ก

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดวยโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ๒ ไดจัดทารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ เพื่อเป็นการรายงานผลการ
ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ๒ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่สอดคลองกับ
สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความตองการจาเป็นของสถานศึกษาอยางเป็นระบบ โดยสะทอนคุณภาพความสาเร็จอยาง
ชัดเจนตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งมีเปูาหมายเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพ และเพื่อใหการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพและพัฒนาอยางตอเนื่อง ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากการประชุมของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑/๑๔๒ วันที่ ๑๒ เดือน มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดรวมกันพิจารณาและมีความเห็นชอบในการรายงานการประเมิน
ตนเองฉบับนี้ ของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ๒ ที่สะทอนการดาเนินงานเพื่อพั ฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และผล
การดาเนินงานดานคุณภาพผูเรียน ที่เป็นผลสาเร็จของการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน และนา
ผลการประเมินไปใชประโยชนแในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาตอไป

(นายอิทธิพล ศรีสองสม)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๒ / มิถุนายน / ๒๕๖๓

ข

คานา
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๒ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ๒ จังหวัดเชียงราย เป็นการสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึก ษาของสถานศึ กษาระดั บการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน ประจาปีก ารศึก ษา 2562 จ านวน ๓ มาตรฐาน ไดแ ก
มาตรฐานที่ ๑ คุณ ภาพของผู เรี ย น มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริห ารและการจัด การ และมาตรฐานที่ ๓
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นสาคัญ ที่นาเสนอถึงระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามบริบทของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ๒ ประกอบดวยขอมูลพื้น ฐานของสถานศึกษา ผลการ
ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจุดเดน จุดพัฒนา และแผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหดีขึ้น ตลอดจนความโดดเดนของสถานศึกษา โดยรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาไดผานการ
พิจารณาใหความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเรียบรอยแลวในคราวประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
ขอขอบคุณผูที่เกี่ยวของ ไดแก ครู บุคลากร นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน และผูเกี่ยวของ ที่ใหความสาคัญ
และใหความรวมมือทุกขั้นตอนของการเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สามารถนาผลการประเมินมาจัดทารายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา๒๕๖๒ ใหมีความสมบูรณแ จึงหวังเป็นอยางยิ่งวารายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้จะนาไปใชเป็นประโยชนแตอสถานศึกษา หนวยงานตนสัง กัดในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาใหดียิ่งๆ ขึ้นไป

คณะผูจัดทา

ค

สารบัญ
เรื่อง
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
คานา
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทสรุปผูบริหาร
สวนที่ ๑ ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
๑. ขอมูลทั่วไป
๑.๑ ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา
๑.๒ ขอมูลนักเรียน
๑.๓ ขอมูลอาคารสถานที่
๑.๔ ขอมูลสิ่งอานวยความสะดวกและสาธารณูปโภค
๑.๕ ขอมูลงบประมาณ
๑.๖ ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม
๑.๗ ขอมูลการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกสถานศึกษา
๒. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๒.๑.๑ ผลการประเมินระดับชาติ
๒.๑.๒ ผลการประเมินระดับเขตพื้นที่
๒.๑.๓ ผลการประเมินระดับสถานศึกษา
๒.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ผานมา
๒.๓ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
๒.๔ ขอมูลการติดตามนักเรียนที่จบการศึกษา
สวนที่ ๒ ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
ภาพรวมผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพของผูเรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นสาคัญ
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๙
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๑๗
๑๙
๒๒
๒๓
๒๖
๒๘
๒๘
๒๘
๓๖
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ง

สารบัญ(ตอ)
เรื่อง
สวนที่ ๓

สรุปผล จุดเดน จุดพัฒนา และแผนงาน/แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ ดานคุณภาพผูเรียน
มาตรฐานที่ ๒ ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นสาคัญ

ภาคผนวก
- ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
- ประกาศโรงเรียนเรื่องกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ
คาเปูาหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
- สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา ๒๕๖๒
- ภาพกิจกรรมปีการศึกษา ๒๕๖๒
- การนาเสนอผลการประเมินคุณภาพผูเรียนตอผูเกี่ยวของ
- การนาเสนอผลการจัดการของสถานศึกษาใหผูมีสวนไดสวนเสียรับทราบ
- สรุปรายละเอียดครูและบุคลากรผูไดรับรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
คณะผูจัดทา

หนา
๔๓
๔๓
๔๔
๔5
๔6
47
๕๒
๕๔
๖2
๗๒
๗๓
๘๕
๘๗

จ

สารบัญตาราง
ตาราง

เรื่อง

หน้า

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

แสดงจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาจาแนกตามตาแหนง
แสดงจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จาแนกตามเพศ
แสดงจานวนขาราชการครูตามกลุมสาระการเรียนรู จาแนกตามวุฒิการศึกษา
แสดงจานวนขาราชการครูตามกลุมสาระการเรียนรู จาแนกตามวิทยฐานะ
แสดงจานวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒
แสดงงบประมาณที่ไดรับปีการศึกษา 2562
แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
แสดงผลการประเมินดวยขอสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
แสดงผลการประเมินดวยขอสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
แสดงรอยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป
ในระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
แสดงรอยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป
ในระดับชั้นชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
แสดงรอยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป
ในระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
แสดงรอยละของนักเรียนที่ไดคะแนนอาน คิด วิเคราะหแและเขียนระดับดีขึ้นไป
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
แสดงรอยละของนักเรียนที่ไดคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงคแระดับดีขึ้นไป
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
แสดงรอยละของนักเรียนที่ผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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สารบัญภาพ
ภาพ

เรื่อง

หน้า

๑
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๓
๔
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๖

แผนภูมิแสดงจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จาแนกตามตาแหนง
แผนภูมิแสดงจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จาแนกตามเพศ
แผนภูมิแสดงจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จาแนกตามวุฒิ
แผนภูมิแสดงจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จาแนกตามวิทยฐานะ
แผนภูมิแสดงจานวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒ จาแนกตามเพศ
แผนภูมิ แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้ นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕60 ๒๕๖1 และ ๒๕๖๒
แผนภูมิ แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้ นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕60 ๒๕๖1 และ ๒๕๖๒
แผนภูมิแสดงผลการประเมินดวยขอสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
แผนภูมิแสดงผลการประเมินดวยขอสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบรอยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาใน
ระดับ ๓ ขึ้นไปในระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒
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บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ๒ ตั้งอยูเลขที่ ๓๙๓ หมู ๑ ถนน เชียงราย - ดงมะดะ ตาบล รอบเวียง
อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๓๖
สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หมายเลขโทรศัพทแ ๐๕๓-๗๕๘๔๙๔-๕ โทรสาร ๐๕๓๗๕๘๔๙๔-๕ e-mail swk2@swk2.ac.th Facebook SamakkhiWitthayakhom 2 School จัดการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีจานวนนักเรียน ๒๕๔ คน บุคลากร
สายงานบริหารจานวน ๒ คน ครูผูสอน จานวน ๒๓ คน บุคลากรอื่น จานวน ๔ คน ผูอานวยการโรงเรียน นาย
พลวัฒนแ ปริญญาเจริญกุล ดารงตาแหนงที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงปัจจุบัน ไดมีการบริหาร
จัดการอยางเป็นระบบโดยใชรูปแบบการบริหารงานแบบ 3P + Model
จากการดาเนิ นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
2562 พบวา ภาพรวมผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยูในระดับ ดี
มาตรฐานที่ ๑ คุณ ภาพผู เรีย น อยู ในระดับ ดี มี การพัฒ นาคุณ ภาพผู เรี ยนโดย โรงเรี ยนได ปรั บพั ฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาและใชเป็นแนวทางในการบริหารโรงเรียนนาสูหองเรียนเพื่อใหครูสามารถนาไปใชในการจัดการ
เรียนการสอนใหเกิดผลดีตอผูเรียนที่มีศักยภาพในการเรียนรูที่ตางกัน ไดสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรู
ภายใน และภายนอกอยางสม่าเสมอ โดยในโรงเรียนนั้นไดติ ดตั้งเครื่องฉายขามศีรษะในทุกหองเรียน มีหองสืบคน
หองคอมพิวเตอรแ หองสมุด และจัดกระบวนการ และแหลงเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มี เนื้อหา
และประสบการณแตองสอดคลองกับสภาพการดารงชีวิตของผูเรียน ประสบการณแตองเป็นสิ่งที่ใกลตัว และสามารถ
นาไปใชในชีวิตประจาวัน ไดมีการปรับปรุงระบบ Internet ใหมีความเร็วสูงขึ้น เพื่อใหนักเรียนสามารถสืบคนไดอยาง
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ใหสอดคลองกับความกาวหนาในเทคโนโลยีในสภาพการณแปัจจุบัน สงเสริมใหมีการสื่อสาร
ผาน ระบบการสื่อสารมัลติมีเดียทุกชองทาง ทั้งในการบริหารงาน และการจัดการเรียนรู สงเสริมการทาวิจัยชั้นเรียน
ไดสงเสริม สนับสนุนใหครูใชวิธีการจัดการเรียนรู แบบ Active Learning เนนใหมีกิจกรรมที่ผูเรียนเป็นผูกระทา หรือ
ปฏิบัติดวยตนเอง ดวยความ กระตือรือรน เชน ไดคิด คนควา ทดลองรายงาน ทาโครงการ สัมภาษณแ แกปัญหา ไดใช
ประสาทสัมผัสตาง ๆ ทาใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองอยางแทจริง ครูทาหนาที่ เตรียมการจัด บรรยากาศการเรียนรู
จัดสื่อสิ่งเราเสริมแรงใหคาปรึกษาและสรุปสาระการเรียนรูรวมกัน ไดสงเสริม สนับสนุนใหผูสอนไดใชการประเมินตาม
สภาพจริง โดยการประเมินผลเชิงคุณภาพที่ใชคนเป็นผูตัดสินผลการประเมิน โดยการประเมินครอบคลุมเรื่องที่สาคัญ
ไดแก เนนการปฏิบัติจริงและบูรณาการความรูจากแหลงตาง ๆ การคิดวิเคราะหแที่ซับซอน ใชเครื่องมือการประเมินที่
หลากหลาย เปิดโอกาสใหผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการประเมินผล
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ อยูในระดับ ดี มีการบริหารและการจัดการโดยใชรูปแบบ
๘ องคแประกอบของระบบประกันคุณภาพการศึกษา ในการบริหารงานบุคคลไดดาเนินการสารวจจานวนนักเรียน
จัดทาแผนการจัดชั้นเรียน ใหเป็นไปตามเกณฑแ มีการคานวณอัตรากาลังครู ทั้ งนี้ใหเป็นไปตามระเบียบราชการได
สนับสนุนใหการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา มุง เนนใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานตาแหนง และมาตรฐาน
วิชาชีพทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะการปฏิบัติงานในหนาที่ (Functional Competency)
และสมรรถนะเฉพาะตามกลุมสาระ (Specificational Competency) ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด โดยการพัฒนาในสวน
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ที่ตนสังกัดเป็นผูจัด และรวมกับหนวยงานระดับอุดมศึกษา หรือ หนวยงานอื่น ๆ อยางสม่าเสมอไดจัดทาโครงสราง
การบริหาร แตงตั้ง มอบหมายภาระงาน ใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ใหครอบคลุมกิ จการ
สถานศึกษา และใหสามารถทางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพมีการดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากรในสถานศึกษา จานวน ๒ ครั้งตอปีงบประมาณ โดยมีการนิเทศ ติดตามงาน และใหจัดทา SAR (Self
Assessment Report) เพื่อการพัฒนาตน และพัฒนางานอยางตอเนื่องสงเสริมใหครูไดพัฒนาตนเอง พัฒนางาน
เพื่อใหไดเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น
ในการบริหารแผนงานและงบประมาณไดวิเคราะหแบริบทสถานศึกษา และจัดทาแผนพัฒนา ระยะ
ปานกลาง ๓ ปี และ แผนปฏิบัติการประจาปี โดยกระบวนการพัฒนา รูปแบบ Cycling Deming และไดนาคณะครู
ทา PLC สถานศึกษา สูการจัดการเรียนรูในหองเรียนเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข ในการบริหารงบประมาณ
นั้นไดมุงเนนความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการมีความคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได ยึดหลักการบริหารมุงเนน
ผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ไดนาระบบ Google Apps มาใชในการบริหารงานสานักงาน
เพื่อประสิทธิภาพ ความรวดเร็วในการประสานงาน และลดจานวนการใชกระดาษลง
ในการบริหารงานทั่วไปนั้นไดเนนการพัฒนา แกไข สงเสริมนักเรียน ไดใหความสาคัญกับ ระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน ใหมีการเยี่ยมบานนักเรียนอยางสม่าเสมอ ใช วินัยเชิงบวกในการควบคุมพฤติกรรมของนักเรียนได
จัดใหมีการระดมทรัพยากรจากชุมชน เปิดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง เขามามีสวนรวมในการ
กาหนดทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่องทั้งนี้ไดใชรูปแบบการบริหารงานแบบ 3P+ Model
ในการดาเนินงานสนองนโยบาย ไดสนับสนุนใหนักเรียนมีสวนรวมในการบริหารงานของโรงเรียนในรูปแบบ
สภานัก เรียน คณะสี เพื่อเปิดโอกาสให ไดแสดงความคิดเห็ น และฝึกการทางานเพื่อเรียนรูก ารทางานในชีวิตได
สนับสนุนใหนักเรียนมีสวนรวมในการดูแล รักษาสิ่ง แวดลอมในโรงเรียน จัดใหนักเรียนไดแสดงออกถึ งความจงรัก
ภักดี ตอสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยแ และสนับสนุนกิจกรรมที่สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นสาคัญ อยูในระดับ ดี มี
กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเป็นสาคัญครูจัดการเรียนรูผานการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ
นาไปประยุกตแใชในชีวิตได ครูมีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูซึ่งจะปรากฏเห็นไดในแหลงเรียนรู
ภายในและภายนอกโรงเรียนของทุกกลุมสาระการเรียนรู มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ใชวิธีการจัดการเรีย นรู
แบบ Active Learning เนนใหมีกิจกรรมที่ผูเรียนเป็นผูกระทา หรือปฏิบัติดวยตนเอง ดวยความ กระตือรือรน เชน
ไดคิด คนควา ทดลองรายงาน ทาโครงการ สัมภาษณแ แกปัญหา ไดใชประสาทสัมผัสตาง ๆ ทาใหเกิดการเรียนรูดวย
ตนเองอยางแทจริง ครูทาหนาที่ เตรียมการจัด บรรยากาศการเรียนรู จัดสื่อสิ่งเราเสริมแรงใหคาปรึกษาและสรุปสาระ
การเรียนรูรวมกัน ครูมีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผูเรียนทุกกลุมสาระการ
เรียนรู ฯ ใชการประเมินผลตามสภาพจริง โดยการประเมินผลเชิงคุณภาพที่ใชคนเป็นผูตัดสิน ผลการประเมิน โดยการ
ประเมินครอบคลุมเรื่องที่สาคัญ ไดแก เนนการปฏิบัติจริงและบูรณาการความรูจากแหลงตาง ๆ การคิดวิเคราะหแที่
ซับซอน ใชเครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย เปิดโอกาสใหผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการประเมินผล นอกจากนี้ครูทุก
กลุมสาระการเรียนรูยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรูทั้ง
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ภายในกลุมสาระฯและขามกลุมสาระฯ โดยจัดใหมีชั่วโมง PLC ในทุกสัปดาหแ เพื่อไดรวมปรึกษา แกปัญหาตาง ๆ
รวมกัน
จุดเด่น คือ มีระบบการบริหารที่ดี มีบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถทางานไดหลากหลายหนาที่ถึงแมจะมี
จานวนบุคลากรนอย มีบุคลากรครูเพียง ๒๕ คน มีจานวนครู วิทยฐานะ ชานาญการพิเศษ ถึง ๑๒ คน และมีตาแหนง
รองผูอานวยการโรงเรียนเพียงคนเดียวก็มีการบริหารจัดการในการปฏิบัติงานตามโครงสรางการบริหารงานทั้ง ๔ กลุม
งานไดเป็นอยางดี และดานงบประมาณ เนื่องจากโรงเรียนมีจานวนนักเรียนเพียง ๒๕๔ คนมีงบประมาณในการ
พัฒนาการเรียนการสอนจากัดแตก็ไดพยายามบริหารงบประมาณใหมีประสิทธิภาพและใหคุมคาที่สุด ดวยผลงานใน
ดานตาง ๆ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังตอไปนี้
๑. ครูไดรับการเลื่อนวิทยฐานะชานาญการพิเศษ จานวน ๑ ราย ชานาญการ จานวน ๑ ราย
๒. นายชนาธิป นาทร ไดรับรางวัล Best National Costume, Best Fashion Style และ Mister
Tourism World 2019 ในการประกวด Mister Torism World ณ ประเทศมอลตา
๓. ผลงานดานการแขงขันกีฬา
- นายสกลวรรธุแ ศรีทาพักตรแ และ นายศุภวิชญแ เหล็กเพชร ผานการคัดตัวระดับภาคเหนือ
ในโครงการ FC BAYERN YOUTH 2020
- รางวัลชนะเลิศการแขงขันฟุตซอลรุนอายุไมเกิน15 ปีการแขงขันกีฬากลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
ระดับจังหวัด
- รางวัลรองชนะเลิศการแขงขันฟุตบอลรุนอายุไมจากัดอายุการแขงขันกีฬากลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
ระดับจังหวัด
- เป็นตัวแทนจังหวัดเชียงรายเขารวมการแขงขันฟุตบอลในการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ระดับ
ภาค
๔. ดานคุณงาม งามดี
- นักเรียนไดรับรางวัลเยาวชนดีเดน โดยองคแการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
- ครู นักเรียนไดรับรางวัลเยาวชนตนกลาแหงความดี บุคคลดีเดนดานคุณธรรม จาก ชมรมคนดีศรี
เชียงราย
จุดพัฒนา ของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ๒ คือ ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน จากผลการทดสอบ
ระดับชาติ โดยภาพรวมอยูในเกณฑแ ดี มีพัฒนาการในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ
สวนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรแ วิทยาศาสตรแ ยังมีผลการทดสอบที่ยังไมนาพอใจ ดังนั้นโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
๒ มีแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสูงขึ้น คือ จะตองปรับพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับ
มาตรฐานการเรียนรูและมีการพัฒนาบุคลากรดานการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนถึงการนาสื่อ เทคโนโลยีมาใชให
มากขึ้นตอไป
แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ๒ ไดวางแผนไวดังตอไปนี้
แผนปฏิบัติงานที่ ๑ แผนพัฒนาทักษะการอานออก เขียนไดของนักเรียนที่บกพรองทางการเรียนรู
แผนปฏิบัติงานที่ ๒ พัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหสามารถเขารวมการแขงขันในระดับประเทศ

ญ

แผนปฏิบัติงานที่ ๓ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู
แผนปฏิบัติงานที่ ๔ เสริมสรางบุคคลแหงการเรียนรู
แผนปฏิบัติงานที่ ๕สงเสริมนักเรียนรวมกิจกรรมทีแ่ สดงออกถึงความภูมิใจในทองถิ่นและความ
เป็นไทย
แผนปฏิบัติงานที่ ๖ สงเสริมใหนักเรียนมีระเบียบ วินัย ดารงตนอยูในสังคมไดอยางมีคุณภาพ
แผนปฏิบัติงานที่ ๗ แผนระดมทุนทรัพยแเพื่อใชในการจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติงานที่ ๘ พัฒนาการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ หลักสูตร กระบวนการเรียนรู
การนิเทศการสอนและงานวิจัย
แผนปฏิบัติงานที่ ๙ พัฒนาระบบการจัดการขอมูลสารสนเทศใหโรงเรียนใหมีความเชื่อมโยงกันทั้ง
โรงเรียน
แผนปฏิบัติงานที่ ๑๐ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

