละ�

นร.ที่ได�

ระดับ�3

ขึ้นไป 

จ านวน

นักเรียน 
จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู� 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร 

ภาษาไทย 56 3 13 8 12 5 8 4 3 0 15 26.79 
คณิตศาสตร� 56 2 9 12 10 5 7 1 7 3 15 26.79 
วิทยาศาสตร� 54 4 4 5 7 6 16 6 6 0 28 51.85 
สังคมศึกษา�ฯ 165 13 22 7 33 15 25 23 27 0 75 45.45 
สุข/พลศึกษา 127 7 0 1 6 15 13 36 49 0 98 77.17 
ศิลปะ 81 12 13 8 5 6 8 8 21 0 37 45.68 
การงานอาชีพฯ 124 3 9 7 23 13 28 16 13 12 57 45.97 
ภาษาต�างประเทศ 167 14 42 27 23 20 13 10 17 1 40 23.95 

รวม/เฉลี่ย 43.98 

 
 

 

 

กลุ�มสาระการเรียนรู� 

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี�3�ภาคเรียนที่�2 จ านวน�

นร.ที่ได�

ระดับ�3

ขึ้นไป 

ร�อยละ�

นร.ที่ได�

ระดับ�3

ขึ้นไป 

จ านวน

นักเรียน 
จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู� 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร 

ภาษาไทย 52 2 0 10 7 6 19 6 2 0 27 51.92 
คณิตศาสตร� 52 0 5 3 11 5 5 2 12 9 19 36.54 
วิทยาศาสตร� 52 3 2 1 5 2 5 5 29 0 39 75.00 
สังคมศึกษา�ฯ 156 8 30 13 16 16 22 18 32 1 72 46.15 
สุข/พลศึกษา 120 2 0 1 8 8 20 27 52 2 99 82.50 
ศิลปะ 75 3 16 7 17 5 9 7 11 0 27 36.00 
การงานอาชีพฯ 116 3 1 8 12 19 17 13 40 3 70 60.34 
ภาษาต�างประเทศ 156 14 33 22 24 16 12 3 31 1 46 29.49 

รวม/เฉลี่ย 51.22 
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รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน�8 กลุ�มสาระการเรียนรู�ทุกระดับชั้น�ป�การศึกษา�2560 

โรงเรียนห�วยคตพิทยาคม��ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา�เขต�42� 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป�ที่�4 

 

 

 

กลุ�มสาระการเรียนรู� 

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี�4�ภาคเรียนที่�1 จ านวน�

นร.ที่ได�

ระดับ�3

ขึ้นไป 

ร�อยละ�

นร.ที่ได�

ระดับ�3

ขึ้นไป 

จ านวน

นักเรียน 
จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู� 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร 

ภาษาไทย 97 8 39 13 9 21 5 0 2 0 7 7.22 
คณิตศาสตร� 126 31 22 12 16 18 19 2 4 2 25 19.84 
วิทยาศาสตร� 150 15 32 26 38 26 8 2 0 3 10 6.67 
สังคมศึกษา�ฯ 222 30 50 36 37 17 14 18 20 0 52 23.42 
สุข/พลศึกษา 63 3 0 0 0 8 14 16 22 0 52 82.54 

ศิลปะ 63 14 5 4 13 9 9 4 5 0 18 28.57 
การงานอาชีพฯ 160 23 11 12 11 35 26 16 25 7 67 41.88 
ภาษาต�างประเทศ 223 41 43 18 34 46 17 9 15 0 41 18.39 

รวม/เฉลี่ย 24.64 

 
 

 

 

กลุ�มสาระการเรียนรู� 

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี�4�ภาคเรียนที่�2 จ านวน�

นร.ที่ได�

ระดับ�3

ขึ้นไป 

ร�อยละ�

นร.ทีไ่ด�

ระดับ�3

ขึ้นไป 

จ านวน

นักเรียน 
จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู� 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร 

ภาษาไทย 85 6 10 0 17 8 20 10 14 0 44 51.76 
คณิตศาสตร� 110 17 14 15 20 11 16 6 8 3 30 27.27 
วิทยาศาสตร� 135 27 11 12 17 21 6 6 7 28 19 14.07 
สังคมศึกษา�ฯ 195 25 28 14 41 26 32 21 8 0 61 31.28 
สุข/พลศึกษา 55 3 0 0 0 11 21 12 8 0 41 74.55 

ศิลปะ 55 3 0 3 18 11 12 1 7 0 20 36.36 
การงานอาชีพฯ 140 24 5 10 20 25 20 21 15 0 56 40.00 
ภาษาต�างประเทศ 165 40 17 22 21 16 15 5 25 4 45 27.27 

รวม/เฉลี่ย 33.62 
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รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน�8 กลุ�มสาระการเรียนรู�ทุกระดับชั้น�ป�การศึกษา�2560 

โรงเรียนห�วยคตพิทยาคม��ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา�เขต�42� 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป�ที่�5 

 

 

 

