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คํานํา 
 

 รายงานการพัฒนาและการประเมนิผลการศึกษาประจําปการศึกษา 2554 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศฉบับน้ี จัดทําข้ึนเพื่อนําเสนอผลการดําเนินงาน โครงการในการพฒันาคุณภาพการศึกษา ผลการ
ดําเนินงาน และการบรรลุผลตาม ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนแมใจวิทยาคม ในดาน ผูเรียนและดาน
การจัดการเรียนการสอน ประจําปการศึกษา 2554 โดยกําหนดนําเสนอตามปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียนป
การศึกษาละ 1 ครั้ง โดยรายงานผลการพัฒนาคุณภาพทุกงานทุกโครงการที่ไดดําเนินการมาแลว การบรรลผุลการ
พัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนแมใจวิทยาคมตลอดปการศึกษา รวมทัง้รายงานขอมลูอื่นๆ 
ครบถวนทุกประเด็น เปนการจัดทํารายงานการพฒันาคุณภาพการศึกษาประจําปของกลุมสาระการเรียนรูฉบบั
สมบรูณ เพื่อเปนขอมูลประกอบการจัดทํารายงานประเมินตนเอง (SAR) ของโรงเรียนตอไป 
 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศขอขอบคุณบุคลากรทุกคนในกลุมสาระฯที่ไดชวยกันรวบรวมขอมลู 
นําเสนอปญหา ขอเสนะแนะที่เปนประโยชนตอการพฒันาคุณภาพการศึกษาของกลุมสาระการเรียนรูและโรงเรียน
อยางตอเน่ืองตอไป 

 
                                                   
 

   ลงช่ือ...................................................... 
                             (นางวิไลวรรณ  ศิริประยงค) 

                                                   หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
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บทท่ี 1 สภาพท่ัวไป 
1. ขอมูลทั่วไป  

1.1  ช่ือสถานศึกษา      โรงเรียนแมใจวิทยาคม   ต้ังอยู  เลขที่  14 หมู 9  ถนน   พหลโยธิน 
ตําบลศรีถอย  อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา 

          รหัสไปรษณีย  56130          โทรศัพท   0-5449-9023     โทรสาร  0-5449-9332 
           e-mail    http : // www.maechaiwit@gmail.com   Website   http : // www.maechai.ac.th 
        สังกัด     (   )  สพฐ.     (   )  สช.     (   )  กทม.     (   )  มท.  (   )  อื่นๆ ระบ…ุ………… 
        สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

1.2  เปดสอนต้ังแตระดับชวงช้ันที่ 3 (ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3) ถึงระดับชวงช้ันที่ 4 (มัธยมศึกษาปที่ 4-6) 
1.3  มีเขตพื้นทีบ่รกิาร จํานวน 6 ตําบล จํานวน 21 โรงเรียน ไดแก 

  ตําบลแมใจ 
  1. โรงเรียนบานแมใจ   2. โรงเรียนบานปาตึง 
  ตําบลศรีถอย 
  3. โรงเรียนอนุบาลแมใจ(บานศรีถอย) 4. โรงเรียนบานสันขวาง 
  5. โรงเรียนบานปาสกัสามัคคี  6. โรงเรียนวัดโพธาราม 
  7. โรงเรียนบานทุงปาขา   8. โรงเรียนเจรญิใจ 
  ตําบลเจรญิราษฎร 
  9. โรงเรียนบานหวยเจริญราษฎร  10. โรงเรียนบานสันตนมวง 
  ตําบลบานเหลา 
  11. โรงเรียนบานเหลา   12. โรงเรียนบานไรออย 
  13. โรงเรียนบานดงอินตา  14. โรงเรียนบานดงบุญนาค 
  ตําบลแมสุก 
  15. โรงเรียนบานแมจวาใต  16. โรงเรียนบานแมจวา 
  17. โรงเรียนชุมชนบานแมสุก 
  ตําบลปาแฝก 
  18. โรงเรียนชุมชนบานปาแฝกสามัคคี 19. โรงเรียนบานปาแฝกเหนือ 
  20. โรงเรียนบานหนองสระ  21. โรงเรียนบานปาแฝกใต 
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1.4  ขอมูลเกี่ยวกับการบรหิารสถานศึกษา 
-  ช่ือ-สกลุผูบรหิาร   นายวิเชียร   ทาทอง   