๑
ส่วนที่ ๑
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ๒ ที่ตั้ง ๓๙๓ หมู ๑ ถนน เชียงราย - ดงมะดะ ตาบลรอบเวียง
อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ (เชียงราย-พะเยา)
กระทรวงศึกษาธิการ หมายเลขโทรศัพทแ ๐๕๓-๗๕๘๔๙๔-๕ โทรสาร ๐๕๓-๗๕๘๔๙๔-๕ e-mail
swk2@swk2.ac.th เปิดสอนระดับชัน มัธยมศึกษาปีที ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ผูบริหารสถานศึกษาชื่อ
นายพลวัฒนแ ปริญญาเจริญกุล วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ดารงตาแหนงที่
โรงเรียนนี้ ตั้งแต ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงปัจจุบัน
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ๒ อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เป็นโรงเรียนที่กอตั้งขึ้นลาดับที่ ๓๙
ของจังหวัดเชียงราย สังกัดกรมสามัญศึกษา ประกาศเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๖ ตั้งอยูระหวางเสนทาง
หลวงจังหวัดหมายเลข ๑๑๒๑ กิโลเมตรที่ ๔ - ๕ เสนทางสายเชียงราย - ดงมะดะ มีเนื้อที่ ๒๕ ไร ๓ งาน ๙๖
ตารางวา ตั้งอยูบานเลขที่ ๓๙๓ หมูที่ ๑ ถนนเชียงราย - ดงมะดะ ตาบลรอบเวียง อาเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐
ที่ดินแปลงนี้เดิมเป็น ฌาปนสถานประจาหมูบานหัวฝาย พอหลวงจวน ไชยซมภู ผูใหญบาน ในขณะนั้นมี
แนวความคิดที่จะพัฒนาหมูบาน เนื่องดวยในขณะนั้นหมูบานยังไมมีความเจริญ เสนทางคมนาคมยากลาบากจึงมี
ความเห็นที่อยากจะใหหนวยงานทางราชการเขาไปตั้งสถานที่ราชการในหมูบานเพื่อที่จะทาใหหมูบานเจริญขึ้น จึง
ขายที่ดินแปลงดังกลาวให!รงเรียนสามัคคีวิทยาคม ในสมัยที่ทานผูอานวยการบรรจง พงศแศาสตรแ (อดีตอธิบดีกรม
สามัญศึกษา) เป็นผูอานวยการโรงเรียนโดยมอบหมายใหอาจารยแณรงคแ จินดาวงศแหัวหนาหมวดเกษตรกรรมศิลป ได
ดาเนินการประสานงานกับพอหลวงจวน ไชยซมภู และจัดหางบประมาณโดยคณะครู -อาจารยแและนักเรียนไดจัด
กิจกรรมตางๆ หาเงินซื้อที่ดิน จนครบ ๔๐,๐๐๐ บาท เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๙ เพื่อซื้อที่ดินและมีโครงการใชที่ดินแปลงนี้
เป็นไรฝึกเกษตร ของโรงเรียน จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๒๐ อาจารยแบรรจง พงศแศาสตรแไดยายไปรับตาแหนงใหมเป็น
ผูอานวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหมและในระยะเวลาใกลเคียงกันนั้น อาจารยแณรงคแ จินดาวงศแ ได
โอนยายไปรับราชการในสานักงานปฏิรูปที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณแ ผูบริหารโรงเรียนในยุคตอมาเห็นวาการ
เดินทางไป-กลับของนักเรียนเพื่อปฏิบัติงานที่ไรฝึกเกษตรยากลาบากตังนั้นจึงไดระงับโครงการไรฝกึ เกษตรที่ดินแปลง
นี้จึงถูกทิ้งรกรางอีกระยะหนึ่ง
ตอมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ผูอานวยการประสิทธิ์ แสนไชย ไดพัฒนาไรฝึกเกษตรอีกครั้ง โดยเปลี่ยนแปลงเป็น
สวนปุาโรงเรียน
จึงไดรับมอบหมายใหหมวดวิชาเกษตรกรรมประสานงานตามโครงการและใหครู -อาจารยแและ
นักเรียนรวมกันปลูกไมยืนตน ตอมาในสมัยที่ผูอานวยการบุญสง ไชยลาม (๒๕๓๒ – ๒๕๓๖ ) เป็นผูอานวยการ
โรงเรียน มีนโยบายที่จะใชที่ดินแปลงนี้เป็นสถานที่ฝึกอบรม ของโรงเรียนแตโครงการดังกลาวไมบรรลุผล อาจารยแ
เฉลิมชัย รัตนประยูร ผูอานวยการสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย ไดตระหนักถึงการขยายตัวทางการศึกษาของจังหวัด

๒
เชียงรายในอนาคต ตลอดจนความตองกาวที่จะเชาศึกษาตอโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมในขณะนั้นมีจานวนมากเกินกวา
ที่ทางโรงเรียนจะรับได ประกอบกันที่ดินแปลงดังกลาวเป็นที่ดินจัดซื้อจาก วิสัยทัศนแของทานอธิบดีบรรจง พงศแศาสตรแ
และยังไมสามารถใชประโยชนแอยางเต็มที่ดังที่คาดหวัง
จึงไดปรึกษากับผูใหญในกรมสามัญศึกษาจึงไดรับอนุมัติให
ดาเนินการจัดตั้งโรงเรียนโดยใหใชชื่อวา“โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๖
ในปีการศึกษา ๒๕๓๗ โรงเรียนเริ่มเปิดรับนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มีนักเรียนจานวน ๑๐๓ คน
โดยมีนายสงัด มิตกิตติ ผูชวยผูอานวยการสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย ทาหนาที่รักษาการในตาแหนงครูใหญเป็น
คนแรก ดาเนินการรับสมัครนักเรียน
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๓๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๔๔ กรมสามัญศึกษา ไดแตงตั้ง นางพาณี จินดาวงศแ
ผูชวยผูอานวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นผูอานวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๔- ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๖ นายทวีศักดิ์ พิพัฒนแขจรศักดิ์
ดารงตาแหนงผูอานวยการ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ๒
วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๖ - ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ นายอุทิศ สิทธิยศสมบัติ ดารงตาแหนง
ผูอานวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ๒
วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๙ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ นายพานทอง วังเค็ม ดารงตาแหนงผูอานวยการ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ๒
วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔ นางสาวศุภวัลยแ คาวัง ดารงตาแหนง
ผูอานวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ๒
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นายสงศักดิ์ เทพดวงแกว ดารงตาแหนง
ผูอานวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ๒
วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน นายพลวัฒนแ ปริญญาเจริญกุล ดารงตาแหนง
ผูอานวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ๒

๓
๑.๑ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ตาราง ๑ แสดงจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาจาแนกตามตาแหนง
สถานภาพ

จานวน (คน)

ผูบริหาร
ขาราชการครู
ครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน
ครูธุรการ
ครูอัตราจาง
นักศึกษาฝึกประสบการณแ
ลูกจางประจา
พนักงานขับรถ
แมบาน
เจาหนาที่การเงิน
รวม

๒
๑๘
๑
๑
๔
๗
๑
๑
๑
๑
๓๗

แผนภูมิแสดงจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
พนักงานขับรถ
๓%
ลูกจ้างประจา
๓%

แม่บ้าน
๓%

เจ้าหน้าที่การเงิน
๓%
ผู้บริหาร
๕%

ผูบ้ ริหาร
ข้าราชการครู

ครู ผทู้ รงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
๑๙%

ครู ธุรการ
ข้าราชการครู
๔๘%

ครู อัตราจ้าง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ลูกจ้างประจา
พนักงานขับรถ

ครูอัตราจ้าง
๑๑%

แม่บา้ น
เจ้าหน้าที่การเงิน

ครูธุรการ
๓%

ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
๒%

๔
ตาราง ๒ แสดงจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จาแนกตามเพศ
จาแนกตามเพศ
ชาย
หญิง
๒
๖
๑๒
๑
๑
๑
๓
๑
๖
๑
๑
๑
๑
๑๓
๒๔

สถานภาพ
ผูบริหาร
ขาราชการครู
ครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน
ครูธุรการ
ครูอัตราจาง
นักศึกษาฝึกประสบการณแ
ลูกจางประจา
พนักงานขับรถ
แมบาน
เจาหนาที่การเงิน
รวม

รวม
(คน)
๒
๑๘
๑
๑
๔
๗
๑
๑
๑
๑
๓๗

แผนภูมิแสดงจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จาแนกตามเพศ
12

6

6

ชาย
หญิง

3

2
1
0

1

0

0

1

1

1

1
0

1

0

0

1

0

๕
ตาราง ๓ แสดงจานวนขาราชการครูตามกลุมสาระการเรียนรู จาแนกตามวุฒิการศึกษา
จาแนกตามวุฒิการศึกษา
สังกัด/กลุ่มสาระ ฯ
ผูบริหาร
การงานอาชีพฯ
คณิตศาสตรแ
วิทยาศาสตรแ
ภาษาไทย
สุขศึกษาพลศึกษา
สังคมศึกษาฯ
ศิลปะ
ภาษาตางประเทศ
รวม

ต่ากวา
ปริญญา ปริญญา
ปริญญา
ตรี
โท
ตรี
๒
๑
๑
๒
๒
๒
๒
๑
๓
๒
๑
๑
๓
๒
๑๕
๑๐

ปริญญา
เอก
-

รวม
(คน)
๒
๑
๓
๔
๓
๓
๒
๒
๕
๒๕

แผนภูมิแสดงจานวนขาราชการครู จาแนกตามวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
15
10

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

0
ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

๖
ตาราง ๔ แสดงจานวนขาราชการครูตามกลุมสาระการเรียนรู จาแนกตามวิทยฐานะ
จาแนกตามวิทยฐานะ
ไมมี
วิทย
ฐานะ
๑
๑
๑
๒
๑
๓
๙

สังกัด/กลุ่มสาระ ฯ
ผูบริหาร
การงานอาชีพฯ
คณิตศาสตรแ
วิทยาศาสตรแ
ภาษาไทย
สุขศึกษาพลศึกษา
สังคมศึกษาฯ
ศิลปะ
ภาษาตางประเทศ
รวม

ครู คศ.๒

ครู คศ.๓

ครู คศ.๔

รวม
(คน)

๑
๒
๑
๔

๒
๒
๑
๒
๑
๒
๒
๑๒

-

๒
๑
๓
๔
๓
๓
๒
๒
๕
๒๕

แผนภูมิแสดงจานวนขาราชการครู จาแนกตามวิทยฐานะ
12
9
ไมมีวิทยฐานะ
ครู คศ.2

4

ครู คศ.3

0

ครู คศ.4

๗
๑.๒ ข้อมูลนักเรียน
ตาราง ๕ แสดงจานวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ขอมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)
ระดับ
ชั้นเรียน
ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔
ม.๕
ม.๖
รวม

จานวน
หองเรียน
๒
๒
๓
๑
๑
๑
๑๐

จานวนนักเรียน
ชาย
หญิง
๓๑
๑๖
๔๗
๑๖
๔๔
๒๙
๒๐
๑๐
๑๖
๒
๑๓
๘
๑๓
๘

รวม
๔๗
๖๕
๗๓
๓๐
๑๘
๒๑
๒๕๔

เฉลี่ยตอหอง
(คน/หอง)
๒๔
๓๓
๒๕
๓๐
๑๘
๒๑
๒๕

แผนภูมิแสดงจานวนนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
จาแนกตามเพศ
๕๐
๔๕
๔๐
๓๕
๓๐
๒๕
๒๐
๑๕
๑๐
๕
๐

ระดับชั้น

ชาย
หญิง

ม.๑

ม.๒

ม.๓

ม.๔

ม.๕

ม.๖

๘
๑.๓ ข้อมูลอาคารสถานที่
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ๒ มีอาคารและสิ่งกอสรางดังนี้
- อาคารเรียน จานวน ๑ หลัง
- อาคารประกอบ จานวน ๒ หลัง
- สวม จานวน ๓ หลัง
- สนามฟุตบอล จานวน ๑ สนาม
- สนามบาสเก็ตบอล จานวน ๑ สนาม
- สนามเทนนิส จานวน ๒ สนาม
- สนามวอลเลยแบอล จานวน ๒ สนาม
- สนามตะกรอ จานวน ๑ สนาม
- หอประชุม จานวน ๑ หลัง
๑.๔ ข้อมูลสิ่งอานวยความสะดวกและสาธารณูปโภค
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ๒ มียานพาหนะ จานวน ๓ คัน เป็นรถตู จานวน ๒ คันและรถหกลอ จานวน ๑ คัน
เพื่อใหบริการนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน มีไฟฟูา มีน้าประปาและน้าบาดาลเพื่อใชในการอุปโภค บริโภค มีจุด
บริการน้าดื่มสะอาดสาหรับบริการนักเรียน จานวน ๔ จุด มีสวนปุาใหพักผอนและศึกษาธรรมชาติ มีสวนผักปลอด
สารพิษ
๑.๕ ข้อมูลงบประมาณของโรงเรียน
ตาราง ๖ แสดงงบประมาณที่ไดรับปีการศึกษา ๒๕๖๒
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ลาดับที่
รายได้แต่ละประเภท
๑
เงินอุดหนุนรายหัว
- ระดับชั้น ม.ตน
๑,๗๕๐ บาท × ๑๘๕. คน
- ระดับชั้น ม.ปลาย ๑,๙๐๐ บาท × ๖๙ คน
๒
เงินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
- ระดับชั้น ม.ตน
๔๔๐ บาท × ๑๘๕ คน
- ระดับชั้น ม.ปลาย ๔๗๕ บาท × ๖๙ คน
รวมประมาณการรายรับ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

จานวนเงิน (บาท)
๓๒๓,๗๕๐
๑๓๑,๑๐๐
๘๑,๔๐๐
๓๒,๗๗๕
๕๖๙,๐๒๕

๙
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ลาดับที่
รายได้แต่ละประเภท
๑
เงินอุดหนุนรายหัว
- ระดับชั้น ม.ตน
๑,๗๕๐ บาท × ๑๘๕ คน
- ระดับชั้น ม.ปลาย ๑,๙๐๐ บาท × ๖๙ คน
๒
เงินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
- ระดับชั้น ม.ตน
๔๔๐ บาท × ๑๘๕ คน
- ระดับชั้น ม.ปลาย ๔๗๕ บาท × ๖๙ คน
รวมประมาณการรายรับ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 256๒

จานวนเงิน (บาท)
๓๒๓,๗๕๐
๑๓๑,๑๐๐
๘๑,๔๐๐
๓๒,๗๗๕
๕๖๙,๐๒๕

๑.๖ ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนใกลเมือง การคมนาคมสะดวก มีประซากรประมาณ
๕,๐๐๐ คน บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียน ไดแก ชุมชนบานหัวฝาย ชุมชนบานใหมหนาศูนยแวิจัย เป็นตน อาชีพ
หลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม และรับจางทั่วไป สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมหองถิ่นที่เป็น
ที่รูจักโดยทั่วไป เชนการทาบุญในวันสาคัญทางศาสนา ตักบาตร ฟังธรรม การตักบาตรเป็งปฺุด การแสดงฟูอนรา (ฟูอน
เล็บ ฟูอนสาวไหม เป็นตน)
ผูปกครองสวนใหญ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพหลัก คือ รับจางทั่วไป และเกษตรกร
สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดโดยเฉลี่ยตอครอบครัว ตอปี ๒๐,๐๐๐ บาท มีจานวนคน
เฉลี่ยตอครอบครัว ๔ คน
โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน
โอกาส
สถานศึกษา มีความสัมพันธแอันดีกับชุมชน โดยคณะครูได เขามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนอยาง
สม่าเสมอ เชนการ ทาบุญ การแหเทียนเขาพรรษา การเปิดโอกาส ใหชุมชนไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยาง
เต็มที่ เชนการมอบ ทุนการศึกษา การพัฒนาสภาพแวดลอมโรงเรียน ฯลฯ โดยเฉพาะอยางยิ่ง คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ๒ ไดมีบทบาท และมีสวนสาคัญในการสงเสริมการจัดการศึกษา
เป็นอยางดีในเรื่อง การมารวมประชุมวางแผนพัฒนาโรงเรียน การรวม กิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น การมอบ
ทุนการศึกษา การจัดหาทุนเพื่อ พัฒนาโรงเรียน เป็นตน
ข้อจากัด
๑. สถานศึกษาตั้งอยูใกลเมือง และใกลโรงเรียนประจา จังหวัด การคมนาคมสะดวก ทาใหนักเรียนในเขต
พื้นที่บริการ ที่มีฐานะคอนขางดี และเรียนเกง สวนมากเดินทางไปศึกษาในโรงเรียน ประจาจังหวัด และสถานศึกษาที่
มีชื่อเสียงในเมือง

๑๐
๒. ฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครองคอนขางยากจน ทาใหมีผลกระทบตอการจัดการศึกษาแกนักเรียน และ
การใหการ สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาดานตาง ๆ ของทางโรงเรียน
๓. ผูปกครองตองทางาน หารายไดใหครอบครัว ทาใหมี เวลาใหแกนักเรียนนอย ขาดการดูแลเอาใจใสอยาง
ใกลชิด รวมทั้ง ไมมีเวลาใหคาปรึกษาแกนักเรียนทาใหนักเรียนคอนขางมีปัญหาดานพฤติกรรม
๑.๗ ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

-

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แหล่งเรียนรู้ภายใน
แหล่งเรียนรู้ภายนอก
สวนปุาโรงเรียน
- อนุสาวรียแพอขุนเม็งราย
สวนผักเศรษฐกิจพอเพียง
- หองสมุดประชาชน จังหวัดเชียงราย
หองเกียรติประวัติ
- สวนตุงและโคม
หองศูนยแการเรียนรูสังคมศึกษาฯ
- พิพิธภัณฑแชาวเขา
หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จยา
- ศูนยแฝึกคายเม็งรายมหาราช
หองประชุมชารอน ฯ
- ศูนยแวิจัยพืชสวนเชียงราย
หองสมุด
- วัดศรีมิ่งแกว
- วัดรองขุน
- วัดพระแกว
- วัดพระสิงหแ
- วัดหวยปลากั้ง
- วัดรองเสือเตน
- วัดแสงแกวโพธิญาณ
- วัดพระธาตุจอมกิตติ
- วัดพระธาตุดอยตุง
- ไรแมฟูาหลวง
- พระตาหนักดอยตุง
- พระธาตุดอยเวา แมสาย
- หอฝิ่น
- วัดพระธาตุจอมกิตติ
- พิพิธภัณฑสถาน อาเภอเชียงแสน
- วัดพระธาตุผาเงา อาเภอเชียงแสน
- วัดพระธาตุจอมสัก อาเภอเชียงแสน
- สามเหลี่ยมทองา
- บานจอมพล ป. พิบูลสงคราม
- บานดา

๑๑
-

ไรบุญรอด
ศาลจังหวัดเชียงราย
ศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย
สมาคมวัฒนธรรมหญิง
ศูนยแวัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย
ไรเชิญตะวัน
มหาวิทยาลัยแมฟูาหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วัดอนาลโย จังหวัดพะเยา
วัดศรีโคมคา จังหวัดพะเยา
กว฿านพะเยา
พิพิธภัณฑแสัตวแน้า จังหวัดพะเยา
พิพิธภัณฑแสัตวแน้า จังหวัดระยอง
เรือนจาชั่วคราวดอยฮาง จังหวัดเชียงราย
วัดพระธาตุดอยเขาควาย
วนอุทยานน้าตกขุนกรณแ
ขัวศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
-

-

แหล่งเรียนรู้ภายใน
แหล่งเรียนรู้ภายนอก
สวนผักเศรษฐกิจพอเพียง
- วัดรองขุน
หองเกียรติประวัติ
- วัดแสงแกวโพธิญาณ
หองศูนยแการเรียนรูภาษาไทย
- ไรเชิญตะวัน
หองแนะแนว
- มหาวิทยาลัยแมฟูาหลวง
หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จยา
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หองประชุมชารอน ฯ
- หองสมุดประชาชน จังหวัดเชียงราย
หองสมุด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
แหล่งเรียนรู้ภายใน
แหล่งเรียนรู้ภายนอก
สวนปุาโรงเรียน
- มหาวิทยาลัยแมฟูาหลวง
สวนผักเศรษฐกิจพอเพียง
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หองเกียรติประวัติ
- ถนนคนเดินเชียงราย
หองศูนยแการเรียนรูภาษาจีน
- ถนนคนมวนสันโคง เชียงราย
หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จยา
- ไนทแ บารแซารแ เชียงราย
หองประชุมชารอน ฯ
- หองสมุดประชาชน จังหวัดเชียงราย

๑๒
- หองสมุดโรงเรียน

-

www.piterest.com
www.thaiglossary.org
www.royin.go.th
www.dlit.ac.th
www.kapook.com
www.google.co.th
www.niets.or.th
www.gatengthailand.com
www.engidiomoftheday.com
www.americanenglish@state
www.jiewfudao.com
www.pasajeen.com
www.jeen4u.com

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
-

แหล่งเรียนรู้ภายใน
สวนปุาโรงเรียน
สวนผักเศรษฐกิจพอเพียง
หองเกียรติประวัติ
หองศูนยแการเรียนรูคณิตศาสตรแ
หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จยา
หองประชุมชารอน ฯ
หองสมุด

แหล่งเรียนรู้ภายนอก
- มหาวิทยาลัยแมฟูาหลวง
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
- หองสมุดประชาชน จังหวัดเชียงราย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
-

แหล่งเรียนรู้ภายใน
หองศิลปะและหองแสดงผลงานทางศิลปะ
หองดนตรี
หองเกียรติประวัติ
หองศูนยแการเรียนรูภาษาจีน
หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จยา
หองประชุมชารอน ฯ

-

แหล่งเรียนรู้ภายนอก
วัดรองขุน
วัดแสงแกวโพธิญาณ
บานดา
ไรบุญรอด
ไรเชิญตะวัน
มหาวิทยาลัยแมฟูาหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วัดพระแกว
วัดพระสิงหแ
วัดหวยปลากั้ง

๑๓
-

วัดรองเสือเตน
วัดพระธาตุจอมกิตติ
วัดพระธาตุดอยตุง
สวนตุงและโคม
ขัวศิลปะ
หองสมุดประชาชน จังหวัดเชียงราย

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
-

-

แหล่งเรียนรู้ภายใน
สวนปุาโรงเรียน
สวนผักเศรษฐกิจพอเพียง
หองเกียรติประวัติ
หองศูนยแการเรียนรูวิทยาศาสตรแ
หองทดลองตาง ๆ
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรแ
หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จยา
หองประชุมชารอน ฯ
หองสมุด

-

แหล่งเรียนรู้ภายนอก
มหาวิทยาลัยแมฟูาหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
กว฿านพะเยา
พิพิธภัณฑแสัตวแน้า จังหวัดพะเยา
พิพิธภัณฑแสัตวแน้า จังหวัดระยอง
ทองฟูาจาลองเชียงราย
หองสมุดประชาชน จังหวัดเชียงราย
ศูนยแปูองกันไฟปุา
ศูนยแวิจัยพืชสวนเชียงราย
ศูนยแสงเสริมการเกษตร

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
แหล่งเรียนรู้ภายใน
แหล่งเรียนรู้ภายนอก
สวนปุาโรงเรียน
- มหาวิทยาลัยแมฟูาหลวง
สวนผักเศรษฐกิจพอเพียง
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หองเกียรติประวัติ
- กว฿านพะเยา
หองศูนยแการเรียนรูการงานอาชีพ
- พิพิธภัณฑแสัตวแน้า จังหวัดพะเยา
หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จยา
- พิพิธภัณฑแสัตวแน้า จังหวัดระยอง
หองประชุมชารอน ฯ
- วิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงราย
หองสมุด
- วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
- วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
- หองสมุดจังหวัดเชียงราย
- ศูนยแวิจัยพืชสวนเชียงราย
- ศูนยแสงเสริมการเกษตร
- ศูนยแพัฒนาที่ดิน จังหวัดเชียงราย