กลุ�มสาระการเรียนรู� 

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี�5�ภาคเรียนที่�1 จ านวน�

นร.ที่ได�

ระดับ�3

ขึ้นไป 

ร�อยละ�

นร.ที่ได�

ระดับ�3

ขึ้นไป 

จ านวน

นักเรียน 
จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู� 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร 

ภาษาไทย 88 5 23 3 5 7 3 5 37 0 45 51.14 
คณิตศาสตร� 118 11 50 22 13 5 5 6 5 1 16 13.56 
วิทยาศาสตร� 123 7 19 25 24 20 12 8 7 1 27 21.95 
สังคมศึกษา�ฯ 202 16 8 5 22 30 22 23 76 0 121 59.90 
สุข/พลศึกษา 61 3 0 3 4 7 34 9 1 0 44 72.13 

ศิลปะ 59 5 1 2 2 3 4 8 34 0 46 77.97 
การงานอาชีพฯ 148 9 6 4 12 13 26 25 48 5 99 66.89 
ภาษาต�างประเทศ 203 8 15 18 39 32 38 23 30 0 91 44.83 

รวม/เฉลี่ย 48.80 

 
 

 

 

กลุ�มสาระการเรียนรู� 

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี�5��ภาคเรียนที่�2 จ านวน�

นร.ที่ได�

ระดับ�3

ขึ้นไป 

ร�อยละ�

นร.ที่ได�

ระดับ�3

ขึ้นไป 

จ านวน

นักเรียน 
จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู� 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร 

ภาษาไทย 84 5 9 4 9 10 6 6 35 0 47 55.95 
คณิตศาสตร� 116 24 15 9 18 14 11 9 15 1 35 30.17 
วิทยาศาสตร� 148 7 11 16 53 30 15 5 3 8 23 15.54 
สังคมศึกษา�ฯ 200 23 5 4 25 25 15 35 65 3 115 57.50 
สุข/พลศึกษา 58 3 0 0 0 0 2 4 49 0 55 94.83 

ศิลปะ 58 7 7 2 5 4 15 14 4 0 33 56.90 
การงานอาชีพฯ 142 16 2 11 28 19 33 22 11 0 66 46.48 
ภาษาต�างประเทศ 174 14 14 10 17 32 34 25 28 0 87 50.00 

รวม/เฉลี่ย 47.04 
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รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน�8 กลุ�มสาระการเรียนรู�ทุกระดับชั้น�ป�การศึกษา�2560 

โรงเรียนห�วยคตพิทยาคม��ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา�เขต�42� 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี�6 

 
 

 

 

กลุ�มสาระการเรียนรู� 

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี�6�ภาคเรียนที่�1 จ านวน�

นร.ที่ได�

ระดับ�3

ขึ้นไป 

ร�อยละ�

นร.ที่ได�

ระดับ�3

ขึ้นไป 

จ านวน

นักเรียน 
จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู� 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร 

ภาษาไทย 52 1 8 2 12 11 16 1 1 0 18 34.62 
คณิตศาสตร� 68 0 12 5 11 7 5 9 19 0 33 48.53 
วิทยาศาสตร� 69 1 5 15 13 17 11 4 3 0 18 26.09 
สังคมศึกษา�ฯ 51 0 6 8 9 14 7 6 1 0 14 27.45 
สุข/พลศึกษา 35 1 1 1 1 2 1 10 18 0 29 82.86 

ศิลปะ 35 1 0 0 1 4 12 9 8 0 29 82.86 
การงานอาชีพฯ 87 2 22 12 15 13 12 2 9 0 23 26.44 
ภาษาต�างประเทศ 120 2 42 15 9 6 18 15 13 0 46 38.33 

รวม/เฉลี่ย 40.62 

 
 

 

 

กลุ�มสาระการเรียนรู� 

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี�6�ภาคเรียนที่�2 จ านวน�

นร.ที่ได�

ระดับ�3

ขึ้นไป 

ร�อยละ�

นร.ที่ได�

ระดับ�3

ขึ้นไป 

จ านวน

นักเรียน 
จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู� 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร 

ภาษาไทย 51 0 10 4 14 6 9 3 5 0 17 33.33 
คณิตศาสตร� 68 1 19 8 12 8 6 3 11 0 20 29.41 
วิทยาศาสตร� 85 0 7 10 31 22 9 2 4 0 15 17.65 
สังคมศึกษา�ฯ 51 0 7 4 6 10 10 10 4 0 24 47.06 
สุข/พลศึกษา 34 0 0 0 0 0 0 26 8 0 34 100.00 

ศิลปะ 34 0 0 0 0 7 7 19 1 0 27 79.41 
การงานอาชีพฯ 85 0 14 6 2 16 21 18 8 0 47 55.29 
ภาษาต�างประเทศ 102 0 26 10 14 10 14 11 16 0 41 40.20 

รวม/เฉลี่ย 44.12 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน�(O–NET) �ป�การศึกษา�2560 