        วุฒิการศึกษาสงูสุด  กศ.ม. การบริหารการศึกษา   
        ดํารงตําแหนงที่โรงเรียนน้ีต้ังแต วันที่ 1 เมษายน 2533  จนถึงปจจบุัน เปนเวลา 1 ป 1 เดือน 

-  ผูชวยผูบริหาร(ที่ไดรับการแตงต้ัง)  2 คน   
        ช่ือ-สกลุ  นางสาววันรักษ    ขันหอม  วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.ม. สาขาวิทยาศาสตรศึกษา(เนนเคม)ี  
        ช่ือ-สกลุ  นางโสภา   วงศไชย  วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.ม. การบรหิารการศึกษา 

1.5  ประวัติโดยยอ  คําขวัญ และวัตถุประสงคเฉพาะของสถานศึกษา 
ประวัติโรงเรียนแมใจวิทยาคม 
โรงเรียนแมใจวิทยาคม  ไดต้ังข้ึนเมื่อป พ.ศ. 2515 โดยอําเภอแมใจไดสงวนที่ดินไวที่หมูที่ 9  

ต.ศรีถอย  อ.แมใจ  จ.พะเยา  มีเน้ือที่ 48 ไร  1 งาน  61 ตารางวา โดยหาทุนจากเงินบริจาค 42,000 บาท  ไดรับ
ความอนุเคราะหจากแขวงการทางพะเยานํารถมาเกรดไดพืน้ที่ 20 ไร  และไดเงินสมบทเพิม่อีก 20,000 บาท รวม 
62,000 บาท ไดรับอนุมัติใหเปดช้ัน ม.ศ. 1 จํานวน 1 หอง สาขา อ.พะเยา  มีนักเรียนมาสมัคร 65 คน  รับได 45 
คน โดยครั้งแรกอาศัยโรงเรียนบานศรีถอย  เรียนช่ัวคราวและทางอําเภอไดขอยืมครจูากองคการบรหิารสวน
จังหวัดเชียงรายมาชวยสอน 2 คน  คือ นายเกษม โชติพันธ และนายสุนทร แสนทวีสุข  ทางอําเภอไดกอสราง
อาคารฝกงาน 1 หลัง  ขนาด 10 X 22  เมตร  และไดยายนักเรียนจากโรงเรียนบานศรีถอยมาเรียนเมื่อวันที่ 12 
สิงหาคม 2515  
 ป 2553 นายวิเชียร  ทาทอง ไดยายจากโรงเรียนถํ้าปนวิทยาคม มารับตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน 
จนถึงปจจบุัน             
คําขวัญ  

เรียนใหเดน  เลนใหดี  มีวินัย  ใฝคุณธรรม  นําชุมชน  

 
2. วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย  
 
วิสัยทัศนกลุมสาระการเรยีนรูภาษาตางประเทศ 
 
 ผูเรียนมีเจตคติที่ดี มีความรู ความเขาใจในภาษาตางประเทศและสามารถใชภาษาตางประเทศในการ
สื่อสารตามสถานการณตาง ๆ  แสวงหาความรูเพื่อประกอบอาชีพและศึกษาตอในระดับสูงข้ึน มีความรูในเรื่องราว
และวัฒนธรรมของชาวตางชาติ และสามารถถายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกไดอยาง
สรางสรรค 
 