๑๔

-

-

- สมาคมวัฒนธรรมหญิง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา
แหล่งเรียนรู้ภายใน
แหล่งเรียนรู้ภายนอก
สนามกีฬาตาง ๆ ของโรงเรียน สวค.๒
- มหาวิทยาลัยแมฟูาหลวง
สวนปุาโรงเรียน
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หองเกียรติประวัติ
- สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย
หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จยา
- หองสมุดจังหวัดเชียงราย
หองประชุมชารอน ฯ
หองสมุด
หองพยาบาล
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แหล่งเรียนรู้ภายใน
แหล่งเรียนรู้ภายนอก
สนามกีฬาตาง ๆ ของโรงเรียน สวค.๒
- มหาวิทยาลัยแมฟูาหลวง
สวนปุาโรงเรียน
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หองเกียรติประวัติ
- สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย
หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จยา
- หองสมุดจังหวัดเชียงราย
หองประชุมชารอน ฯ
- ศูนยแวิจัยพืชสวน
หองสมุด
- เรือนจาชั่วคราวดอยฮาง จังหวัดเชียงราย
หองพยาบาล
- วัดพระธาตุดอยเขาควาย
- วนอุทยานน้าตกขุนกรณแ
ลานหนาอาคาร ๕๐ ปี ศรีกาญจนาฯ
- คายเม็งรายมหาราช
- ศูนยแฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จ.เชียงราย

๑๕
๒. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๒.๑.๑ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ตาราง ๗ แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับ/
รายวิชา

คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒
๔๒.๓๕ ๕๒.๙๖ ๕๕.๓๓

คะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒
๕๒.๑๗ ๕๙.๑๗ ๕๙.๒๘

คะแนนเฉลี่ย
ระดับสังกัด
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒
๔๘.๗๗ ๕๕.๐๔ ๕๕.๙๑

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒
๔๘.๒๙ ๕๔.๔๒ ๕๕.๑๔
๒๖.๗
๓๔.๕๓ ๓๐.๖๑ ๒๖.๕๕ ๓๐.๒๘ ๒๖.๙๘ ๒๖.๓๐ ๓๐.๐๔

ภาษาไทย
คณิตศาสต
๒๑.๓๓ ๒๖.๖๐ ๒๐.๘๔ ๓๑.๒๖
รแ
๓
วิทยา
๓๐.๐
๒๘.๘๓ ๓๕.๕๒ ๒๙.๒๗ ๓๕.๐๗ ๓๘.๗๗ ๓๑.๖๑ ๓๒.๔๗ ๓๖.๔๓ ๓๐.๒๒ ๓๒.๒๘ ๓๖.๑๐
ศาสตรแ
๗
ภาษา
๓๓.๒
๒๗.๓๖ ๒๗.๙๐ ๓๐.๗๗ ๓๒.๒๒ ๓๐.๙๒ ๓๕.๙๘ ๓๐.๑๔ ๒๙.๑๐ ๓๒.๙๘ ๓๐.๔๕ ๒๙.๔๙
อังกฤษ
๕
แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕60 ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒
๖๐.๐๐
๕๐.๐๐
๔๐.๐๐
2560

๓๐.๐๐

2561
2563

๒๐.๐๐
๑๐.๐๐
๐.๐๐
ภาษาไทย

คณิ ตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

๑๖
ตาราง ๘ แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ปีการศึกษา ๒๕60 ปีการศึกษา ๒๕๖1 และ ๒๕๖๒
ระดับ/
รายวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตรแ
วิทยาศาสตรแ
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ

๒๕๖๐
๔๖.๐๘
๑๘.๐๘
๒๐.๗๙
๓๔.๖๒
๒๕.๗๗

คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน
๒๕๖1
41.65
19.92
27.25
32.87
25.42

๒๕๖๒
41.72
18.33
24.42
33.50
24.31

๒๕๖๐
51.๔๕
25.60
30.57
36.02
28.18

คะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด
๒๕๖1
49.76
32.54
31.68
36.16
31.77

๒๕๖๒
43.48
26.76
30.29
36.50
29.28

๒๕๖๐
๕๐.๐๗
๒๔.๖๔
๒๙.๔๘
๓๔.๙๖
๒๗.๙๑

คะแนนเฉลี่ย
ระดับสังกัด
๒๕๖1
48.16
31.04
30.75
35.48
31.15

๒๕๖๒
43.02
25.62
29.40
36.10
28.97

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ
๒๕๖๐ ๒๕๖1 ๒๕๖๒
๔๙.๒๕ 47.31 42.21
๒๔.๕๓ 30.72 25.41
๒๙.๓๗ 30.51 29.20
๓๔.๗๐ 35.16 35.70
28.31 31.41 29.20

แผนภูมเิ ปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕60 ปีการศึกษา ๒๕๖1 และ ๒๕๖๒
๕๐.๐๐
๔๕.๐๐
๔๐.๐๐
๓๕.๐๐
๓๐.๐๐
๒๕.๐๐

2560

๒๐.๐๐

2561

๑๕.๐๐

2562

๑๐.๐๐
๕.๐๐
๐.๐๐

๑๗
2.1.๒ ผลการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ข้อสอบมาตรฐานปลายปี ม.1 , ม.2)
ตาราง ๙ แสดงผลการประเมินดวยขอสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผูเรียนปีการศึกษา 2562
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รอยละของจานวนนักเรียน
วิชา

ปรับปรุง

พอใช

ดี

ดีมาก

ภาษาไทย

14

70

16

0

คณิตศาสตรแ

48

52

0

0

วิทยาศาสตรแ

26

70

4

0

ภาษาอังกฤษ

50

50

0

0

แผนภูมิแสดงรอยละของนักเรียนในรายวิชาของขอสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีการศึกษา 2562
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
80
70
60
50
ภาษาไทย

40

คณิตศาสตร์

30

วิทยาศาสตร์

20

ภาษาอังกฤษ

10
0
ปรับปรุ ง

พอใช้

ดี

ร้อยละของจานวนนักเรี ยน

ดีมาก

๑๘
ตาราง ๑๐ แสดงผลการประเมินดวยขอสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผูเรียนปีการศึกษา 2562
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วิชา

รอยละของจานวนนักเรียน
ปรับปรุง

พอใช

ดี

ดีมาก

ภาษาไทย

11.48

67.21

21.31

0

คณิตศาสตรแ

55.74

44.26

0

0

วิทยาศาสตรแ

31.15

67.21

1.64

0

ภาษาอังกฤษ

40.98

59.02

0

0

แผนภูมิแสดงรอยละของนักเรียนในรายวิชาของขอสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีการศึกษา 2562
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
80

70
60
50

ภาษาไทย

40

คณิตศาสตรแ

30

วิทยาศาสตรแ

20

ภาษาอังกฤษ

10
0
ปรับปรุง

พอใช

ดี

รอยละของจานวนนักเรียน

ดีมาก

๑๙
๒.๑.๓ คะแนนผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาระดับโรงเรียน
ตาราง ๑๑ แสดงรอยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ขอมูลจานวนนักเรียนตามจริง)
วิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตรแ
วิทยาศาสตรแ
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
การงานอาชีพฯ
ศิลปศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา
รวม

ม.๑
20
12
16
31
21
26
47
40
214

จานวนนักเรียนที่ไดระดับ 3 ขึ้นไป
ม.๒
ม.๓
ม.๔
ม.๕
24
46
10
8
31
10
5
6
38
60
8
14
42
34
7
7
41
31
19
11
46
58
28
18
62
62
27
14
51
61
28
17
337
364
132
94

คิดเป็น
ม.๖ รอยละ
11 47.16
7
28.06
17 60.39
12 52.66
14 54.06
18 76.60
16 89.72
19 85.33
114 61.75

ตาราง ๑๒ แสดงรอยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ขอมูลจานวนนักเรียนตามจริง)
วิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตรแ
วิทยาศาสตรแ
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
การงานอาชีพฯ
ศิลปศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา
รวม

ม.๑
๒๘
16
29
33
39
23
64
65
297

จานวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป
ม.๒
ม.๓
ม.๔
ม.๕
67
63
5
5
39
13
2
4
28
80
7
9
36
31
9
7
21
64
9
17
66
79
6
11
61
88
20
19
72
58
19
13
390
476
77
85

คิดเป็น
ม.๖ ร้อยละ
7
51.62
6
23.60
19 50.73
13 30.05
19 49.85
20 60.47
27 82.30
13 70.79
124 62.35

๒๐
ตาราง ๑๓ แสดงรอยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ขอมูลจานวนนักเรียนตามจริง)
วิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตรแ
วิทยาศาสตรแ
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
การงานอาชีพฯ
ศิลปศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา
รวม

ม.๑
27
28
43
45
21
30
21
54
268

จานวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป
ม.๒
ม.๓
ม.๔
ม.๕
39
50
11
17
29
26
11
12
62
56
15
18
33
37
11
21
24
11
9
10
83
48
9
24
36
36
18
22
70
69
22
32
376
332
106
157

ม.๖
11
7
12
5
7
9
10
13
73

คิดเป็น
ร้อยละ
46.83
34.06
61.84
45.57
24.90
60.97
42.88
78.17
56.46

แผนภูมิแสดง เปรียบเทียบรอยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ และ 256๒
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2560
2561
2562

๒๑
๒.๑.๔ คะแนนอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน
ตาราง ๑๔ แสดงรอยละของนักเรียนที่ไดคะแนนอาน คิด วิเคราะหแและเขียนระดับดีขึ้นไป ปีการศึกษา
๒๕๖๒

ระดับชั้น

ไม่ผ่าน ร้อย
(0)
ละ

ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม

0
0
0
2
0
0
2

ดี
(2)

ร้อย
ละ

ดีเยี่ยม
(3)

ร้อย
ละ

รวม

28.0 29
8.2 42
1.4 10
19.4 15
23.5 12
35.0 8
14.9 116

58.0
68.9
14.1
48.4
70.6
40.0
46.8

7
14
60
8
1
5
95

14.0
23.0
84.5
25.8
5.9
25.0
38.3

50
61
71
31
17
20
248

พอใช้(1) ร้อยละ

0.0
0.0
0.0
25.0
0.0
0.0
2.1

14
5
1
6
4
7
37

จานวน
นักเรียนที่ได้
ระดับดีขึ้น
ไป
36
56
70
23
13
13
211

ร้อยละ
72.00
91.80
98.59
74.19
76.47
65.00
85.08

๒.๑.๕ คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตาราง ๑๕ แสดงรอยละของคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงคแ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ระดับชั้น

ม.1

จานวน
นักเรียน
ไม่ผ่าน ร้อย พอใช้ ร้อย
ดีเยี่ยม ร้อย
ดี(2) ร้อยละ
รวม ที่ได้
(0)
ละ (1) ละ
(3)
ละ
ระดับดี
ขึ้นไป
0
0.0 2
4.0 36 72.0
12 24.0 50
48

ร้อยละ

96.00

ม.2

0

0.0

5

8.2

38

62.3

18

29.5 61

56

91.80

ม.3

0

0.0

0

0.0

16

22.5

55

77.5 71

71

100.00

ม.4

0

0.0

4

12.9 18

58.1

9

29.0 31

27

87.10

ม.5

0

0.0

1

5.9

12

70.6

4

23.5 17

16

94.12

ม.6

0

0.0

0

0.0

1

5.0

19

95.0 20

20

100.00

รวม

0

0.0

12

4.8 121

48.4

117 46.8 250

238

95.20

๒๒
๒.๑.๖ คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตาราง ๑๖ แสดงรอยละของนักเรียนที่ผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับ
ชั้นเรียน
ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔
ม.๕
ม.๖
รวม

จานวน
หองเรียน
๔๗
๖๕
๗๓
๓๐
๑๘
๒๑
254

จานวนนักเรียนที่ผาน
ผาน
ไมผาน
๔๗
๖๕
๗๓
๓๐
๑๘
๒๑
254
๐

รวม
๔๗
๖๕
๗๓
๓๐
๑๘
๒๑
254

คิดเป็นรอยละ
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๒.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ผ่านมา
ผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ๒ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3
มาตรฐานที่ 4
คุณภาพของผูเรียน กระบวนการบริหาร กระบวนการจัดการ ระบบการประกัน
และการจัดการ
เรียนการสอนที่เนน
คุณภาพภายใน
ปีการศึกษา
ผูเรียนเป็นสาคัญ
ที่มีประสิทธิผล
2561
ดี
ดี
ดี
2560
ดี
ดี
ดี
พอใช

๒๓
๒.๓ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก

ตอง
ตอง
ปรับปรุง
พอใช
ปรับปรุง
เรงดวน

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบงชี้ที่ 1 ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบงชี้ที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงคแ
ตัวบงชี้ที่ 3 ผูเรียนมีความใฝุรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง
คัวบงชี้ที่ 4 ผูเรียนคิดเป็น ทาเป็น
ตัวบงชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็น
สาคัญ
ตัวบงชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพองการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา
คัวบงชี้ที่ 8 พัฒนาการชองการประกันคุณภาพกายในสถานศึกษาและ
ตนสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบงชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิลัยทัศนแ
พันธกิจและวัตถุประสงคแของการจัดตังสถานกึกบา
ตัวบงชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนทีสงผลสะทอน
เป็นเอกลักษณแของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบงชี้ที่ 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพือ่ สงเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 12 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูความเป็นเลิศที่สอดคลองกับ
แนวการปฏิรูปการศึกษา

ดี

ดีมาก

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพไดมาตรฐาน โดยมีคาเฉลี่ย ๘๓.๖๘
- ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ √ รับรอง □ ไมรับรอง
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก
จุดเด่น
๑. ผูเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี เกิดจากการฝึกฝนและกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดขึ้นเพื่อสงเสริม
สุขภาพ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นลูกที่ดี เป็นศิษยแที่ดี และมีจิตสาธารณะ ชวยเหลือสังคม สถานศึกษาชุมซน
เป็นอยางดี คิดเป็น ทาเป็น ปรับตัวเขากันเพื่อนไดและเป็นสังคมขนาดเหมาะสม ดูแลผูเรียนไดทั่วถึงผูเรียนมี

๒๔
คุณลักษณะตามจุดเนนที่เป็นอัตลักษณแโดยเฉพาะการเป็นผูมีจิตอาสาและสงผลตอเอกลักษณแของสถานศึกษาดานการ
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะการยิ้ม ไวทักทายอยางนอบนอมและสถานศึกษาสามารถสงเสริมบทบาทดาน
การสงเสริมสุขภาพโดยเนนใหผูเรียนมีสวนรวมกิจกรรมตามโครงการอาหารกลางวันเป็นอยางดี
2. ผูบริหารมีความรูความสามารถ เป็นผูนาทีม สามารถบริหารจัดการตามบทบาทไดเป็นอยางดีมาก
ใชกระบวนการมีสวนรวมกับคณะกรรมการสถานศึกษาปรับปรุงบรรยากาศและสภาพแวดลอมไหเอื้อตอการเรียนการ
สอน และสถานศึกษายังสามารถดาเนินงานตามขอเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองจาก สมศ.ได
คือสามารถยกระดับมาตรฐานสูงขึ้นจนเป็นที่พอใจของผูรับบริการ
3. สถานศึกษาสามารถสงเสริมพัฒนาครูทุกคนใหเป็นครูมืออาชีพ พัฒนาทั้งวิชาการและวิชาชีพอยาง
ตอเนื่อง สงผลใหสวนใหญมีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรูหรือการเรียนการสอนมีประสิทธิผลเนนผูเรียน
เป็นสาคัญโดยมีแนวโนมของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นตามลาดับ
4. สถานศึกษาและตนสังกัดรวมมือกันวางแผนระบบประกันคุณภาพภายในใหเป็นไปดาม
กฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2553 และมีแนวโนมการพัฒนาของผลการประเมินตนเองโดยสถานศึกษาสูงขึ้นอย าง
ตอเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา
ผูเรียนสวนหนึ่งขาดความใฝุรูและเรียนรูดวยตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ากวาระดับ ดี เกือบ
ทุกกลุมสาระเชน สาระการเรียนรูคณิตศาสตรแ ภาษาตางประเทศ ระดับ ตองปรับปรุงเรงดวน สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ ตองปรับปรุง สวนภาษาไทย วิทยาศาสตรแ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ
พอใช
ข้อเสนอแนะ
1. ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาความรูความสามารถ ทักษะทางวิชาการ ความตระหนักในการให
ความสาคัญในผลการสอบ O-NET โดยเฉพาะครูควรจัดใหมีการวัดผลและประเมินนอยางเป็นระบบและ
ตอเนื่องแลวนาผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการเรียบการสอน รวมทั้งควรหาวิธีการปรับกระบวนการ
เรียนการสอนใหสอดคลองกับผูเรียนตามศักยภาพ สถานศึกษาควรนิเทศ กากับ ติดตาม ใชผลการทดสอบเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เชน พัฒนาการเรียนการสอน เครื่องมือวัดผล สื่อการสอน ปรับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนน
การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ หรือเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นสาคัญ
2. ผูเรียนควรไดรับการคัดกรอง จัดกลุมตามสภาพปัญหา เพื่อความเขมขนของการพัฒนาคุณภาพทาง
วิชาการหรือยกระดับผลสัมฤทธิ์ตามกลุมผูเรียนอยางเหมาะสม เชน สอนซอมกลุมออน สอนเสริมกลุม
ปานกลาง มอบหมายงานพิเศษที่ทาทายใหกลุมเกงหรือเพื่อนชวยเพื่อนทั้งนี้ ครูตองใชผลประเมินเพื่อพัฒนา
คุณภาพผูเรียน พัฒนาการสอน ลื่อ ปรับการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดรับประสบการณแตรงมากยิ่งขึ้น ปรับ
แบบทดสอบ เครื่องมือวัดผลใหตรงตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ของแตละกลุมสาระการเรียนรู ผูบริหารใหการนิเทศกากับ
ติดตาม และใชผลประเมินเพื่อการวางแผนพัฒนาผูเรียนเป็นรายกลุมสาระการเรียนรู โดยรวมมือกันคณะครูและ
หนวยงานทางการศึกษาอื่นๆ เชน โรงเรียนคูพัฒนา มหาวิทยาลัย ในลักษณะการทาขอตกลงรวมกัน เพื่อยกระดับ
คุณภาพทางวิชาการเป็นสาคัญ
3. ผูเรียนควรไดรับการสงเสริมใหมีนิสัยใฝุรู รักการเรียนรูตลอดชีวิต โดยเฉพาะการเรียนดวยตนเอง

๒๕
จากสื่อเทคโนโลยี จากการอาน การสืบดนจากสื่อออนไลนแโดยครูควรกาหนดประเด็นหัวขอ การสืบคนหรือมอบหมาย
งานใหสืบคนสรุปเป็นรายงานนาเสนอหนาชั้นใหเพื่อนๆ หรือครู แสดงความคิดเห็นรวมวิพากษแวิจารณแ
สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดทีควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1.1 จุดเด่น
1.1.1 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีทักษะ ประสบการณแ
เฉพาะสาขาวิชา มีความรับผิดขอบ มีความสามารถในการจัดกระบานการเรียนรู และมี การนาสื่อ ICT มา
ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น
1.1.2 ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีวิสัยทัศนแ มี
ความสามารถในการบริหารจัดการ
1.1.3 โรงเรียนยึดหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเป็นฐาน เนนการมีสวนรวม มีการกระจาย
อานาจการบริหาร และ มีรูปแบบการบริหารที่มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
1.1.4 นักเรียนมีทักษะในการทางาน สามารถสืบคนหาขอมูล ความรู และสรุปเป็นองคแความรูได
ดวยตบเอง สามารถทางานรวมกับผูอื่นไตดี และมีความรูสึกที่ดี ตออาชีพสุจริต
1.1.5 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เปิดโอกาสใหนักเรียนไดเลือกเรียนดามความถนัด และ
ความสนใจที่หลากหลายโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกระบวนการเรียนรู
1.2 จุดที่ควรพัฒนา
1.2.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกรายวิชาใหสูงขึ้น
1.2.2 สงเสริมใหนักเรียนคิดวิเคราะหแ สังเคราะหแ สรุปความคิดรวบยอด การคิดอยางเป็น
ระบบ และคิดแบบองคแรวม โดยมองโลกในแงดี มีจินตนาการ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรคแ
1.2.3 สงเสริมใหนักเรียนใชสื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัย อยางรูเทาทัน
2. ปัจจัยภายนอกสถานศึกษา
2.1 โอกาส
2.1.1 ครูและนักเรียนสามารถใชแหลงเรียนรูที่หลากหลายจากชุมชน และทองถิ่นใกลเคียง
2.1.2 โรงเรียนมีสภาพแวดลอมที่เป็นธรรมชาติมีภูมิทัศนแที่สวยงาม เนื่องจากอยูหางไกลชุมชนเมือง
2.2 อุปสรรค
2.2.1 แหลงอบายมุขโดยรอบโรงเรียนมีคอนขางมาก เชน รานเกม และโต฿ะสนุกเกอรแ เป็นตน
2.2.2 โรงเรียนไมไดรับการสนับสมุนเทาที่ควร จากองคแกรการปกครองสวนทองถิ่น ในการจัดการศึกษา
3. ทิศทางและข้อเสนอแนะการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในอนาคต
3.1 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพในอนาคต
3.1.1 จัดองคแความรูที่หลากหลาย เพื่อใหโอกาสแกนักเรียนเพื่อรองรับความเจริญของสังคม โดยการใช
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ในการสื่อสาร การใชสื่อเทคโนโลยีและมีการจัดกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒๖
3.1.2 มุงพัฒนา รักษาคุณภาพ การจัดการศึกษา ใหดีมากขึ้นกวาเดิม อยางตอเนื่อง ถาวร เพื่อเป็น
วัฒนธรรมองคแกรตอไป
3.1.3 มุงสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผูนาจิตอาสา สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ของทองถิ่นและของไทย
ใหยั่งยืนสืบไป
3.2 ข้อเสนอแนะเพือ่ ปรับปรุงสถานศึกษา
3.2.1 พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความรูความสามารถ รูเทาทันเหตุการณแ
3.2.2 พัฒนาความรูพื้นฐานของนักเรียน และสงเสริมความรูเพิ่มเติมตามความสนใจ
ของนักเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น
3.2.3 พัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนใหมากขึ้น รวมทั้งสงเสริมพัฒนานักเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม
และมีจิตอาสา
2.4 ข้อมูลการติดตามนักเรียนที่จบการศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 มีนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 89 คน
๒.๔.๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีจานวนทั้งหมด ๗๑ คน
ศึกษาตอ จานวน ๖๙ คน คิดเป็นรอยละ ๙๗.๒
ประกอบอาชีพ ๒ คน คิดเป็นรอยละ ๒.๘
มีรายละเอียดดังนี้
2562
รายการ
ที่
ชาย หญิง รวม
ศึกษาตอ
1 ม.4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม2
8
7
15
2 ม.4 โรงเรียนอื่น ในจังหวัดเดิม
3
8
11
3 ม.4 โรงเรียนอื่น ในตางจังหวัด
1
1
4 ม.4 โรงเรียนอื่น ในกรุงเทพมหานคร
5 สภาบันอาชีวะศึกษาของรัฐบาล
23 12 35
6 สภาบันอาชีวศึกษาของเอกชน
1
4
5
7 สถาบันอื่น ๆ
2
2
8 ทางาน
2
2
9 ไมศึกษาตอ
10 ไมสาเร็จการศึกษา
รวม
40 31 71