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี�3 

กลุ�มสาระการเรียนรู�� ระดับ 
คะแนน 

เฉลี่ย ส�วนเบี่ยงเบน สูงสุด ต่ าสุด มัธยฐาน ฐานนิยม 

ภาษาไทย โรงเรียน 43.98 11.1 62 20 46 40 
 จ.อุทัยธานี 47.6 13.2 91 12 46 39 

 

สพม.42/เขต 48.92 13.83 91 12 48 49 
สังกัด 48.77 13.56 97 0 48 48 
ภาค 48.53 13.63 96 0 48 46 
ประเทศ 48.29 13.73 98 0 48 48 

สังคมศึกษา�ศาสนา โรงเรียน       
และวัฒนธรรม จ.อุทัยธานี       

 

สพม.42/เขต       
สังกัด       
ภาค       
ประเทศ       

ภาษาต�างประเทศ โรงเรียน 26.91 6.11 40 16 26 24 
(ภาษาอังกฤษ) จ.อุทัยธานี 28.45 8.66 86 6 28 28 
 สพม.42/เขต 30.32 11.32 96 6 28 26 

 

สังกัด 30.14 10.98 100 0 28 28 
ภาค 30.4 11.14 100 2 28 28 
ประเทศ 30.45 11.6 100 0 28 28 

คณิตศาสตร� โรงเรียน 22 8.88 48 8 20 16 
จ.อุทัยธานี 24.49 14.21 96 0 20 16 
สพม.42/เขต 27.46 18.09 100 0 24 20 
สังกัด 26.55 16.36 100 0 24 20 
ภาค 26.44 16.05 100 0 24 20 

 ประเทศ 26.3 16.4 100 0 24 20 
วิทยาศาสตร� โรงเรียน 30.68 7.27 42 14 32 34 
 จ.อุทัยธานี 31.5 8.83 80 8 30 28 

 

สพม.42/เขต 32.95 10.31 94 6 32 30 
สังกัด 32.47 9.8 98 2 32 30 
ภาค 32.28 9.52 96 2 32 30 
ประเทศ 32.28 9.81 100 2 32 30 
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ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี�6 

 

กลุ�มสาระการเรียนรู�� ระดับ 
คะแนน 

เฉลี่ย ส�วนเบี่ยงเบน สูงสุด ต่ าสุด มัธยฐาน ฐานนิยม 

ภาษาไทย โรงเรียน 39.22 12.41 68 19 39.25 24.5 
 จ.อุทัยธานี 48.34 14.54 89.5 10 48.75 48.5 

 

สพม.42/เขต 48.18 15.25 89.5 10 48.5 51.5 
สังกัด 50.07 15.37 98 0 50.5 54 
ภาค 49.82 15.74 95.5 3 50.5 53 
ประเทศ 49.25 15.77 98 0 49.5 54 

สังคมศึกษา�ศาสนา โรงเรียน 29.76 5.33 42 21 28.5 26 
และวัฒนธรรม จ.อุทัยธานี 34.16 8.02 74 14 33 31 

 

สพม.42/เขต 34.22 8.87 75 12 33 31 
สังกัด 34.96 8.97 84 0 34 32 
ภาค 34.84 8.94 84 4 34 31 
ประเทศ 34.7 9.1 84 0 34 32 

ภาษาต�างประเทศ โรงเรียน 22.21 4.5 30 13.75 21.25 18.75 
(ภาษาอังกฤษ) จ.อุทัยธานี 24.88 10.34 85 5 22.5 18.75 
 สพม.42/เขต 26.78 13.19 96.25 5 22.5 18.75 

 

สังกัด 27.91 13.95 100 2.5 23.75 21.25 
ภาค 28.85 14.35 100 5 25 21.25 
ประเทศ 28.31 14.65 100 1.25 23.75 21.25 

คณิตศาสตร� โรงเรียน 16.25 7.6 30 0 17.5 20 
จ.อุทัยธานี 22.54 14.82 100 0 17.5 15 
สพม.42/เขต 24.12 17.37 100 0 20 15 
สังกัด 24.64 17.3 100 0 20 15 
ภาค 25.11 17.84 100 0 20 15 

 ประเทศ 24.53 17.59 100 0 20 15 
วิทยาศาสตร� โรงเรียน 24.15 5.9 36.65 13 22.98 22.25 
 จ.อุทัยธานี 28.44 10.64 86.3 7.65 26.35 23.85 

 

สพม.42/เขต 29.39 12.11 91.8 6.95 26.35 23.5 
สังกัด 29.48 11.91 96.8 1.6 26.7 25.1 
ภาค 29.55 12.04 96.8 3.2 26.7 25.1 
ประเทศ 29.37 12.03 96.8 1.6 26.35 25.1 
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ภาคผนวก��ข 
หลักฐาน�ข�อมูลส าคัญ�เอกสารอ�างอิงต�างๆ�ที่แสดงผลงานดีเด�นของสถานศึกษา 
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ภาคผนวก��ค 
ค าส่ังแต�งตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
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ภาคผนวก�จ 

 

 

หนังสือเชิญผู�ทรงคุณวุฒิ   

ประกาศ��ฯลฯ 
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