๒๗
๒.๔.๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จานวนทั้งหมด ๒๐ คน
ศึกษาตอ จานวน ๑๖ คน คิดเป็นรอยละ ๘๐.๐
ประกอบอาชีพ ๔ คน คิดเป็นรอยละ ๒๐.๐
มีรายละเอียดดังนี้
ที่

รายการ

ศึกษาตอ
1 มหาวิทยาลัยของรัฐ
2 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ
3 มหาวิทยาลัยของเอกชน
4 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล
5 สภาบันอาชีวศึกษาของเอกชน
6 สถาบันพยาบาล
7 สถาบันทหาร
8 สถาบันตารวจ
9 สถาบันอื่น ๆ
10 ทางาน
11 ไมศึกษาตอ
12 ไมสาเร็จการศึกษา
รวม

2562
ชาย หญิง รวม
5
4
4
13

5
1
1
7

10
5
1
4
20

๒๘
ส่วนที่ 2
ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
มาตรฐานการศึกษา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยรวม
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นสาคัญ

ระดับคุณภาพ
ดี
ดี
ดี
ดี

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ระดับคุณภาพ ดี
กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ไดดาเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนในดานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการอยางหลากหลาย ไดแกโครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ประกอบดวยกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 8 กลุมสาระการเรียนรู กิจกรรมการสอนเสริมคาบวางของ
นักเรียนในชั่วโมงเรียนกิจกรรมสอนเสริมตอนเชากอนเขาเรียน และกิจกรรมเรียนเสริมพิเศษของนักเรียนระดับชั้นม.3
และ ม.6 กอนสอบ 0-net สองอาทิตยแ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบันทึกการอาน โดยการพัฒนา ความสามารถในการ
อาน เขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ ของนักเรียน ตามเกณฑแของแตละระดับชั้นโดย กาหนดเปูาหมายในการ
พัฒนาผูเรียน วิเคราะหแผูเรียน แลวนาผลการวิเคราะหแมาวางแผนในการจัดการเรียนรู จัดกิจกรรมเขารวมแขงขัน
ทักษะทางวิชาการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอาน เชน โครงการรักษแการอาน กิจกรรมหองสมุด คายวิชาการ
พัฒนานักเรียนใหมีความสามารถในการคิดวิเคราะหแ คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน และแกปัญหา โดย
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกกลุมสาระที่มุงใหนักเรียนไดฝึกทักษะ ในการคิดวิเคราะหแ คิดอยางมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน และแกปัญหา และกิจกรรมเสริมของกลุมสาระตางๆ เชนโครงการสงเสริมการอาน
เพื่อการเรียนรู และโครงการบูรณาการการเรียนรูส งเสริมใหนักเรียนสรางนวัตกรรมดวยตนเองผานกระบวนการ
เรียนรูแบบโครงงาน จัดใหมีการนาเสนอโครงงานทุกปี เพื่อใหนักเรียนพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรคแ นักเรียนไดฝึก
การนาเสนอผลงาน กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผักโรงเรียน สีเขียว ในสวนของ
การพัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ไดดาเนินการ
พัฒนาระบบอินเตอรแเน็ต กระจายสัญญาณอินเทอรแเน็ตไรสาย ครอบคลุมพื้นที่ของโรงเรียน พรอมทั้งวางระบบการใช
งานอินเทอรแเน็ตแบบยืนยันตัวตน เพื่อสอดสองดูแลการใชงานอินเทอรแเนตของนักเรียนใหอยูในความเหมาะสม ตาม
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรแ และมีการจัดการบริการเทคโนโลยีโดยมีหองสืบคน
ขอมูลเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ในดานกระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษานั้น โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยทุกกลุมสาระการเรียนรูมี
การจัดทา MOU รวมกันในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน วานักเรียนจะตองมีผลการเรียนผาน ขึ้นไป
โดยจะใหมีการวัดผลและประเมินผลผูเรียนอยางเป็นระบบ เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา และธรรมชาติของผูเรียน มีการ
ใหขอมูลผลการเรียนสะทอนแกนักเรียนและผูปกครองของนักเรียนเพื่อรวมกันชื่นชม หรือแกไขปัญหาผลการเรียน
ของผูเรียน อีกสวนที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ไดดาเนินการคือการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะพื้นฐานและเจต
คติที่ดีตองานอาชีพ โดยนานักเรียนไปเรียนรูในรายวิชาเพิ่มเติมดานการฝึกทักษะอาชีพกับวิทยาลัยเชียงราย และการ

๒๙
พัฒนานักเรียนใหมีความพรอมในการศึกษาตอ การฝึกการทางานโดยการจัดซื้อวัสดุฝึก และหองปฏิบัติการ โครงการ
แขงขันทักษะทางวิชาการ
ผลการดาเนินงาน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
ผูเรียนรอยละ ๘๐ มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ ระดับ ดี ขึ้นไป
ผลการดาเนินงาน สูงกวาเปูาหมาย คือ ผูเรียนรอยละ ๘๐.๐๓ มีความสามารถในการอาน การเขียน การ
สื่อสารและการคิดคานวณ
การดาเนินงาน โรงเรียนไดสงเสริมการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให
นักเรียนสามารถทั้งในดานการอาน การเขียน การสื่อสาร และรายวิชาคณิตศาสตรแไดฝึกฝนการคิดคานวณ นอกจากนี้
ยังไดจัดทาการประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยครูผูสอนในรายวิชาที่เกี่ยวของ ไดเก็บหลักฐานรองรอยจาก
- วผ.๕ รายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- บันทึกการอาน คิดวิเคราะหแและเขียน
- แบบประเมินการสื่อสารรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นรายบุคคล
- แบบประเมินการคิดคานวณ เป็นรายบุคคล
2) การคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
ผูเรียนรอยละ ๘๐ มีความสามารถในการคิดวิเคราะหแ คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแกปัญหา ระดับ ดี ขึ้นไป
ผลการดาเนินงาน สูงกวาเปูาหมาย คือ ผูเรียนรอยละ ๙๑.๖๐ มีความสามารถในการคิดวิเคราะหแ คิดอยางมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปัญหา
การดาเนินงาน โรงเรียนไดสงเสริมการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตรแ วิชา IS และวิชาอื่น ๆ
เพื่อใหนักเรียนสามารถคิดวิเคราะหแ คิดวิจารณญาณ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปัญหา นอกจากนี้ยังไดจัดทา
การประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยครูผูสอนในรายวิชาที่เกี่ยวของ ไดเก็บหลักฐานรองรอยจาก
- วผ.๕ วิชาวิทยาศาสตรแ
- วผ.๕ การอาน คิด วิเคราะหแและเขียน
- แบบประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะหแ คิดอยางมีวิจารณญาณฯ เป็นรายบุคคล
- สมุดบันทึกการอาน คิด วิเคราะหแและเขียนเป็นรายบุคคล
- รายงานโครงการคายวิชาการ
- การนาเสนอรายงาน รายวิชา IS ของนักเรียนชั้น ม.๒ และ ม.๕
- การตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรูของครู ใบงานที่นักเรียนทากิจกรรมการคิดวิเคราะหแ คิดวิจารณญาณ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปัญหา สามารถทาไดดี
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ผูเรียนรอยละ ๔0 มีความสามารถในมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ระดับ ดี ขึ้นไป
ผลการดาเนินงาน สูง กวาเปูาหมาย คือ ผูเรียนรอยละ ๙๐ มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม

๓๐
การดาเนินงาน โรงเรียนไดสงเสริมการนักเรียนในการสรางนวัตกรรมตาง ๆ ดังนี้ ระดับชั้น ม.๑ เรื่อง การใช
น้า ระดับชั้น ม.๒ และ ม.๕ เรื่อง การทาปุยหมักและผักปลอดสารพิษ ระดับชั้น ม.๓ เรื่อง การทิ้งขยะ ระดับชั้น ม.๔
เรื่องตนไมดูดสารพิษ ระดับชั้น ม.๖ เรื่อง การประหยัดไฟฟูา นักเรียนทุกคนมีสวนรวมในการสรางนวัตกรรมของแต
ละระดับชั้น โดยโรงเรียนใหการสนับสนุนทุกเรื่องที่นักเรียนตองการเพื่อใหบรรลุผลสาเร็จของงาน ไดเก็บหลักฐาน
รองรอยจาก
- Flow Chart โครงงาน
- รายงานการใชนวัตกรรม
- วัตถุประสงคแ/เปูาหมายของกิจกรรม
- รูปถายตาง ๆ
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูเรียนรอยละ ๙๐ มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับ ดี ขึ้นไป
ผลการดาเนินงาน สูง กวาเปูาหมาย คือ ผูเรียนรอยละ ๙๕ มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ระดับ ดีเลิศ
การดาเนินงาน โรงเรียนไดสงเสริมการจัดใหมีการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกระดับชั้น
ครูผูสอน สอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ตรงตามหลักสูตรผูเรียนมีทักษะในการใช E-mail , Blog และ Google
Slide เพื่อการนาเสนอขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดเก็บหลักฐานรองรอยจาก
- แบบบันทึกความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู
- วผ.๕ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผูเรียน ความสามารถในการใชเทคโนโลยีและการสื่อสาร
- การตรวจสอบครูมีการจัดการเรียนรู มีการจัดทาหลักสูตรโครงสรางเวลาเรียน ดานเทคโนโลยีครบทุกชั้น
นักเรียนใชเทคโนโลยีในการสืบคนสารสนเทศ การสื่อสาร และการสรางชิ้นงาน
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ผูเรียนรอยละ ๖๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับ ดี ขึ้นไป
ผลการดาเนินงาน สูง กวาเปูาหมาย คือ ผูเรียนรอยละ 61.75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาระดับ
การดาเนินงาน
- จากการตรวจสอบเอกสารผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียนเปรียบเทียบปีการศึกษา ๒๕๖๐
๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวม เฉลี่ยรอยละ ๕๖.๔๖ ๖๒.๓๕ และ ๖๑.๗๕
ตามลาดับ
- ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบ 4 สาระการเรียนรู ปีการศึกษา
25๖๐ 256๑ และ ๒๕๖๒ เฉลี่ยรอยละ ๒๙.๙๗ ๓๕.๗๕ และ ๓๔.๐๕ ตามลาดับ
- ผลการทดสอบระดับ'ชาติ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบ 4 สาระการเรียนรู ปีการศึกษา 25๖๐
256๑ และ ๒๕๖๒ เฉลี่ยรอยละ ๒๙.๐๗ ๒๙.๙๒ และ ๒๘.๔๖ ตามลาดับ

๓๑
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
ผูเรียนรอยละ ๘๕ มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ระดับ ดี ขึ้นไป
ผลการดาเนินงาน สูง กวาเปูาหมาย คือ ผูเรียนรอยละ ๙๕ มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองาน
อาชีพ
การดาเนินงาน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ ชวยพัฒนาใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ มีทักษะพื้นฐานที่
จาเป็นตอการดารงชีวิตและรูเทาทัน สามารถนาความรูเกี่ยวกับการดารงชีวิต การงานอาชีพและเทคโนโลยีมาใช
ประโยชนแในการทางานอยางมีความคิดสรางสรรคแและสามารถเขาสูสังคมได เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รัก
การทางาน และมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ สามารถดารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางพอเพียงและมีความสุข ไดเก็บ
หลักฐานรองรอยจาก
- การตรวจสอบทะเบียนนักเรียนที่สาเร็จการศึกษา พบวานักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน ๗๑ คน
ศึกษาตอ ๖๙ คน คิดเป็นรอยละ ๙๗.๒ ประกอบอาชีพ ๒ คน คิดเป็นรอยละ ๒.๘ นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จานวน ๒๐ ศึกษาตอ ๑๖ คนคิดเป็นรอยละ ๙๔ และประกอบอาชีพ ๔ คน คิดเป็นรอยละ ๒๐

- การสังเกตการทางานกลุม การลงมือปฏิบัติของผูเรียนการฝึกทางานเพี่อใหเกิดทักษะที่เชี่ยวชาญ
- การประเมินการจัดกิจกรรมของครู มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมอาชีพแกนักเรียนดาเนิน
โครงการเรียนรูทักษะอาชีพ โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเรียนรู การปลูกพืชผักสวนครัวแบบเกษตรอินทรียแ และ
งานหัตถกรรม ๆลๆ
- แบบสารวจการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2ไดดาเนินการจัดกิจกรรม โครงการเพื่อพัฒนา ดานคุณลักษณะที่ดีของ
ผูเรียน ดังนี้ โครงการที่สงเสริมการมีลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไมขัดกับกฎหมาย
วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม โดยการพัฒนางานวินัยนักเรียน พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน สงเสริมให
ครูรูจักนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยการจัดทาการวิเคราะหแผูเรียนรายบุคคล กิจกรรมการเยี่ยมบานนักเรียน
ติดตามการเขาแถวหนาเสาธง โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อใหนักเรียนไดดาเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามนโยบายของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงคแของนักเรียนในทุกดานจัดทาโครงการหองเรียนสีขาว โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการ
พัฒนากลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สงเสริมใหนักเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น และความ
เป็นไทย โดยจัดกิจกรรมวันศิลปกวี ศรีประชาธิปไตย ตานภัยยาเสพติด กิจกรรมวันแมแหงชาติ กิจกรรมแห
เทียนพรรษา
กิจกรรมวันลอยกระทง
สงเสริมใหนักเรียนยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางที่
หลากหลาย
โดยจัดกิจกรรมเขาคายคุณธรรมกิจกรรมสภานักเรียนเพื่อปลูกฝังคุณลักษณะความเป็นผูนา
ความเป็นประชาธิปไตย ความรับผิดชอบ ความมีวินัย มีภาวะผูนาและมีจิตอาสา กิจกรรมกีฬาสีภายใน
กิจกรรมอยูคายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด กิจกรรมหาเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน กิจกรรม

๓๒
สัปดาหแอาเซียน กิจกรรมวันคริสตแมาส กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเปิดโอกาสใหผูเรียนไดเสรอมสราง
ความสัมพันธแอันดีระหวางกัน และเขาใจถึงความแตกตางระหวางบุคคล ยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความ
แตกตางและหลากหลาย เกิดเจตคติที่ดีตอการอยูรวมกันในสังคมอยางสงบสุข นอกจากนี้โรงเรียน ได
สงเสริมใหนักเรียนมีสุขภาวะและสุนทรียภาพนักเรียนของนักเรียนทั้งดานดนตรี และกีฬา เพื่อพัฒนาผูเรียน
ใหมีสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคมที่ดี โดยการจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาสีภายใน กิจกรรมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารูดนตรีสากล กิจกรรมชุมนุมดนตรี กิจกรรมชุมนุมกีฬาฟุตบอล ฟุตซอลทั้งในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลายจัดทานโยบายโรงเรียนใหสอดคลองกับโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพโดยการจัดใหมีการดสอบสมรรถภาพทางกายเป็นประจา ทุกปีการศึกษา เพื่อคัดกรอง สรุปผลและ
ชวยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาดานสุขภาพ โดยรวมกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพหัวฝาย จัดกิจกรรมรณรงคแ
ตอตานยาเสพติด จัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย และกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องวิถีเพศศึกษา
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
ผูเรียนรอยละ ๘๕ มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด ระดับ ดี ขึ้นไป
ผลการดาเนินงาน สูง กวาเปูาหมาย คือ ผูเรียนรอยละ ๙๕.21 มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากาหนด
การดาเนินงาน โรงเรียนไดดาเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคแ รายงานการ
ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคแ โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานกีฬาฟุตบอล
โครงการปูองกันแกไขปัญหาการตั้งครรภแในวัยรุน โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเรียนรู โครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม กิจกรรมคายคุณธรรมอดเปรี้ยวไวกินหวาน กิจกรรมสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทย กิจกรรมทาบุญตัก
บาตรขาวสารอาหารแหงประจาเดือน และวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมไหวครู กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินี กิจกรรมลูกเสือ -ยุวกาชาด กิจกรรมวันศิลปกวี ศรี
ประชาธิปไตย ตานภัยยาเสพติด กิจกรรมสงทายปีเกาตอนรับปีใหม กิจกรรมทาบุญเนื่องในวันคลายวันสถาปนา
โรงเรียนและทอดผาปุาสามัคคีเพื่อการศึกษา กิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน กิจกรรมกีฬาสีภายในตานภัยยาเสพติด
กิจกรรมเก็บของไดสงคืนเจาของ สมุดบันทึกกิจกรรมสาธรณประโยชนแ โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน โครงกา
รอนรมเยาวชนไทยสมานฉันทแรูรักสามัคคี กิจกรรมพัฒนาเขตพื้นที่รับผิดชอบ กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมอบรมประจา
สัปดาหแ กิจกรรมวันสาเร็จการศึกษาอาลาสถาบัน กิจกรรมวันเยาวชนแหงชาติ กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการ
สภานักเรียน ชวยเหลือสังคม กิจกรรม รดน้าดาหัวครูอาจารยแ กิจกรรมรนณรงคแตอตานยาเสพติด กิจกรรมชุมนุม ชมรม ไดเก็บหลักฐานรองรอยจาก
- วผ.๕
- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูเรียน (คานิยม ๑๒ ประการ)
- รายงานผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม
- รายงานการจัดกิจกรรมวันสาคัญตาง ๆ
- รายงานผลการดาเนินงานหองเรียนสะอาด

๓๓
-

เกียรติบัตรนักเรียนผูมีคุณธรรม-จริยธรรม
รายงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
รายงานการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน
การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
รูปภาพการทากิจกรรมตาง ๆ จาก Facebook ของโรงเรียน
https://www.facebook.com/swk2school

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ผูเรียนรอยละ ๘๕ มีความภูมิใจในทองถิ่นและความเป็นไทย ระดับ ดี ขึ้นไป
ผลการดาเนินงาน สูง กวาเปูาหมาย คือ ผูเรียนรอยละ ๘๖.๒๖ มีความภูมิใจในทองถิ่นและความเป็นไทย
การดาเนินงาน โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยเขนนักเรียนแตงกายดวยชุด
พื้นเมืองทุกวันศุกรแ กิจกรรมการถวายเหียน'พรรษา กิจกรรมทาบุญทอดผาปุา กิจกรรมทาบุญตักบาตร กิจกรรม
บูรณาการ การจัดการเรียนรูรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องอาหารพื้นเมืองกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป
กิจกรรมบูรณาการทุกกลุมสาระการเรียนรู การเรียนการสอน ที่เนนใหนักเรียนศึกษาสืบคนขอมูลเกี่ยวกับทองถิ่น
การอนุรักษแและฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีวันสาคัญทางพุทธศาสนา ไดเก็บหลักฐานรองรอยจาก
- วผ.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงคแของผูเรียน
- โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ที่สงเสริมดานความเป็นไทย
- แบบประเมินคุณภาพดานความภูมิใจในทองถิ่นและความเป็นไทย (ประเมินโดยครูและตัวนักเรียน)
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
ผูเรียนรอยละ ๘๕ มีการยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ระดับ ดี ขึ้นไป
ผลการดาเนินงาน ต่า กวาเปูาหมายเล็กนอย คือ ผูเรียนรอยละ ๗๖.๙๗ มีการยอมรับที่จะอยูรวมกันบน
ความแตกตางและหลากหลาย
การดาเนินงาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ๒ มีนักเรียนหลากหลายชาติพันธุแ หลากหลายศาสนา และมี
นักเรียนพิการเรียนรวมอยูดวย นอกจากนี้โรงเรียนไดจัดโครงการการเรียนรูประชาธิปไตย กิจกรรมนองพี่สวัสดี
กิจกรรมอบรมจริยธรรมใหนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธฝึกทาสมาธิ โดยพระวิทยากร สวนนักเรียนที่นับถือศาสนา
คริสตแก็ปฏิบัติตามหลักของศาสนาคริสตแที่สงเสริมใหนักเรียนไดมีปฏิสัมพันธแกันในดานตางๆ เขนการทางานรวมกัน
การชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ไดเก็บหลักฐานรองรอยจาก
- รายงานกิจกรรมการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
- สัมภาษณแนักเรียนการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน การทางานหรือการทากิจกรรมเป็นทีม
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
ผูเรียนรอยละ ๘๕ มีสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม ระดับ ดี ขึ้นไป

๓๔
ผลการดาเนินงาน ต่า กวาเปูาหมาย คือ ผูเรียนรอยละ ๗๗.๕๔ มีสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิต
สังคม
การดาเนินงาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ๒ พัฒนาผูเรียนใหมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีโดยไดจัดทา
โครงการสงเสริมสุขภาพการตรวจสุขภาพรางกาย ตรวจรักษาโรค จากเจาหนาที่ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาบล
หัวฝาย การเฝูาระวังภาวะโภชนาการ การชั่งน้าหนัก วัดสวนสูง การทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย การดูแลสุขภาพ
อนามัย กิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัว มีการสงเสริมใหผูเรียนออกกาลังกายทุกวันพุธ จัดกิจกรรมวิงมินิมาราธอน
กีฬาสี กีฬากลุมโรงเรียน กีฬาจังหวัด กิจกรรมรณรงคแตอตานยาเสพติดเชิญวิทยากรมาใหความรูความเขาใจในเรื่อง
โทษของยาเสพติดโดย นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑแของกรมพลศึกษา นอกจากนี้ยังมีการ
ประเมินสมรรถภาพทางรางกายโดยกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาพละศึกษา
มีบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพของ
นักเรียนทุกคน มีการบันทึกสถิติการใชบริการหองพยาบาล ไดเก็บหลักฐานรองรอยจาก
- รายงานการวัดภาวะโภชนาการนักเรียน
- สมุดบันทึกการตรวจสุขภาพนักเรียน
- สมุดบันทึกการใชบริการหองพยาบาล
- รายงานการประเมินสมรรถภาพทางรางกายของนักเรียน
จุดเด่น
ด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
๑. นักเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร การคิดคานวณ ตามเกณฑแของแตละระดับชั้น
๒. นักเรียนสามารถวิเคราะหแ คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปัญหา
๓. นักเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม
๔. นักเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕. นักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ในระดับชั้น ม.๓ พัฒนาการทางการเรียน
โดยมีผลคะแนน O-NET สูงขึ้น ๒ กลุมสาระการเรียนรูในรายวิชาคือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
๖. นักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ในระดับชั้น ม.๖ พัฒนาการทางการเรียน
โดยมีผลคะแนน O-NET สูงขึ้น ๒ กลุมสาระการเรียนรูในรายวิชาคือ ภาษาไทย และสังคมศึกษา
๗. นักเรียนมีความพรอมที่จะศึกษาตอทั้งในระดับ ม.๓ และ ม.๖ และมีบางสวนออกไปประกอบอาชีพ
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกายอยางสม่าเสมอ มีน้าหนัก สวนสูง
และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑแมาตรฐาน มีสุนทรียภาพทางดานกีฬาเดนจนเป็นที่ประจักษแ (เป็นตัวแทนในดาน
กีฬาฟุตบอลของจังหวัดเชียงราย) รูจักปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะเสี่ยงตอ
ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาเรื่องเพศ เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม มี
มนุษยสัมพันธแที่ดีและใหเกียรติผูอื่น

๓๕
จุดควรพัฒนา
ด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
1. ระดับ ม.ตน กลุมสาระการเรียนรูที่ควรพัฒนาคือ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรแ และวิทยาศาสตรแ
2. ระดับม.ปลาย กลุมสาระการเรียนรูที่ควรพัฒนาคือกลุมสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรแ
คณิตศาสตรแ และภาษาอังกฤษ ตามลาดับ
3. ควรมีโครงการ/กิจกรรม เพื่อชวยเหลือนักเรียนบางสวนที่ยังอานไมออก เขียนไมได ขาดทักษะในการ
สื่อสารและคิดคานวณ
4. ควรจัดใหมีการจัดกิจกรรมบูรณาการทุกระดับชั้นเรียน เพื่อใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรู และนาเสนอ
ผลงานของตนเองดวยความภาคภูมิใจ
๕. ควรสงเสริมใหมีการจัดหองเรียนคุณภาพ
๖. ควรมีการจัดนิทรรศการ การนาเสนอผลงานของนักเรียน เพื่อใหนักเรียนไดนาเสนอผลงานของตนเอง
ของกลุม และแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน
๗. นักเรียนบางสวนขาดวินัย ครูทุกคนควรเอาใจใส วากลาวตักเตือน ลงโทษ อบรม และชวยกันนิเทศ
ติดตามอยางตอเนื่อง
๘. อุปกรณแกีฬาไมเพียงพอและไมปลอดภัย ควรจัดงบประมาณเพื่อซอมแซมหรือจัดซื้อใหเพียงพอและ
ปลอดภัยกับนักเรียน
๙. งบประมาณไมเพียงพอ ควรใชจายอยางประหยัดตามความจาเป็นอยางแทจริง และควรมีการระดม
ทุนการศึกษา เพื่อจะไดมีการพัฒนาโรงเรียนไปในทางที่ดี
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนมีแนวทางสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดวยกิจกรรมที่หลากหลายและครอบคลุม
นักเรียนทุกคน ทุกชั้นในเรื่องตอไปนี้
1. สงเสริมการใชสื่อเทคโนโลยี คอมพิวเตอรแในการเรียนรูและสืบคนขอมูลตามหลักสูตรและใหมีความสามารถใน
การสรางนวัตกรรม
2. สงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะหแ การพัฒนากระบวนการคิด การแกปัญหา
3. การฝึกทักษะดานการอาน การเขียนและใหผูเรียนฝึกแสดงความคิดเห็น การคนหาวิธีการแกปัญหา
4. จัดกิจกรรมที่สงเสริมทางดาน 1 วิชาการ เซน การจัดคายวิชาการ กิจกรรมรักการอานอยางเป็นรูปธรรม
5. การจัดกิจกรรมที่สงเสริมการสรางคุณธรรมและระเบียบวินัย อยางจริงจัง
6. มีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการ กิจกรรม อยางตอเนื่องและจริงจัง
๗. การสอนซอมเสริมในกลุมนักเรียนที่มีผลการเรียนต่า สงเสริมศักยภาพในกลุมนักเรียนที่มีผลการเรียน
ปานกลาง และ ดี
แผนพัฒนาเพือ่ ยกระดับให้สูงขึ้น
แผนปฏิบัติงานที่ 1 แผนพัฒนาทักษะการอานออก เขียนไดของนักเรียนที่บกพรองทางการเรียนรู
แผนปฏิบัติงานที่ 2 พัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหสามารถเขารวมการแขงขันในระดับประเทศ

๓๖
แผนปฏิบตั ิงานที่ 3 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู
แผนปฏิบัติงานที่ 4 เสริมสรางบุคคลแหงการเรียนรู
แผนปฏิบัติงานที่ 5 สงเสริมนักเรียนรวมกิจกรรมที่แสดงออกถึงความภูมิใจในทองถิ่นและความเป็น
ไทย
แผนปฏิบัติงานที่ 6 สงเสริมใหนักเรียนมีระเบียบ วินัย ดารงตนอยูในสังคมไดอยางมีคุณภาพ
แผนปฏิบัติงานที่ 7 แผนระดมทุนทรัพยแเพื่อใชในการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ระดับคุณภาพ ดี
กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ไดดาเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ภายใตระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยใชหลักการกระจายอานาจ และการมีสวนรวมของ
บุคลากร ใหผูปกครอง ชุมชน และศิษยแเกามีสวนรวมคิด รวมพัฒนา เนนการทางานบนพืน้ ฐานตามหลักธรรมาภิบาล
ความสามัคคี ใหคาแนะนาและนิเทศครูอยางสม่าเสมอ เนนการกากับ ดูแล แต ละกลุมงาน กลุมสาระการเรียนรู มี
การประชุมวางแผนการดาเนินงานของแตละกลุม ฝุายบริหารมีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยเนนการ
ดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรมตาง ๆ ที่บรรจุไวในแผนปฏิบัติการ ใหเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดและเป็น
รูปธรรม มีการสรุป ประเมินเพื่อพัฒนางาน กากับติดตามการวัดผล ประเมินผลผูเรียนเป็นระยะ ๆ เพื่อพัฒนาผูเรียน
ใหมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ตามนโยบาย จุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการและสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บนความตองการ ความสนใจของผูเรียน โดยเนนการจัดการเรียนการสอนใน
กิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน การศึกษาเรียนรูจากแหลงเรียนรูภายในและภายนอก
โรงเรียนอยางสม่าเสมอ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ๒ ไดดาเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 8 ขั้นตอน คือ
๑. การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งจะกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในตน
ปีการศึกษา เป็นประจาทุกปี โดยการประชุม ประเมินผลการดาเนินงานในปีการศึกษาที่ผานมาและดูจากรายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา (SAR) แลวนามาหาขอสรุปและปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของปีการศึกษาตอไป
๒. จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โ ร ง เ รี ย น
สามัคคีวิทยาคม ๒ จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาในระยะ 3 ปีการศึกษา (256๑ - 2563) โดยมีเปูาหมาย วิสัยทัศนแ
พันธกิจ ของสถานศึกษา เพื่อใหสถานศึกษาไดดาเนินการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหสอดคลองกับ
ความตองการของชุมชนและบรรลุตามมาตรฐานที่กาหนดไวใหชุมชนมีสวนรวม
๓. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ๒ มีระบบจัดการและ
บริหารขอมูลสารสนเทศอยางเป็นระบบ วิเคราะหแขอมูลเป็นสารสนเทศที่เป็นประโยชนแใ นการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาพัฒนางานสารสนเทศขอมูลดานบุคลากรและสถานที่ ขอมูลผลการเรียน การจัดระบบขอมูลใหเป็นปัจจุบันเพื่อใชใน
การตัดสินใจและบริหาร ใหสอดคลองกับเขตพื้นที่การศึกษา
๔. การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ๒ ไดจัดระบบการ

๓๗
บริห ารให เอื้ อต อการดาเนิ นงาน ทุ กกลุมงานตามโครงสรางการบริ หารงาน และทุ กคนมี สว นร วม โดยยึดแนวทางการ
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา โดยมีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครอง ชุมชน สนับสนุน สงเสริม การ
ดาเนินงานจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเป็นไปตามแผนที่กาหนดไวสรางแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนใหตรงตอความตองการของผูเรียน ผูปกครอง และชุมชนและใหผูเรียนไดรูแนวทางในการเรียนรูและสามารถ
กาหนดบทบาทของตนเองไดถูกตอง
๕. การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โรงเรี ยนสามั ค คีวิ ท ยาคม ๒ ไดด าเนิ น การติ ด ตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายใน 8 ขั้นตอน นอกจากนั้นยังมีกลุมงานที่มีไวเพื่อติดตาม
และตรวจสอบการดาเนินในแตละกลุมงาน เชน งานควบคุมภายใน งานติดตามตรวจสอบโครงการ งานนิเทศภายใน กลุมงานและ
กลุมสาระฯ เป็นตน
๖. การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรี ย นสามั ค คี วิ ท ยาคม ๒ มี ก าร
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษาเป็นประจาทุกปี ปีละ ๑ ครั้ง เป็นการประเมิน ทั้งเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณควบคูกัน เนนการประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษแที่เกิดจาการปฏิบัติงานตามสภาพจริง เลือกใชวิธีการ
เก็บรวบรวมขอมูลที่เหมาะสม โดยมีคาสั่งกาหนดผูรับผิดชอบตามมาตรฐานและตัวบงชี้ เก็บรวบรวมขอมูล และการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา (ตามคาสั่งที่ปรากฏในภาคผนวก)
๗. จัดทารายงานประจาปีที่เสนอผลประเมินคุณภาพภายใน
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ๒ ไดจัดทารายงาน
ประจาปีที่เสนอผลประเมินคุณภาพภายในซึ่ง เป็นผลที่เกิดจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ใหกับหนวยงานและผูเกี่ยวของ ทั้งภายในและ
ภายนอกรับทราบ ถึงผลการดาเนินงานตลอดปีการศึกษาโดยไดแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อทางาน รวบรวมขอมูล เขียนรายงาน
ประเมินตนเอง นาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ และนารายงานเผยแพรแกผูเกี่ยวของทั้งภายใน
และนอกสถานศึกษาใหรับทราบ
๘. โรงเรียนดาเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เมื่อประเมินคุณภาพภายในและรายงานการประเมินตนเอง
เรียบรอยแลวในแตละปีการศึกษา ก็นาผลการประเมินตนเองมาวางแผนพัฒนาและกาหนดคาเปูาหมายของปีตอไป
ผลการดาเนินงาน
1. โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ๒ มีกาหนดการ เปูาหมาย วิสัยทัศนแ และพันธกิจ สอดคลองกับสภาพ
ปัญหา ความตองการพัฒนาของสถานศึกษา ดังที่ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปีของโรงเรียน
2. โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปีสอดคลองกับการพัฒนา
ผูเรียนทุกกลุมเปูาหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานตาแหนง
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ครูและบุคลากรมีความเจริญกาวหนาในวิชาชีพ
3. โรงเรียนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปีใหสอดคลองกับการ
พัฒนาผูเรียนทุกกลุมเปูาหมาย
๔.
ผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝุายและเครือขายการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีสวนรวมในการรวมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา
๕. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอมภายใตโครงการ Zero Waste School
โรงเรียนสีเขียว ลดมลภาวะ ลดปัญหาโลกรอน
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๖. โรงเรียนมีการปฏิรูปการเรียนรูและการบริหารจัดการดานการสื่อสารโดยการใชเทคโนโลยี
นักเรียนและครูใชระบบการสื่อสารดวยเทคโนโลยี เชน Goolgle E-mail Facebook Line เป็นตน ซึ่งชวยลดการใช
กระดาษไดดีมาก
๗. ผูมีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือขายอุปถัมภแ สงผลใหสถานศึกษามีสื่อ
และแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพ
เอกสาร หลักฐานและร่องรอยเชิงประจักษ์
- มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
- มาตรฐานการปฏิบัติงาน
- แผนปฏิบัติการประจาปี
- แผนพัฒนาการศึกษาสถานศึกษา ระยะ 3 ปี
- บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และ สมาคมผูปกครองฯ
- บันทึกการประชุมประจาเดือน
- บันทึกการประชุมของกลุมงาน กลุมสาระ ฯ
- บันทึกการประชุมผูปกครอง
- เครือขายผูปกครอง
- รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
- รายงานประจาปีของสถานศึกษา
- รายงานการประเมินตนเองของบุคลากร
- แบบบันทึกการนิเทศ ผูสอน
ฯลฯ
จุดเด่น
1. โรงเรียนใชการบริหารแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ภายใตหลักธรรมาภิบาล ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทุก
ฝุายมีสวนรวมในการกาหนดวิสัยทัศนแ พันธกิจ เปูาหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจาปีใหสอดคลองกับการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความตองการพัฒนาและนโยบายปฏิรูปการศึกษา
2. โรงเรียนมีระบบการบริหารที่โปรงใส สามารถตรวจสอบได
3. ครูและบุคลากรมีความรูความสามารถ ตามมาตรฐานประจาตาแหนง
4. มีระบบอินเตอรแเน็ต มีเจาหนาที่ ที่มีความรูดาน ICT ที่มีความรูความสามารถเฉพาะดาน
5. มีอาคารเรียน แหลงเรียนรูที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอนและการใหบริการ
6. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรู ความสามารถ และมีความเขาใจในการจัดการศึกษา
7. ผูเรียน ชุมชน คณะกรรมตาง ๆ มีความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียนและพรอมใหการสนับสนุน
ในการดาเนินงานทุก ๆ ดานของโรงเรียน
จุดควรพัฒนา
1. เครือขายความรวมมือของผูมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เชนสมาคมผูปกครอง ฯ
ชมรมศิษยแเกายังไมเขมแข็งพอ
2. ความแรงของการสงสัญญาณอินเตอรแเน็ตในบางพื้นที่ยังมีขอจากัด
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3. นักเรียนบางคนยังขาดจิตสานึกในรักษาความสะอาด การดูแลรักษาอาคาร สถานที่ การใชครุภัณฑแ
วัสดุอุปกรณแ สาธารณูปโภคใหประหยัดและคุมคา
4. บุคลากรบางสวน ขาดความใสใจในการสอน ไมมีสวนรวมในการทางาน ควรมีการจัดระบบติดตาม
กระตุนใหเกิดการทางานรวมกัน
5. การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ การพัฒนาการ
นิเทศติดตามผลการจัดการเรียนการสอนของครูอยางเป็นระบบ
6. อาคารสถานที่ มีบริเวณกวางขวางมาก แตมีบุคลากรดูแลนอยทาใหดูแล รักษาไดไมทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ
7. การระดมทรัพยากรยังมีขอจากัดในเรื่องระเบียบที่สานักงานคณะกรรมการทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กาหนด ทาใหมีงบประมาณในการพัฒนาไมเพียงพอ
8. การรายงานผลการดาเนินงานในบางโครงการ /กิจกรรม ควรมีการเผยแพรสูสาธารณชน
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
1. สงเสริม สนับสนุนการมีสวนรวมในการทางานของครูและบุคลากรในสถานศึกษา
2. นิเทศ กากับ ติดตามการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร อยางจริงจัง
3. พัฒนาครูใหมีทักษะและเทคนิคในการจัดการเรียนรู
4. สงเสริมใหครูไดใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู
5. พัฒนาหองสมุดใหมีความทันสมัย มีทรัพยากรที่เพียงพอตอความตองการของครูและนักเรียน
6. ดูแลสื่อเทคโนโลยีและระบบอินเตอรแเน็ตใหใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
7. จัดกิจกรรมสรางขวัญและกาลังใจใหบุคลากร
8. สงเสริมครูใหไดรับการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มวิทยฐานะในทุกระดับตาแหนง
แผนพัฒนาเพือ่ ยกระดับให้สูงขึ้น
แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ หลักสูตร กระบวนการเรียนรู
การนิเทศการสอนและงานวิจัย
แผนปฏิบัติงานที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู
แผนปฏิบัติงานที่ 3 พัฒนาระบบการจัดการขอมูลสารสนเทศใหโรงเรียนใหมีความเชื่อมโยงกันทั้งโรงเรียน

๔๐
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพ ดี
กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ไดดาเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นสาคัญ
ดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยมุงเนนการพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองดับ วิสัยทัศนแของโรงเรียน สงผลใหการจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นสาคัญ โดยสงเสริมครูใหจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเป็นสาคัญดวย
เทคนิควิธีที่หลากหลาย
มีโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนในดานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการอยาง
หลากหลาย สงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นสาคัญ โดยการดาเนินงาน/ กิจกรรมอยางหลากหลาย
ไดแก การสอนแบบโครงงาน เพื่อพัฒนากระบวนการคิด ปฏิบัติจริง และสามารถนาความรูไปประยุกตแใชใน
ชีวิตประจาวัน ได พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการเลือกแผนการเรียน และรายวิชา
เพิ่มเติมที่ตรงกับความตองการและความสนใจ ปรับโครงสรางรายวิชา หนวยการเรียนรู มีการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากลในสาระการเรียนรูการศึกษาคนควาดวยตนเอง (IS) ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 การสอนแบบบูรณาการระดับชั้นเรียนในเวลาของการจัดการเรียนการสอนใน
ชั่วโมงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู การพัฒนาและใชสื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี สัดสวนคะแนนของ
แตละหนวย กาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคแที่สอดคลองกับหนวยการเรียนรู สนับสนุนใหครูจัดการเรียนการสอนที่
เปิดโอกาสใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวม โดยครูกาหนดเปูาหมายคุณภาพผูเรียนทั้งดานความรูและทักษะกระบวนการ
และสมรรถนะ ลักษณะอันพึงประสงคแ วิเคราะหแผูเรียน และใชขอมูลมาใชในการวางแผนการจัดการเรียนรู เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผูเรียน ครูใชสื่อ และเทคโนโลยี ที่เหมาะสม และเนนผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูได
ดวยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เนนทักษะการคิด เชน จัดการเรียนรูดวยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหนาที่ให
นักเรียนจัดปูานนิเทศตามหองเรียนและมีการแขงขันการจัดปูายนิเทศ การวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริงดวย
เครื่องมือและวิธีการที่สอดคลองกับตัวชี้วัด ผลการเรียนรูของหลักสูตร สงเสริมที่ใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ
สอน สนับสนุนใหครูสรางนวัตกรรมกรเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สนับสนุนใหครูทาวิจัยในชั้นเรียน
ใหครูไดพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีการนิเทศ กากับ ติดตามการออกแบบการจัดการเรียนรู และสนับสนุนการจัด
กิจกรรมชุมชนแหงการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู
ผลการพัฒนา
1. มีกระบวนการเรียนการสอนที่สรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวม ดาเนินงานโดยการจัดการเรียนการ
สอนและมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูทุกกลุมสาระการเรียนรู ทาการวิเคราะหแหลักสูตร โดยการจัดทา
บันทึกขอตกลงพัฒนาคุณภาพการศึกษารายบุคคลระหวางครูผูสอนกับโรงเรียน จัดการเรียนรูเนนกระบวนการคิด
และใหผูเรียนฝึกปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามาระนาไปประยุกตแใชได
ประเมินไดจากการตรวจแผนการจัดการเรียนรูของทุกรายวิชา มีการนิเทศการสอนคิดเป็นรอยละ 100 ทั้งภาคเรียน
ที่ 1 และภาคเรียนที่ 2

๔๑
2. การจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับชุมชนและทองถิ่น ดาเนินงานโดยการจัดกิจกรรมโดยทองถิ่น
หนวยงานเอกชนเขามารวมกิจกรรมตางๆ เชนกิจกรรมเกี่ยวกับกฎหมาย จราจร กิจกรรมเกี่ยวกับวิถีเพศศึกษา
การนานักเรียนศึกษาดูงานกับหนวยงานภายนอก เชนศูนยแสงเสริมการเกษตรและอาชีพ จังหวัดเชียงราย ศูนยแวิจัยพืช
สวนเชียงราย และนาวิทยากรจากสถานีพัฒนาที่ดินเชียงรายมาใหความรูกับนักเรียน และมีนักเรียนไปเรียนวิชาเลือก
เสรีที่วิทยาลัยเชียงราย
3. การตรวจสอบและประเมินความรู ความเขาใจของผูเรียนอยางเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ดาเนินงาน
โดยการวิเคราะหแผูเรียนรายบุคคล การทดสอบความรูกอนทาการสอน ระหวางสอน และหลัง สอนเสร็จ การตรวจ
ชิ้นงาน สังเกตพฤติกรรมการเรียน การตรวจสมุดบันทึก สังเกตทักษะการปฏิบัติ นาผลการประเมินมาพัฒนานักเรียน
คานึกถึงความแตกตางระหวางบุคคล อีกทั้งยังทาการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแกปัญหาในการจัดการเรียนการสอน
4. จากการดาเนินงาน โครงการ กิจกรรมอยางหลากหลาย เพื่อพัฒนาใหครูจัดการเรียนการสอนที่เนน
นักเรียนเป็นสาคัญ สงผลใหผลการประเมินคุณภาพระดับชาติสูงขึ้น
จุดเด่น
ครูพัฒนาการเรียนการสอนที่ใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวม โดยครูกาหนดเปูาหมายคุณภาพผูเรียนทั้ง
ดานความรู ทักษะกระบวนการ และสมรรถนะ และลักษณะอันพึงประสงคแ วิเคราะหแผูเรียน ใชขอมูลมาใชในการวาง
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับ
การนาบริบทและหนวยงานเอกชน ทองถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลที่
มุงเนนการพัฒนาการเรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลาย สงผลใหผูเรียนมีความรูทักษะกระบวนการ มีสมรรถนะและ
คุณลักษณะอันพึงประสงคแผานที่สถานศึกษาตั้งไว
จุดที่ควรพัฒนา
ครูกาหนดเปูาหมาย คุณภาพผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะ กระบวนการและสมรรถนะ และลักษณะ
อันพึงประสงคแวิเคราะหแผูเรียนและใชขอมูลมาใชในการวางแผนการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียนให
ครบทุกคน และทุกกลุมสาระ และกาหนดกิจกรรมใหนักเรียนมีสวนรวมอยางหลากหลาย ควรนาภูมิปัญญาทองถิ่นมา
ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมากขึ้น ควรมีการใชวิจัยในชั้นเรียนมาแกปัญหาและพัฒนาผูเรียนใหมากขึ้น
เอกสาร หลักฐานและร่องรอยเชิงประจักษ์
- หลักสูตรสถานศึกษา
- แผนการจัดการเรียนรู
- แผนการวัดผลประเมินผล
- บันทึกหลังการสอน
- รายงานการวิจัยชั้นเรียน
- รายงานผลการวิเคราะหแผูเรียน
- เอกสารแหลงเรียนรูในสถานศึกษา/กลุมสาระการเรียนรรู

๔๒
- หนังสือเชิญวิทยากร
- รายงานผลการทดสอบระดับชาติ
- วผ.๕ ทุกกลุมสาระฯ
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

การจัดการศึกษาที่คานึงถึงความแตกตางของบุคคลเพื่อการพัฒนาผูเรียนไปพรอมกัน
สงเสริมครูใหใชสื่อ และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
สงเสริมครูใหไดรับการพัฒนาตนเองในดานการจัดการเรียนการสอน การใชสื่อ เทคโนโลยีในการเรียนการสอน
จัดใหมีชั่วโมง PLC เพื่อใหเกิดประโยชนแกับการเรียนการสอนอยางแทจริง
จัดหาแหลงเรียนรูเพื่อใหครูพัฒนาตนเองและเพื่อใชพัฒนานักเรียนใหทันสมัยและเพียงพอ
มีการนิเทศ กากับ ติดตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลอยางจริงจัง

แผนพัฒนาเพือ่ ยกระดับให้สูงขึ้น
แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

๔๓

ส่วนที่ ๓
จุดเด่น จุดควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ถือเป็นขอมูลสารสนเทศสาคัญที่สถานศึกษาจะตองนาไปวิเคราะหแ
สังเคราะหแเพื่อสรุป นาไปสูการเชื่อมโยง หรือสะทอนภาพความสาเร็จ กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา และนาไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการดาเนินงานของ
สถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเดน จุดควรพัฒนาของแตละมาตรฐาน พรอมทั้งแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อใหไดมาตรฐานที่สูงขึ้น ดังนี้
ภาพรวมของการประเมินตนเอง
ระดับคุณภาพ : ดี
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพของผู้เรียน
จุดเด่น
ด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
๑. นักเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน
การสื่อสาร การคิดคานวณ ตามเกณฑแของแตละ
ระดับชั้น
๒. นักเรียนสามารถวิเคราะหแ คิดอยางมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แกปัญหา
๓. นักเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม
ในระดับ
๔. นักเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
๕. นักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ในระดับชั้น ม.๓ พัฒนาการ
ทางการเรียนโดยมีผลคะแนน O-NET สูงขึ้น ๒ กลุม
สาระการเรียนรูในรายวิชาคือ ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ
๖. นักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ในระดับชั้น ม.๖ พัฒนาการ
ทางการเรียนโดยมีผลคะแนน O-NET สูงขึ้น ๒ กลุม
สาระการเรียนรูในรายวิชาคือ ภาษาไทย และสังคม
ศึกษา
๗. นักเรียนมีความพรอมที่จะศึกษาตอทั้งในระดับ
ม.๓ และ ม.๖ และมีบางสวนออกไปประกอบอาชีพ

จุดที่ควรพัฒนา
ด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
1. ระดับ ม.ตน กลุมสาระการเรียนรูที่ควรพัฒนาคือ
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรแ และวิทยาศาสตรแ
2. ระดับม.ปลาย กลุมสาระการเรียนรูที่ควรพัฒนาคือ
กลุมสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรแ
คณิตศาสตรแ และภาษาอังกฤษ ตามลาดับ
3. ควรมีโครงการ/กิจกรรม เพื่อชวยเหลือนักเรียน
บางสวนที่ยังอานไมออก เขียนไมได ขาดทักษะในการ
สื่อสารและคิดคานวณ
4. ควรจัดใหมีการจัดกิจกรรมบูรณาการทุกระดับชั้นเรียน
เพื่อใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรู และนาเสนอผลงาน
ของตนเองดวยความภาคภูมิใจ
๕. ควรสงเสริมใหมีการจัดหองเรียนคุณภาพ
๖. ควรมีการจัดนิทรรศการ การนาเสนอผลงานของ
นักเรียน เพื่อใหนักเรียนไดนาเสนอผลงานของตนเอง ของ
กลุม และแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน
๗. นักเรียนบางสวนขาดวินัย ครูทุกคนควรเอาใจใส วา
กลาวตักเตือน ลงโทษ อบรม และชวยกันนิเทศติดตาม
อยางตอเนื่อง
๘. อุปกรณแกีฬาไมเพียงพอและไมปลอดภัย ควรจัด
งบประมาณเพื่อซอมแซมหรือจัดซื้อใหเพียงพอและ
ปลอดภัยกับนักเรียน
๙. งบประมาณไมเพียงพอ ควรใชจายอยางประหยัดตาม
ความจาเป็นอยางแทจริง และควรมีการระดม
ทุนการศึกษา เพื่อจะไดมีการพัฒนาโรงเรียนไปในทางที่ดี

๔๔
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกกาลังกายอยางสม่าเสมอ มีน้าหนัก
สวนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑแ
มาตรฐาน มีสุนทรียภาพทางดานกีฬาเดนจนเป็นที่
ประจักษแ (เป็นตัวแทนในดานกีฬาฟุตบอลของ
จังหวัดเชียงราย) รูจักปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให
โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะเสี่ยงตอความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาเรื่องเพศ เห็น
คุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยาง
เหมาะสม มีมนุษยสัมพันธแที่ดีและใหเกียรติผูอื่น

ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกกาลังกายอยางสม่าเสมอ มีน้าหนัก
สวนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑแมาตรฐาน มี
สุนทรียภาพทางดานกีฬาเดนจนเป็นที่ประจักษแ (เป็น
ตัวแทนในดานกีฬาฟุตบอลของจังหวัดเชียงราย) รูจัก
ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเอง
จากสภาวะเสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และ
ปัญหาเรื่องเพศ เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลา
แสดงออกอยางเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธแที่ดีและให
เกียรติผูอื่น

มาตรฐานที่ ๒ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
จุดเด่น
1. โรงเรียนใชการบริหารแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
ภายใตหลักธรรมาภิบาล ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทุก
ฝุายมีสวนรวมในการกาหนดวิสัยทัศนแ พันธกิจ เปูาหมาย
ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจาปีใหสอดคลองกับการจัดการศึกษา
สภาพปัญหา ความตองการพัฒนาและนโยบายปฏิรูป
การศึกษา
2. โรงเรียนมีระบบการบริหารที่โปรงใส สามารตรวจสอบ
ได
๓. ครูและบุคลากรมีความรูความสามารถ ตามมาตรฐาน
ประจาตาแหนง
4. มีระบบอินเตอรแเน็ต มีเจาหนาที่ ที่มีความรูดาน
ICT ที่มีความรูความสามารถเฉพาะดาน
5. มีอาคารเรียน แหลงเรียนรูที่เอื้อตอการจัดการ
เรียนการสอนและการใหบริการ
6. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรู
ความสามารถ และมีความเขาใจในการจัดการศึกษา
7. ผูเรียน ชุมชน คณะกรรมตาง ๆ มีความเชื่อมั่นใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนและพรอมใหการสนับสนุน
ในการดาเนินงานทุก ๆ ดานของโรงเรียน

จุดที่ควรพัฒนา
1. เครือขายความรวมมือของผูมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน เชนสมาคมผูปกครอง ฯ ชมรม
ศิษยแเกายังไมเขมแข็งพอ
2. ความแรงของการสงสัญญาณอินเตอรแเน็ตในบางพื้นที่
ยังมีขอจากัด
3. นักเรียนบางคนยังขาดจิตสานึกในรักษาความสะอาด
การดูแลรักษาอาคาร สถานที่ การใชครุภัณฑแ วัสดุ
อุปกรณแ สาธารณูปโภคใหประหยัดและคุมคา
4. บุคลากรบางสวน ขาดความใสใจในการสอน ไมมีสวน
รวมในการทางาน ควรมีการจัดระบบติดตาม กระตุนให
เกิดการทางานรวมกัน
5. การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให
มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ การพัฒนาการนิเทศติดตาม
ผลการจัดการเรียนการสอนของครูอยางเป็นระบบ
๖. อาคารสถานที่ มีบริเวณกวางขวางมาก แตมีบุคลากร
ดูแลนอยทาใหดูแล รักษาไดไมทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
๗. การระดมทรัพยากรยังมีขอจากัดในเรื่องระเบียบที่
สานักงานคณะกรรมการทางการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
ทาใหมีงบประมาณในการพัฒนาไมเพียงพอ
๘. การรายงานผลการดาเนินงานในบางโครงการ /
กิจกรรม ควรมีการเผยแพรสูสาธารณชน

๔๕
มาตรฐานที่ ๓ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
จุดเด่น
ครูพัฒนาการเรียนการสอนที่ใหนักเรียนทุกคนมีสวน
รวม โดยครูกาหนดเปูาหมายคุณภาพผูเรียนทั้งดาน
ความรู ทักษะกรระบวนการ สมรรถนะ และลักษณะ
อันพึงประสงคแ วิเคราะหแผูเรียน ใชขอมูลมาใชในการ
วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผูเรียน ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม ผนวกกับการนาบริบทและหนวยงานเอกชน
ทองถิ่น มาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน
การวัดผลและประเมินผลที่มุงเนนการพัฒนาการ
เรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลาย สงผลใหผูเรียนมี
ความรูทักษะกระบวนการ สมรรถนะและ คุณลักษณะ
อันพึงประสงคแผานตามที่ตั้งไวในมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

จุดที่ควรพัฒนา
ครูกาหนดเปูาหมายคุณภาพผูเรียนทั้งดานความรู
ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงคแ วิเคราะหแผูเรียน แลวนาขอมูลมาใชในการ
วางแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผูเรียนใหครบทุกคนและทุกกลุมสาระ และกาหนด
กิจกรรมใหนักเรียนมีสวนรวมอยางหลากหลาย ควร
นาภูมิปัญญาทองถิ่นมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนใหมากขึ้น และควรมีการนาผลการวิจัยชั้น
เรียนมาแกปัญหาและพัฒนาผูเรียนใหเกิดประโยชนแ
และไดผลอยางแทจริง

๔๖

ภาคผนวก

๔๗

ประกาศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ๒
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
…………………………………………………………
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๖ มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษามาตรา
๔๘ ไดกาหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดาเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อนาไปสูการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเป็นไปตามที่มีการประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑแและ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
เพื่อใหการดาเนินการดังกลาวเป็นไปดวยความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงคแ อาศัยอานาจตามความใน
มาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรเป็นคณะกรรมการ
ดาเนินการดังตอไปนี้
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบดวย
๑.๑ นายประณต
จิริศานตแ
๑.๒ นายกิตติ
ทิศกุล
๑.๓ นายประเสริฐ
กันธะวัง
๑.๔ นายวสันตแ
ชัยมาลา
๑.๕ นางพัชราภา
ผาแสง
๑.๖. พ.ต.อ. กิตติพงษแ สุขวัฒนพันธแ
๑.๗ นายคมนัฐ
วงคแตอม
๑.๘ นายบุญเชิง
นามวงคแ
๑.๙ นายภูวนัฐ
ภูรีโรจนแ
๑.๑๐ นายบัญญัติ
ปันอินทรแ
๑.๑๑ นายณัฐปรเมศวรแ ศรีจุมปา
๑.๑๒ นางธนพรรณ
ภาศนแพิพัฒนกุล
๑.๑๓ พระครูสุนทรศิลปโกศล
๑.๑๔ นายปริญญา
กายสิทธิ์
๑.๑๕ นายพลวัฒนแปริญญาเจริญกุล

ผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ครู ปฏิบัติหนาที่รองผูอานวยการ กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
แทนศิษยแเกา
กรรมการ
ผูแทนผูปกครอง
กรรมการ
ผูแทนพระภิกษุหรือองคแกรศาสนา กรรมการ
แทนพระภิกษุหรือองคแกรศาสนา กรรมการ
ผูอานวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม2กรรมการและเลขานุการ

๔๘
๒. คณะกรรมการดาเนินงาน ประกอบดวย
๒.๑ นายพลวัฒนแ
ปริญญาเจริญกุล ผูอานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒.๒ นายประหยัชวแ
สุตา
รองผอ.กลุมบริหารทั่วไปและบริหารงานงบประมาณ กรรมการ
๒.3 นางสุวภัทร
ปันธุ
รก.รองผอ.กลุมบริหารวิชาการ
กรรมการ
๒.๔ นายบุญเชิง
นามวงคแ
รก.รองผอ.กลุมบริหารกิจการนักเรียน
กรรมการ
๒.๕ นางบุษกร
เชื้อสีดา
ศึกษานิเทศกแประจาสหวิทยาเขตริมกก กรรมการ
๒.๖ นางนารี
กาหาวงศแ
หัวหนางานบุคลากร
กรรมการ
๒.๗ นางปณิดา
ตรีสุวรรณ
หัวหนางานพยาบาล
กรรมการ
๒.๘ นางกาญจนา
จนาพิระกนิฎฐแ หัวหนากลุมสาระภาษาไทย/หัวหนางานแนะแนว
/หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กรรมการ
๒.๙ นางศิริพร
ดอนชัย
หัวหนางานนักเรียนเรียนรวม
กรรมการ
๒.๑๐ นางพรสวรรคแ กัมพลานนทแ หัวหนากลุมสาระศิลปะ
กรรมการ
๒.๑๑ นางพัชรี
ชัยศิลปิน
หัวหนากลุมสาระสังคม ฯ
กรรมการ
๒.๑๒ นายถนอมชาย บุญนิล
หัวหนากิจกรรมลูกเสือ/ยุวกาชาด
กรรมการ
๒.๑๓ นายชูเกียรติ
วิชยั ทา
หัวหนากลุมสาระสุขศึกษาฯ
กรรมการ
๒.๑๔ นายธีระ
อะทะวงษา
หัวหนากลุมสาระการงานอาชีพ
กรรมการ
๒.๑๕ นางศิริลักษณแ บุญทอง
หัวหนากลุมสาระภาษาตางประเทศ
กรรมการ
๒.๑๖ นางประพันธแ พรวนิชาพงศแ หัวหนาระดับชั้น ม,๑
กรรมการ
๒.๑๗ นายเฉลิมเกียรติ ไชยอุประ
หัวหนากลุมสาระวิทยาศาสตรแ
กรรมการ
๒.๑๘ นางสาวดารกา บุปผเวส
หัวหนางานวัดผลประเมินผล
กรรมการ
๒.๑๙ นางสาวอาภารัตนแ อายมา
งานการเงิน
กรรมการ
๒.๒๐ นางสาวแพรพรรณอธิวันดี
งานการเงิน
กรรมการ
๒.๒๑ นางสาวสุกลรัตนแ วงคแวิชัย
ครูอัตราจาง
กรรมการ
๒.๒๒ นางสาวจิตรา กันทะเขียว
ครูอัตราจาง
กรรมการ
๒.๒๓ นายสัตยา
กุลดี
ครูอัตราจาง
กรรมการ
๒.๒๔ นายณภัทร
รัตนแพทยแ
ครูอัตราจาง
กรรมการ
๒.๒๕ นางสาวปราณปริยาพันธแปัญญา ลูกจางชั่วคราว
กรรมการ
๒.๒๖ นางสาวอัญชลี แกวศรี
ลูกจางชั่วคราว
กรรมการ
๒.๒๗ นางจริยา
วัตถพานิชยแ
หัวหนางานประกันคุณภาพฯ กรรมการและเลขานุการ
๒.๒๘ นางวิชุดา
แกววรรณดี
หัวหนางานแผนงาน
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
๒.๒๙ นางสาววนิดา ดวงสวัสดิ์
ครูอัตราจาง
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหน้าที่
๑. ดาเนินงานการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ๒
๒. จัดทา ปรับปรุงมาตรฐานสถานศึกษาประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและ
ทิศทางการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

๔๙

๓. คณะกรรมการฝ่ายจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย
๓.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๓.๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ประกอบดวย
๓.๑.๑.๑ นางสุวภัทร
ปันธุ
ประธานกรรมการ
๓.๑.๑.๒ นางกาญจนา
จนาพิระกนิฎฐแ
กรรมการ
๓.๑.๑.๓ นางพรสวรรคแ
กัมพลานนทแ
กรรมการ
๓.๑.๑.๔ นางพัชรี
ชัยศิลปิน
กรรมการ
๓.๑.๑.๕ นายชูเกียรติ
วิชัยทา
กรรมการ
๓.๑.๑.๖ นายธีระ
อะทะวงษา
กรรมการ
๓.๑.๑.๗ นางศิริลักษณแ
บุญทอง
กรรมการ
๓.๑.๑.๘ นายเฉลิมเกียรติ
ไชยอุประ
กรรมการ
๓.๑.๑.๙ นางสาววนิดา
ดวงสวัสดิ์
กรรมการ
๓.๑.๑.๑๐ นางสาวดารกา
บุปผเวส
กรรมการและเลขานุการ
๓.๑.๑.๑๑ นางสาวสุกลรัตนแ
วงคแวิชัย
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
๓.๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ประกอบดวย
๓.๑.๒.๑ นายบุญเชิง
นามวงคแ
ประธาน กรรมการ
๓.๑.๒.๒ นางพัชรี
ชัยศิลปิน
กรรมการ
๓.๑.๒.๓ นางปณิดา
ตรีสุวรรณ
กรรมการ
๓.๑.๒.๔ นางพรสวรรคแ
กัมพลานนทแ
กรรมการ
๓.๑.๒.๕ นายชูเกียรติ
วิชัยทา
กรรมการ
๓.๑.๒.๖ นางศิริลักษณแ
บุญทอง
กรรมการ
๓.๑.๒.๗ นางประพันธแ
พรวนิชาพงศแ
กรรมการและเลขานุการ
๓.๑.๑.๘ นางสาวจิตรา
กันทะเขียว กรรมการและผูชวยเลขานุการ
๓.๒ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ประกอบดวย
๓.๒.๑ นายประหยัชวแ
๓.๒.๒ นางสุวภัทร
๓.๒.๓ นายบุญเชิง
๓.๒.๔ นางวิชุดา
๓.๒.๕ นางจริยา
๓.๒.๖ นางสาวแพรพรรณ
๓.๒.๗ นายเฉลิมเกียรติ
๓.๒.๘ นางสาวปราณปริยา
๓.๒.๙ นางสาวอาภารัตนแ
๓.๒.๑๐ นางสาวอัญชลี

สุตา
ปันธุ
นามวงคแ
แกววรรณดี
วัตถพานิชยแ
อธิวันดี
ไชยอุประ
พันธแปัญญา
อายมา
แกวศรี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

๕๐

๓.๓ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ประกอบดวย
๓.๓.๑ นางสุวภัทร
๓.๓.๒ นายบุญเชิง
๓.๓.๓ นางกาญจนา
๓.๓.๔ นางพรสวรรคแ
๓.๓.๕ นางพัชรี
๓.๓.๖ นายชูเกียรติ
๓.๓.๗ นายธีระ
๓.๓.๘ นางวิชุดา
๓.๓.๙ นางปณิดา
๓.๓.๑๐ นางนารี
๓.๓.๑๑ นายถนอมชาย
๓.๓.๑๒ นางจริยา
๓.๓.๑๓ นายเฉลิมเกียรติ
๓.๓.๑๔ นางสาวสุกลรัตนแ
๓.๓.๑๕ นางประพันธแ
๓.๓.๑๖ นางสาวดารกา
๓.๓.๑๗ นางสาวอาภารัตนแ
๓.๓.๑๘ นางสาวแพรพรรณ
๓.๓.๑๙ นางสาววนิดา
๓.๓.20 นางสาวจิตรา
๓.๓.๒1 นายสัตยา
๓.๓.๒๒ นายณภัทร
๓.๓.๒๓ นางศิริลักษณแ
๓.๓.๒๔ นางศิริพร

ปันธุ
นามวงคแ
จนาพิระกนิฎฐแ
กัมพลานนทแ
ชัยศิลปิน
วิชัยทา
อะทะวงษา
แกววรรณดี
ตรีสุวรรณ
กาหาวงศแ
บุญนิล
วัตถพานิชยแ
ไชยอุประ
วงคแวิชัย
พรวนิชาพงศแ
บุปผเวส
อายมา
อธิวันดี
ดวงสวัสดิ์
กันทะเขียว
กุลดี
รัตนแพทยแ
บุญทอง
ดอนชัย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

มีหน้าที่
๑. วางแผนและจัดเก็บรวบรวมขอมูล สารสนเทศ ตามมาตรฐานและตัวบงชี้ที่รับผิดชอบ
๒. เขียนรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานและตัวบงชี้ที่รับผิดชอบ
๔. คณะกรรมการกากับ ตรวจสอบ ติดตามการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในการศึกษา ประกอบดวย
๔.๑ นายพลวัฒนแ
๔.๒. นายประหยัชวแ
๔.๓ นางสุวภัทร
๔.๔ นายบุญเชิง
๔.๕ นางจริยา
๔.๖ นางวิชุดา

ปริญญาเจริญกุล
สุตา
ปันธุ
นามวงคแ
วัตถพานิชยแ
แกววรรณดี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

๕๑
มีหน้าที่
๑. ตรวจสอบ กากับ ติดตามการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๒. ชวยเหลือ ใหคาแนะนาการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๕. คณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์และจัดทารูปเล่ม ประกอบด้วย
๕.๑
๕.๒
๕.๓
๕.๔

นางจริยา
นางวิชุดา
นางสาววนิดา
นางสาวสุกลรัตนแ

วัตถพานิชยแ
แกววรรณดี
ดวงสวัสดิ์
วงคแวิชัย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

มีหน้าที่
๑. จัดพิมพแรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแตละมาตรฐานและจัดทาเป็นรูปเลมใหเรียบรอย
๒. จัดสงรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานเกี่ยวของและ
สาธารณชนใหทราบ
ทั้งนี้ใหคณะกรรมการทุกฝุายที่ไดรับการแตงตั้ง ปฏิบัติหนาที่ดวยความเสียสละและรับผิดชอบอยางเต็ม
ความสามารถ เพื่อประโยชนแสูงสุดของทางราชการตอไป
ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
พลวัฒนแ ปริญญาเจริญกุล
(นายพลวัฒนแ ปริญญาเจริญกุล)
ผูอานวยการโรงเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ๒

๕๒
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
การกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะหแ คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แกปัญหา
๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม
๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
๒) ความภูมิใจในทองถิ่นและความเป็นไทย
๓) การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
๒.๑ มีเปูาหมายวิสัยทัศนแและพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุมเปูาหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกตแใชในชีวิตได
๓.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผูเรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน
ระดับดี
รอยละ ๘๐ ไดระดับ ดี ขึ้นไป
รอยละ ๘๐ ไดระดับ ดี ขึ้นไป
รอยละ ๔๐ ไดระดับ ดี ขึ้นไป
รอยละ ๙๐ ไดระดับ ดี ขึ้นไป
รอยละ ๖๐ ไดระดับ ดี ขึ้นไป
รอยละ ๘๕ ไดระดับ ดี ขึ้นไป
รอยละ ๘๕ ไดระดับ ดี ขึ้นไป
รอยละ ๘๕ ไดระดับ ดี ขึ้นไป
รอยละ ๘๕ ไดระดับ ดี ขึ้นไป
รอยละ ๘๕ ไดระดับ ดี ขึ้นไป
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี

๕๓

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
และค่าเป้าหมายของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2562

๕๔

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
และค่าเป้าหมายของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนสามัคคีวทิ ยาคม 2
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

๕๕
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
การประเมิน

มาตรฐาน/ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย/ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน

ดี

ผลการดาเนินงาน
ดี

ดี

ดี

1.1.1 มีความสามารถในการอาน
การเขียน การสื่อสาร และ การคิด
คานวณ
- การอาน

- การเขียน

- การสื่อสาร
- การคิดคานวณ
1.1.2 มีความสามารถในการคิด
วิเคราะหแ คิดอยางมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

1) ผูเรียนรอยละ 80 มี
ความสามารถในการอาน การเขียน
การสื่อสาร และการคิดคานวณ
ระดับ ดี ขึ้นไป
ผูเรียนรอยละ 80 มีความสามารถ
ในการอาน ระดับ ดี ขึ้นไป

หลักฐาน/ร่องรอย

- วผ.5 การอาน คิด วิเคราะหแ และเขียน
รอยละ 85.08 ไดระดับ ดี ขึ้นไป

ผูเรียนรอยละ 80 มีความสามารถ
- วผ.5 การอาน คิด วิเคราะหแ และเขียน
ในการเขียน ระดับ ดี ขึ้นไป
รอยละ 85.08 ไดระดับ ดี ขึ้นไป
ผูเรียนรอยละ 80 มีความสามารถ - แบบประเมินการสื่อสารรายวิชาภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ เป็นรายบุคคล
ในการสื่อสาร ระดับ ดี ขึ้นไป
ผูเรียนรอยละ 80 มีความสามารถ
- แบบประเมินการคิดคานวณ เป็น
ในการคิดคานวณ ระดับ ดี ขึ้นไป
รายบุคคล
2) ผูเรียนรอยละ 80 มีความสามารถ 1. วผ.5 วิชาวิทยาศาสตรแ
ในการคิดวิเคราะหแ คิดอยางมี
2. วผ.5 การอาน คิด วิเคราะหแและเขียน
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
3. แบบประเมินความสามารถในการคิด

สรุปผลการดาเนินงาน

1) ผูเรียนรอยละ 80.03 มี
ความสามารถในการอาน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิดคานวณ
ระดับ ดี ขึ้นไป
ผูเรียนรอยละ 85.08 มีความสามารถ
ในการอาน ระดับ ดี ขึ้นไป

สูงกวาเปูาหมาย

ผูเรียนรอยละ 85.08 มีความสามารถ
ในการเขียน ระดับ ดี ขึ้นไป
ผูเรียนรอยละ 85.20 มีความสามารถ
ในการสื่อสาร ระดับ ดี ขึ้นไป
ผูเรียนรอยละ 74.90 มีความสามารถ
ในการคิดคานวณ ระดับ ดี ขึ้นไป
2) ผูเรียนรอยละ 95.20 มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะหแ คิด
อยางมีวิจารณญาณ อภิปราย

สูงกวาเปูาหมาย

สูงกวาเปูาหมาย

สูงกวาเปูาหมาย
ต่ากวาเปูาหมาย
สูงกวาเปูาหมาย

๕๖
มาตรฐาน/ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย/ระดับคุณภาพ

การประเมิน
หลักฐาน/ร่องรอย

ผลการดาเนินงาน

สรุปผลการดาเนินงาน

และแกปัญหา

ความคิดเห็นและแกปัญหา ระดับ ดี
ขึ้นไป

วิเคราะหแ คิดอยางมีวิจารณญาณฯ เป็น
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปัญหา
รายบุคคล
ระดับ ดี ขึน้ ไป
4. สมุดบันทึกการอาน คิด วิเคราะหแและ
เขียนเป็นรายบุคคล 5 รายงานโครงการ
คายวิชาการ
6. การนาเสนอรายงาน รายวิชา IS ของ
นักเรียนชั้น ม.2 และ ม.5
7. การตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรูของ
ครู ใบงานที่ นั ก เรี ย นท ากิ จ กรรมการคิ ด
วิเคราะหแ คิดวิจารณญาณ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแกปัญหา

1.1.3 มีความสามารถในการสราง
นวัตกรรม

3) ผูเรียนรอยละ 40 มี
ความสามารถใน ระดับ ดี ขึ้นไป
การสรางนวัตกรรม

1. Flow Chart โครงงาน
2. รายงานการใชนวัตกรรม
3. วัตถุประสงคแ/เปูาหมายของกิจกรรม
4. รูปถายตาง ๆ

3) ผูเรียนรอยละ 90 มีความสามารถ
ใน ระดับ ยอดเยี่ยม ขึ้นไป

สูงกวาเปูาหมาย

1.1.4 ความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4) ผูเรียนรอยละ 90 ความสามารถ
ใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ระดับ ดี ขึ้นไป

1. แบบบันทึกความสามารถในการใช
4) ผูเรียนรอยละ 95 ความสามารถใน
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
2. วผ.5 รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสือ่ สาร ระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป
3. แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผูเรียน
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีและการ
สื่อสาร
4. การตรวจสอบครูมีการจัดการเรียนรู มี
การจัดทาหลักสูตรโครงสรางเวลาเรียน ดาน
เทคโนโลยีครบทุกชั้น นักเรียนใชเทคโนโลยี

สูงกวาเปูาหมาย

๕๗
มาตรฐาน/ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย/ระดับคุณภาพ

การประเมิน
หลักฐาน/ร่องรอย

ในการสืบคนสารสนเทศ การสื่อสาร และ
การสรางชิ้นงาน
1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม 5) ผูเรียนรอยละ 60 .มีผลสัมฤทธิ์
1. รายงานผลการทดสอบระดับชาติ
หลักสูตรสถานศึกษา
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา (O-NET)
ระดับ ดี ขึ้นไป
2. รายงานผลการทดสอบขอสอบมาตรฐาน
ม.1 และ ม.2
3. วผ.5
1.1.6 มีค วามรู ทั กษะพื้นฐาน และ 6) ผูเรียนรอยละ 85 มีความรู ทักษะ 1. ทะเบียนนักเรียนที่สาเร็จการศึกษา
เจตคติที่ดีตองานอาชีพ
พื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
พบวานักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับ ดี ขึ้นไป
จานวน 71 คนศึกษาตอ 69 คน คิดเป็น
รอยละ 97.2 ประกอบอาชีพ 2 คน คิด
เป็นรอยละ 2.8 นักเรียนที่จบชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 20 ศึกษาตอ
16 คนคิดเป็นรอยละ 94 และประกอบ
อาชีพ 4 คน คิดเป็นรอยละ 20
2. การสังเกตการทางานกลุม การลงมือ
ปฏิบัติของผูเรียนการฝึกทางานเพี่อใหเกิด
ทักษะที่เชี่ยวชาญ
3. การประเมินการจัดกิจกรรมของครู มี
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริม
อาชีพแกนักเรียนดาเนินโครงการเรียนรู
ทักษะอาชีพ โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลา
เรียนรูการปลูกพืชผักสวนครัวแบบเกษตร
อินทรียแ และงานหัตถกรรม ๆลๆ
4. แบบสารวจการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพ

ผลการดาเนินงาน

สรุปผลการดาเนินงาน

5) ผูเรียนรอยละ 61.75 .มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับ ดี ขึ้นไป

สูงกวาเปูาหมาย

6) ผูเรียนรอยละ 95 มีความรู ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
ระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป

สูงกวาเปูาหมาย

๕๘
มาตรฐาน/ค่าเป้าหมาย

การประเมิน

ค่าเป้าหมาย/ระดับคุณภาพ

หลักฐาน/ร่องรอย

ผลการดาเนินงาน

สรุปผลการดาเนินงาน

เชียงราย

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน
1) มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่ 1) ผูเรียนรอยละ 85 มีคุณลักษณะ
สถานศึกษากาหนด
และคานิยมที่ดี ตามที่สถานศึกษา
กาหนด ระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป

2) มีความภูมิใจในทองถิ่นและความ
เป็นไทย

1. วผ.5
1) ผูเรียนรอยละ 95.20 มีคุณลักษณะ
2. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคแ และคานิยมที่ดี ตามที่สถานศึกษา
ของผูเรียน (คานิยม ๑๒ ประการ)
กาหนด
3. รายงานผลการดาเนินโครงการ/
กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม
4. รายงานการจัดกิจกรรมวันสาคัญตาง ๆ
5. รายงานผลการดาเนินงานหองเรียน
สะอาด
6. เกียรติบัตรนักเรียนผูมีคุณธรรมจริยธรรม
7. รายงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
8. รายงานการเลือกตั้งคณะกรรมการสภา
นักเรียน
9. การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
10. รูปภาพการทากิจกรรมตาง ๆ จาก
Facebook ของโรงเรียน คือ
https://www.facebook.com/swk2sch
ool

2) ผูเรียนรอยละ 85 มีความภูมิใจใน 1. วผ.5 คุณลักษณะอันพึงประสงคแของ
ทองถิ่นและความเป็นไทย ระดับ ดีเลิศ ผูเรียน
ขึ้นไป
2. โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ที่สงเสริมดาน

2) ผูเรียนรอยละ 86.26 มีความภูมิใจ
ในทองถิ่นและความเป็นไทย

สูงกวาเปูาหมาย

สูงกวาเปูาหมาย

๕๙
มาตรฐาน/ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย/ระดับคุณภาพ

การประเมิน
หลักฐาน/ร่องรอย

ความเป็นไทย
3. แบบประเมินคุณภาพดานความภูมิใจใน
ทองถิ่นและความเป็นไทย (ประเมินโดยครู
และตัวนักเรียน)
3) ยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความ
3) ผูเรียนรอยละ 85 ยอมรับที่จะอยู 1. รายงานกิจกรรมการสงเสริม
แตกตางและหลากหลาย
รวมกันบนความแตกตางและ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน
หลากหลาย ระดับ ดี ขึ้นไป
2. สัมภาษณแนักเรียนการเลือกตั้ง
3. คณะกรรมการนักเรียน การทางานหรือ
การทากิจกรรมเป็นทีม
4) มีสุขภาวะทางรางกายและลักษณะ 4) ผูเรียนรอยละ 85 มีสุขภาวะทาง 1.รายงานการวัดภาวะโภชนาการนักเรียน
จิตสังคม
รางกายและลักษณะจิตสังคม ระดับ
2. สมุดบันทึกการตรวจสุขภาพนักเรียน
ดี ขึ้นไป
3. สมุดบันทึกการใชบริการหองพยาบาล
4.รายงานการประเมิ น สมรรถภาพทาง
รางกายของนักเรียน
มาตรฐานที่ 2
ดี
กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเปูาหมายวิสัยทัศนแและพันธกิจ มีเปูาหมายวิสัยทัศนแและพันธกิจที่
1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
3 .แผนปฏิบัติการประจาปี
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
4. แผนพัฒนาการศึกษาสถานศึกษา ระยะ 3 ปี
ของ
สถานศึกษา
5. บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
สถานศึกษา
และ สมาคมผูปกครองฯ
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนน ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนน
คุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร คุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร 6. บันทึกการประชุมประจาเดือน
7. บันทึกการประชุมของกลุมงาน กลุมสาระ ฯ
สถานศึกษาและทุกกลุมเปูาหมาย
สถานศึกษาและทุกกลุมเปูาหมาย
8. บันทึกการประชุมผูปกครอง
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมี
ครูและบุคลากรรอยละ 100 ไดรับ

ผลการดาเนินงาน

สรุปผลการดาเนินงาน

3) ผูเรียนรอยละ 76.97 ยอมรับที่จะ
อยูรวมกันบนความแตกตางและ
หลากหลาย

ต่ากวาเปูาหมาย

4) ผูเรียนรอยละ 77.54 มีสุขภาวะ
ทางรางกายและลักษณะจิตสังคม

ต่ากวาเปูาหมาย

ดี
ดี

เทากับเปูาหมาย

๖๐
มาตรฐาน/ค่าเป้าหมาย
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

ค่าเป้าหมาย/ระดับคุณภาพ
การพัฒนาใหมีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ
จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและ
สังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู

2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ
และสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัด
ดี
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด ครูผสู อนรอยละ 80 จัดการเรียนรู
และปฏิบัติจริง และสามารถนาไป
ผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
ประยุกตแใชในการดาเนินชีวิต
และสามารถนาไปประยุกตแใชในการ
ดาเนินชีวิต

3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ครูผสู อนรอยละ 80 ใชสื่อ เทคโนโลยี
แหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู
สารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ
ตอการเรียนรู

การประเมิน
หลักฐาน/ร่องรอย

ผลการดาเนินงาน

สรุปผลการดาเนินงาน

9. เครือขายผูปกครอง
10. รายงานผลการดาเนิ นงานตามโครงการ/
กิจกรรม
11. รายงานประจาปีของสถานศึกษา
12. รายงานการประเมินตนเองของบุคลากร

1.แบบประเมินการจัดการเรียนรูผาน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ
นาไปประยุกตแใชในชีวิตประจาวันได
2. หลักสูตรสถานศึกษา
3. แผนการจัดการเรียนรูของครู
4. การวัดผลประเมินผล
5. ผลงานนักเรียน
6. สื่อการสอน
7. ทะเบียนแหลงเรียนรู
8. บันทึกหลังการสอน
1. โครงการปฏิรูปการเรียนรูโดยใชสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. โครงการศึกษาดูงาน
3. สถิติการใชแหลงเรียนรูและภูมิปัญญา
ทองถิ่น
4. ทะเบียนแหลงเรียนรูทั้งภายในและ

ดี
ครูผสู อนรอยละ 95.45 จัดการเรียนรู
ผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนาไปประยุกตแใชในการดาเนิน
ชีวิต

ครูผสู อนรอยละ 100 ใชสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอ
การเรียนรู

เทากับเปูาหมาย

๖๑
มาตรฐาน/ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย/ระดับคุณภาพ

การประเมิน
หลักฐาน/ร่องรอย

ภายนอกสถานศึกษาของกลุมสาระการ
เรียนรู
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง ครูผสู อนรอยละ 80 มีการบริหาร
1. แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
บวก
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู
กลุมสาระตาง ๆ
2. แผนการจัดการเรียนรู
3. บันทึกหลังการสอน
4. แบบนิเทศการสอน
3.4 ตรวจสอบและประเมิ น ผู เ รี ย น ครูผสู อนรอยละ 80 ตรวจสอบและ
1. แผนการจัดการเรียนรูของครู
อยางเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนา ประเมินผูเรียนอยางเป็นระบบ และนา 2. แผนการวัดผลประเมินผล
ผูเรียน
ผลมาพัฒนาผูเรียน
3. รายงานการสงคะแนนการวัดผล
4. วผ.5
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและให
ครูผสู อนรอยละ 80 มีการแลกเปลี่ยน 1.แบบประเมินการจัดการเรียนรูและ
ขอมูลปูอนกลับเพื่อปรับปรุงและ
เรียนรูและใหขอมูลปูอนกลับเพื่อ
สะทอนผลการเรียนรูและใหขอมูลสะทอน
พัฒนาการจัดการเรียนรู
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู
2. หลักสูตรสถานศึกษา
3. แผนการจัดการเรียนรูของครู
4. เอกสารการวัดผลประเมินผล
5. ผลงานนักเรียน
6. สื่อการสอน
7. ทะเบียนแหลงเรียนรู
8. บันทึกหลังการสอน

ผลการดาเนินงาน
ครูผสู อนรอยละ 93.46 มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก

ครูผสู อนรอยละ 78.26 ตรวจสอบและ
ประเมินผูเรียนอยางเป็นระบบ และนา
ผลมาพัฒนาผูเรียน
ครูผสู อนรอยละ 91.18 มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลปูอนกลับ
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู

สรุปผลการดาเนินงาน

๖๒

ภาพกิจกรรม
ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๖๓
กิจกรรมจิตอาสาหนวยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทาความดีดวยหัวใจ และวันงดสูบบุหรี่โลก

การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

๖๔
กิจกรรมไหวครู

ประชุมผูปกครอง

๖๕
วันศิลปกวีศรีประชาธิปไตยตานภัยยาเสพติด

พิธีทบทวนคาปฏิญาณและสวนสนามในงานวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ

๖๖
อบรมคณะกรรมการสภานักเรียน

ถวายเทียนพรรษา

๖๗
โรงเรียนคุณธรรม อุดมการณแรักชาติ สรางระเบียบวินัย
และสงเสริมโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)

พิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

๖๘
รวมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

เยี่ยมชมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

๖๙
ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระพันปีหลวง

กิจกรรมคายวิชาการ

๗๐
การตรวจเยี่ยม zero waste school

การแขงขันกีฬาสี

๗๑
การแขงขันวิ่งมินิมาราธอนตานภัยยาเสพติด พิชิตพลังงาน จัดการขยะ อนุรักษแปุา น้า และสิ่งแวดลอม

การแขงขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

๗๒

การนาเสนอผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน
ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

๗๓
ตัวอย่างวารสารเผยแพร่ผลการดาเนินงานของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ๒

๗๔

สรุป รางวัล/ผลงานนักเรียนที่เกิดจากการพัฒนาผู้เรียน
ปีการศึกษา 2562

๗๕

รายละเอียดรางวัล/ผลงานนักเรียนที่เกิดจากการพัฒนาผู้เรียน
ปีการศึกษา 2562
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

9.
10.
11.
12.

รางวัล/ผลงาน
นายเปียโน พรหมยงคแ
เยาวชนดีเดน ดานการบาเพ็ญประโยชนแ ประจาปี
การศึกษาปี 2562
นายชนาธิป นาทร เยาวชนดีเดนสาขาพัฒนาเยาวชน
บาเพ็ญประโยชนแและสงเสริมการมีสวนรวมของเยาวชน ปี
2562
นายมีลาภ แซหมิง เยาวชนดีเดนดานกีฬาและนันทนาการ
ประจาปี 2562
เด็กชายอนุวัฒนแ จันทรแตา
เด็กหญิงญารินดา เพชรมณีแสงเงิน รางวัลระดับเหรียญ
ทองการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3
นายเกียรติพงษแ ไชยชมภู
นางสาวบารมิตา ดิษฐแคาเริง รางวัลระดับเหรียญทอง การ
ประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นม.4-ม.6
เด็กหญิง ธันยพร หมื่อและ
เด็กหญิง เกศรา กเาแกว
เด็กหญิง กนกพร ปัญญาเสน รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
การแตงหนังสือเลมเล็ก นักเรียนที่บกพรองทางการเรียนรู
เด็กหญิง ธันยพร หมื่อและ
เด็กหญิง เกศรา กเาแกว
เด็กหญิง กนกพร ปัญญาเสน รางวัลเหรียญทอง
ลาดับที่ 8 การแตงหนังสือเลมเล็ก นักเรียนที่บกพรอง
ทางการเรียนรู
นายณัฐวัฒนแ พุมสีนิล
รางวัลเหรียญทองที่ 2 การเลานิทานคุณธรรม
เด็กหญิง ญารินดา เพชรมณีแสงเงิน
เด็กหญิง ไปรยา กฤษเนตร รางวัลบุคคลดีเดนดาน
คุณธรรม ประเภทเยาวชน ประจาปี 2562
เด็กหญิง มณธิตา ยีมอ
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแขงขันการเลานิทาน
ประเภทบกพรองทางการเรียนรู ม.1-ม.3
เด็กชายวีรวิชญแ เอกวัฒนแนันทกุล
รางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 การแขงขันการเลา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
เทศบาลนครเชียงราย
องคแการบริหารสวนจังหวัด
เชียงราย
องคแการบริหารสวนจังหวัด
เชียงราย
สพม.36
สพม.36
สพม.36

ระดับภาค

สพม.36
ชมรมคนดีศรีเชียงราย
สพม.36
สพม.36

๗๖
ที่
13.

14.
15.

16.
17.

18.
19.

20.
21.

รางวัล/ผลงาน
นิทานประเภทนักเรียนออทิสติก ระดับชั้น ม.1 - ม.3
นางสาวเกตศรา กเาแกว
เด็กหญิงธันญพร หมื่อและ
เด็กหญิงกนกพร ปัญญาเสน รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
การแขงขันการจัดทาหนังสือเลมเล็ก ประเภทบกพรอง
ทางการเรียนรู ม.1 - ม.3
เด็กชายดลภัทร คาแกน
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแขงขันการวาดภาพ
ระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1 - ม.3
เด็กหญิง ธิดารัตนแ สลีสองคม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง
การแขงขันการวาดภาพระบายสี
ประเภทบกพรองทางการเรียนรู ม.1 - ม.3
นางสาวมณิตา ยีมอ
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดการขับรองเพลง
ไทยลูกทุง ประเภทบกพรองทางการเรียนรู ม.1 - ม.3
เด็กหญิง ธนัญญา วันโน
เด็กหญิง รุงนภา ภิญโญ รางวัลอันดับที่ 6 เหรียญทอง
การแขงขันการวาดภาพดวยโปรแกรม Paint ประเภท
บกพรองทางการเรียนรู ไมกาหนดชวงชั้น
เด็กหญิง มณธิตา ยีมอ
อันดับ 3 เหรียญทอง การแขงขันการเลานิทาน
ประเภทบกพรองทางการเรียนรู ระดับชั้น ม.1 - ม.3
นางสาวเกตศรา กเาแกว
เด็กหญิง ธันญพร หมื่อและ
เด็กหญิง กนกพร ปัญญาเสน อันดับ 8 เหรียญทอง
การแขงขันการจัดทาหนังสือเลมเล็ก ประเภทบกพรอง
ทางการเรียนรู ม.1 - ม.3
เด็กชายดลภัทร คาแกน
อันดับ 4 เหรียญเงิน การแขงขันการวาดภาพระบายสี
ประเภทออทิสติก ม.1 - ม.3
นางสาวมณิตา ยีมอ
อันดับ 9 เหรียญทอง การประกวดการขับรองเพลงไทย
ลูกทุง ประเภทบกพรองทางการเรียนรู ม.1 - ม.3

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
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ระดับภาค

ระดับภาค

ระดับภาค
ระดับภาค

๗๗

การนาเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษา
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ

๗๘
(ตัวอย่าง)

วาระการประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ๒

วันศุกรแ ที่ 12 มิถุนายน 2563
เวลา 13.๐๐ น.
ณ หองประชุม Sharon lynn conference room

โรงเรียนสามัคคีวทิ ยาคม 2 อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

๗๙

เอกสารหมายเลข 2
๑. รายงานผลการดาเนินงานของโรงเรียนประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
๑.๒ ผลการประเมินการทดสอบแหงชาติ (โอเน็ต) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๖
๑.๓ ผลการแขงขันทักษะทางวิชาการ
๒. รายงานผลการเขารวมการแขงขันกีฬา
2.1.ริมกกเกมสแ ประเภทกีฬาที่เป็นตัวแทนสหวิทยาเขตริมกก เขาแขงขัน ณ โรงเรียนปลองวิทยาคม
ประเภทกีฬาฟุตบอล
-ฟุตบอลชาย รุนอายุไมเกิน 15ปี
-ฟุตบอลชาย รุนไมจากัดอายุ
ประเภทกีฬาฟุตซอล
-ฟุตซอลชาย รุนอายุไมเกิน 15 ปี
-ฟุตซอลชาย รุนไมจากัดอายุ
ประเภทกีฬาเปตอง
-ประเภทหญิงเดี่ยว รุนอายุไมเกิน 15 ปี
-ประเภทหญิงเดี่ยว รุนไมจากัดอายุ
-ประเภททีมหญิง 2 คน รุนไมจากัดอายุ
-ประเภททีมหญิง 3 คน รุนไมจากัดอายุ
ประเภทกีฬา กรีฑา
-วิ่ง 200 เมตรชาย รุนอายุไมเกิน 15 ปี
-กระโดดไกลชาย รุนอายุไมเกิน 15 ปี
-วิ่ง 3000 เมตรหญิง รุนไมจากัดอายุ
-วิ่ง 100 เมตรชาย รุนไมจากัดอายุ
-วิ่ง 800 เมตรชาย เป็นตัวแทนทั้ง ลาดับที่ 1 และ 2
-วิ่ง 1500 เมตรชาย รุนไมจากัดอายุ
-วิ่ง 5000 เมตรชาย รุนไมจากัดอายุ
-วิ่งพลัด 4 x 400 ชาย รุนไมจากัดอายุ
-ขวางจักรชาย รุนไมจากัดอายุ
-พุงแหลนชาย รุนไมจากัดอายุ
-กระโดดไกลชาย รุนไมจากัดอายุ
2.2 ผลการแขงขัน กีฬา สพฐ.เกมสแ ประจาปี 2561
-ผลการแขงขันรอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดเชียงรายรุนอายุไมเกิน 18 ปีชาย
-ชนะโรงเรียนแมลาววิทยาคม 5-0
-เสมอโรงเรียนแมจันวิทยาคม 1-1
-ชนะโรงเรียนบานดาย 8-0

๘๐
เป็นตัวแทนจังหวัดเชียงราย เขาแขงขันในระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดสุโขทัย
- ผลการแขงขันรอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ
รอบแรก
-เสมอจังหวัดนครสวรรคแ 0-0
-ชนะจังหวัดพิจิตร
4-0
-เสมอจังหวัดอุทัยธานี 1-1
รอบ 8 ทีม
-ชนะจังหวัดเชียงใหม จุดโทษ 4-2
รอบ 4 ทีม
-ชนะจังหวัดเพชรบูรณแ จุดโทษ 5-4
รอบชิงชนะเลิศ
-แพจังหวัดนครสวรรคแ จุดโทษ 3-2
เป็นตัวแทนภาคเหนือ เขาแขงขันในระดับประเทศ ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
- ผลการแขงขันรอบระดับประเทศ
รอบแรก
-แพจังหวัดกระบี่ 6-0
-ชนะจังหวัดสงขลา 2-1
รอบ 8 ทีม
-แพจังหวัดนครสวรรคแ จุดโทษ 3-1
2.3. ผลการแขงขัน ฟุตบอลกรมพลศึกษา
-ประจาปี 2560 – ผานเขารอบ 8 ทีมสุดทาย
-ประจาปี 2561
- แพโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 2-1
- ชนะโรงเรียนบานบึงอุตสหกรรมนุเคราะหแ ชลบุรี จุดโทษ 8-7
ผานเขารอบสู รอบ 32 ทีมตอไป
2.4 ผลการแขง คิงเพาเวอรแ คัพ ประจาปี 2561
รอบคัดเลือกนอกรอบเพื่อเขาแขงขัน รอบภาคเหนือ
- ชนะโรงเรียนปรินสแรอยแยลสแวิทยาลัย 2-0
ผานเขารอบเขาแขงขันรอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือตอไป

๘๑
(ตัวอย่าง)
รายงานการประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ๒
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒
วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 256๒
เวลา 10.๐๐ น.
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ๒ อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม
๑. นายประณต จิริศานตแ
๒. นายกิตติ
ทิศกุล
3. นายวสันตแ
ชัยมาลา
4. นายคมนัฐ
วงคแตอม
5. นายจักริน
เมืองใจหลา
6. นายภูวนัฐ
ภูรีโรจนแ
7. นายณัฐปรเมศวรแ
ศรีจุมปา
8. นางธนพรรณ
ภาศนแพิพัฒนกุล
9. นายพลวัฒนแ
ปริญญาเจริญกุล
ผูเขารวมการประชุม (เพิ่มเติม)
1. นายบุญเชิง
2. นางสุวภัทร
3. นางกาญจนา
4. นายธีระ
5. นางสาวอัญชลี

นามวงคแ
ปันธุ
จนาพิระกนิฎฐแ
อะทะวงษา
แกวศรี

ผูที่ไมเขารวมการประชุม
1. พระครูสุนทรศิลปโกศล
2.นายปริญญา
กายสิทธิ์
3. นายบัญญัติ
ปันอินทรแ
4. พ.ต.อ. กิตติพงษแ
สุขวัฒนพันธแ
5. นางพัชราภา
ผาแสง
6. นายประเสริฐ
กันธะวัง

๘๒
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
๑.๑ นายประณต จิริศานต์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
แนะนาตัวเองและกลาวสวัสดีคณะกรรมการและคณะครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ไดแจง ใหคณะครู ให
คาแนะนาในการบริหารจัดการศึกษาเพราะสวนใหญตัวทานประธานเคยแตบริหารธุรกิจเป็นสวนใหญจึงตอง
ขอคาแนะนาตางๆจากทางทานผูอานวยการโรงเรียนและคณะครูที่มีความชานาญในการจัดการศึกษาใหแก
นักเรียน ทานไดบอกเลาประวัติการเรียนการทางาน คือเกิดในจังหวัดเชียงรายเรี ยนที่จัง หวัดเชียงรายใน
ระดับชั้นประถมศึกษาและไปศึกษาตอที่กรุงเทพมหานคร และทางานที่นั่นจนไดมีโอกาสกลับมาทาธุรกิจที่
จังหวัดเชียงรายเกี่ยวกับโครงการสรางบานจัดสรรหมูบานกรรัฐและหมูบานลานทองและไดมีโอกาสมาเป็น
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๓
ทบทวนรายงานการประชุม
มติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเสนอเพือ่ ทราบ / พิจารณา / นิเทศ
๔.๑ ผอ.พลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล กลาวรายงานวาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 เป็นโรงเรียน
ขนาดเล็กมีนักเรียนจานวน 334 คน และไดมาปฏิบัติราชการในโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ตั้งแตปี 25๕8
รวมเวลา ๔ ปี และโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 เป็นโรงเรียนคูขนานกับโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ไดจัดทา
โครงการของโรงเรียน เชน sQips, PLC, โปรแกรม logbook ไดรับรางวัลโรงเรียนสีเขียว
๔.๒ รายงานผลการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนกัเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้ง
ที่ 6๙ ประจาปีการศึกษา 256๙ (เอกสารหมายเลข 1)
ทางโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ไดสงนัเรียนเขารวมการแขงขันระดับภาค ณ จังหวัดพะเยา ระหวาง
วันที่ 19-22 ธันวาคม 256๒ ผอ.พลวัฒนแ เนนนโยบายการใหความสาคัญของนักเรียนเป็นอันดับแรก
๔.๓รายงานผลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
4.2.1 กีฬาริมกกเกมส์ และเข้าร่วมกีฬาปล้องเกมส์(เอกสารหมายเลข 2)
ทางโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ในปีการศึกษานี้โรงเรียนทาผลงานเป็นอันดับที่ 3 ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 รองจากโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมและโรงเรียนดารงราษฎรแสงเคราะหแ กีฬา
สพฐ.เกมสแ และกีฬากลุมโรงเรียนระดับจังหวัด

๘๓
๔.๔ การขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจาปี
ทางโรงเรียนไดจัดทาแผน 3 ปีไวกอนการจัดสรรจะพิจารณาโดยใชรายหัวนัก เรียน 1,302,600 บาท โดยให
แตละฝุายงานไปจัดทาโครงการเพื่อจัดสรรงบประมาณของแตละฝุายงานเพื่อการจัดสรรงบประมาณเรียบรอย
แลวจะดาเนินการใหประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานลงนามในลาดับตอไป
๔.๕ การขออนุมัติระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
จานวน 1,500 บาท (ห้องเรียนปกติ) จ้างอัตราจ้าง จานวน 6 คน ประกอบด้วย
1. ครูอัตราจางวิชาคณิตศาสตรแ
จานวน
1
คน
2. ครูอัตราจางวิชาภาษาอังกฤษ
จานวน
1
คน
3. ครูอัตราจางวิชาพลศึกษา
จานวน
1
คน
3. เจาหนาที่การเงิน
จานวน
1
คน
4. นักการภารโรง
จานวน
1
คน
5. พนักงานขับรถ
จานวน
1
คน
6. แมบาน
จานวน
1
คน
โดยใชเงินปีละ 767,040 บาท ถาเก็บเงิน 15,000 บาท นักเรียนประมาณ 300 คน จะไดรับเงิน
จานวน 900,000 บาท
มติที่ประชุม เห็นสมควรขออนุมัติเก็บเงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาจากผูปกครองนักเรียนเป็น
จานวนเงิน คนละ 1,500 บาท
๔.6การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
ครูจักริน เมืองใจหลา แจงวาปีนี้โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ครบรอบ 25 ปี ในวันที่ 28 ธันวาคม
256๒ มีนักเรียนที่เรียนจบจากโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 มาแลว 25 ปี ผูอานวยการโรงเรียนคนแรก คือ
ทานผูอานวยการพาณี จินดาวงคแ ในสวนของกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 นั้น ในชวงเชา
เวลา 09.00 น. มีการนิมนตแพระมาทาบุญในวันดังกลาว และจัดทาผาปุาเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
สามัคคีวิทยาคม 2 หลังจากทาบุญเรียบรอยแลวทางโรงเรียนจะจัดกิจกรรมสงทายปีเกาตอนรับปีใหมใหกับ
นักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
ครูกาญจนา จนาพิระกนิฎฐแ แจงวาไดประสานไปยังศิษยแเกาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ทุกคน วา
ทางโรงเรียนจะจัดทาบุญผาปุาเพื่อพัฒนาการศึกษา เวลานี้มีศิษยแเกาโอนเงินมาแลว จานวน 2,000 บาท
ในวันที่ 28 ธันวาคม 2562 ทางโรงเรียนจะมีของขวัญใหกับนักเรียน โดยขอความอนุเคราะหแของขวัญจาก
คณะครูและผูมีจิตศรัทธา ผูปกครองในเครือขาย และมีการมอบทุนการศึกษาใหแกนักเรียนดวย
ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องอื่นๆ
1. ประธานแจงการประชาสัมพันธแในการแขงขันกีฬาของนักเรียนควรนาเสนอไปยังหนวยงานอื่นๆที่
นอกเหนือจากวงการการศึกษาเพื่อเป็นการประชาสัมพันธแการแขงขันและการจัดกิจกรรมตางๆ ของโครงการ
หองเรียนกีฬาไปดวย
2. อยากใหแตละโรงเรียนไปเนนในดานใดบาง ตองดูบริบทและการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นในดานการศึกษาเพราะโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 อาจจะไดคัดเลือกนักเรียนที่เกงที่สุด

๘๔
มาเรียนในโรงเรียนแตเราจะมีวิธีใดผลักดันนักเรียนใหพัฒนาการศึกษาไปทางดานใดบาง และใหนักเรียนไปจัด
กิจกรรมโดยเนนย้าการมีสวนรวมของสังคม และการจัดการศึกษาของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 จะพัฒนาไป
ในทิศทางที่ดีขึ้นตามลาดับ
เลิกประชุม

เวลา 11.45 น.

ลงชื่อ
ผูจัดทาวาระการประชุม
(นางสาวอัญชลี แกวศรี)
ตาแหนง เจาหนาที่ธุรการโรงเรียน

ลงชื่อ

ผูตรวจรายงานการประชุม

(นายประณต จิริศานตแ)
ตาแหนง ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2

๘๕
สรุปรายละเอียดครูและบุคลากรผู้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
ลาดับที
ชื่อ-นามสกุล
1
นายประหยัชวแ สุตา

2

3

4

5

นายบุญเชิง นามวงคแ

นางพรสวรรคแ กัมพลานนทแ

นางจริยา วัตถพานิชยแ

นางพัชรี ชัยศิลปิน

ตาแหน่ง
รายละเอียดรางวัลที่ได้รับ
รอง
เป็นบุคลากร ดีเดน ดานการ
ผูอานวยการ บริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
เป็นบุคลากร ดีเดนดานการ
พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
บุคคลดีเดนดานคุณธรรม
ประเภทบุคคลทั่วไป
ครู

ครู

ครู

ครู

หน่วยงานที่ให้
สหวิทยาเขต
ริมกก
สหวิทยาเขต
ริมกก
จังหวัด
เชียงราย

ครูดีศรีสามัคคี 2 ดานปูองกัน
และแกไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา

โรงเรียน
สามัคคี
วิทยาคม ๒

เป็นบุคลากร ดีเดน ดานการ
พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
ครูดีศรีสามัคคี 2 ดานอนุรักษแ
มรดกไทย

สหวิทยาเขต
ริมกก

เป็นบุคลากร ดีเดนดานการ
พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
ครูดีศรีสามัคคี 2 ดานจัด
กระบวนการเรียนรูดีเดน
เป็นบุคลากร ดีเดนดานการ
พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
ครูดีศรีสามัคคี 2 ดานสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม

โรงเรียน
สามัคคี
วิทยาคม ๒
สหวิทยาเขต
ริมกก
โรงเรียน
สามัคคี
วิทยาคม ๒
สหวิทยาเขต
ริมกก
โรงเรียน
สามัคคี
วิทยาคม ๒

๘๖
ลาดับที

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง

รายละเอียดรางวัลที่ได้รับ
เป็นบุคลากร ดีเดนดานการ
พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
ครูดีศรีสามัคคี 2 ดานครูที่
ปรึกษาดีเดน

หน่วยงานที่ให้
สหวิทยาเขต
ริมกก

เป็นบุคลากร ดีเดนดานการ
พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
เป็นบุคลากร ดีเดนดานการ
พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
เป็นบุคลากร ดีเดนดานการ
พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน

สหวิทยาเขต
ริมกก

6

นางศิริพร ดอนชัย

ครู

7

นางสุวภัทร ปันธุ

ครู

8

นางประพันธแ พรวนิชาพงศแ

ครู

9

นางสาวดารากา บุปผเวส

ครู

10

นายถนอมชาย บุญนิล

ครู

ครูดีศรีสามัคคี 2 ดานเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริยแ

โรงเรียน
สามัคคี
วิทยาคม ๒

11.

นายธีระ อะทะวงษา

ครู

ครูดีศรีสามัคคี 2 ดานสราง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอน

โรงเรียน
สามัคคี
วิทยาคม ๒

12

นายเฉลิมเกียรติ ไชยอุประ

ครู

ครูดีศรีสามัคคี 2 ดานดารงตน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

โรงเรียน
สามัคคี
วิทยาคม ๒

13

นางสาวสกุลรัตนแ วงคแวิชัย

พี่เลี้ยงเด็ก
พิการ

ครูดีศรีสามัคคี 2 ดานครูผูสอน
นักเรียนเรียนรวมดีเดน

โรงเรียน
สามัคคี
วิทยาคม ๒

โรงเรียน
สามัคคี
วิทยาคม ๒

สหวิทยาเขต
ริมกก
โรงเรียน
สามัคคี
วิทยาคม ๒

๘๗

คณะผู้จัดทา

นายพลวัฒนแ ปริญญาเจริญกุล
นายประหยัชวแ สุตา
นางสุวภัทร
ปันธุ
นายบุญเชิง
นามวงคแ
นางจริยา
วัตถพานิชยแ
นางวิชุดา
แกววรรณดี
นางสาววนิดา ดวงสวัสดิ์
นางสาวสกุลรัตนแ วงคแวิชัย

ผูอานวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ๒
รองผูอานวยการโรงเรียน
ครู ปฏิบัติหนาที่รองผูอานวยการโรงเรียน
ครู ปฏิบัติหนาที่รองผูอานวยการโรงเรียน
หัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษา
รองหัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษา
เลขานุการงานประกันคุณภาพการศึกษา
ผูชวยเลขานุการงานประกันคุณภาพการศึกษา