พันธกิจ 
 1.  จัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจและมีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาตางประเทศ 
 2.  สงเสริมใหผูเรียนใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารตามสถานการณตาง ๆ และใชภาษาตางประเทศ
ในการแสวงหาความรู เพื่อใชในการประกอบอาชีพและศึกษาตอในระดับสูงข้ึน 
 3.  จัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับเรื่องราวและวัฒนธรรมที่สําคัญของชาวตางชาติ 
 4.  สงเสริมใหผูเรียนมีโอกาสในการถายทอดความคิดและเผยแพรวัฒนธรรมไทยไปสูสังคมโลกอยาง
สรางสรรค 
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เปาประสงค 
 1.  ผูเรียนมีทักษะในการสื่อสาร คือ ฟง  พูด อานและเขียนในระดับดี 
 2.  ผูเรียนสามารถใชภาษาตางประเทศในการแสวงหาความรู โดยใชเทคโนโลยีในการสืบคนขอมูลเพื่อ
นําไปใชในการประกอบอาชีพหรือศึกษาตอในระดับสูงข้ึนไปได 
 3.  ผูเรียนเห็นคุณคาและความสําคัญของการใชภาษาตางประเทศอยางสรางสรรคเพื่อสามารถอยูใน
สังคมโลกอยางมีความสุข 

 
 

3. โครงสรางหลักสูตร/รายวิชาที่เปดในแตละระดบัช้ัน  

โครงสรางหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนตนกลุมสาระการเรยีนรูภาษาตางประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

ภาคเรียนท่ี 1 
หนวยกิต/

ชั่วโมง 
ภาคเรียนท่ี 2 

หนวยกิต/
ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน  

อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1 1.5(60) อ21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน2 1.5(60) 

รายวิชาเพ่ิมเติม  รายวิชาเพ่ิมเติม  

อ21201 ภาษาอังกฤษเสริมทกัษะ 1 0.5 (20) อ21202 ภาษาอังกฤษเสริมทกัษะ 2 0.5 (20) 

อ20201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1 มก. (20) อ20202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2 มก. (20) 

จ20201 ภาษาจีน1 1.0 (40) จ20202 ภาษาจีน2 1.0 (40) 

    

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

ภาคเรียนท่ี 1 
หนวยกิต/

ชั่วโมง 
ภาคเรียนท่ี 2 

หนวยกิต/
ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน  

อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน3 1.5(60) อ22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน4 1.5(60) 

รายวิชาเพ่ิมเติม  รายวิชาเพ่ิมเติม  

อ22201 ภาษาอังกฤษเสริมทกัษะ 3 0.5 (20) อ22202 ภาษาอังกฤษเสริมทกัษะ 4 0.5 (20) 

อ20203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร3 มก. (20) อ20204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร4 มก. (20) 

จ20203 ภาษาจีน3 1.0 (40) จ20204 ภาษาจีน4 1.0 (40) 

    

 



 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนแมใจวิทยาคม   
 

7 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ภาคเรียนท่ี 1 
หนวยกิต/

ชั่วโมง 
ภาคเรียนท่ี 2 

หนวยกิต/
ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน  

อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน5 1.5(60) อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน6 1.5(60) 

รายวิชาเพ่ิมเติม  รายวิชาเพ่ิมเติม  

อ23201 ภาษาอังกฤษเสริมทกัษะ5 0.5 (20) อ23202 ภาษาอังกฤษเสริมทกัษะ6 0.5 (20) 

อ20205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร5 มก. (20) อ20206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร6 มก. (20) 

จ20205 ภาษาจีน5 1.0 (40) จ20206 ภาษาจีน6 1.0 (40) 

    

โครงสรางหลักสูตรช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

ภาคเรียนท่ี 1 
หนวยกิต/

ชั่วโมง 
ภาคเรียนท่ี 2 

หนวยกิต/
ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน  

อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1 1.0(40) อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน2 1.0(40) 

รายวิชาเพ่ิมเติม  รายวิชาเพ่ิมเติม  

อ31201 ภาษาอังกฤษเสริมทกัษะ 1 0.5 (20) อ31202 ภาษาอังกฤษเสริมทกัษะ 2 0.5 (20) 

อ30207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1 มก. (20) อ30208 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2 มก. (20) 

อ30201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด1 1.5 (60) อ30202 ภาษาอังกฤษฟง-พูด2 1.5 (60) 

จ30201 ภาษาจีน1 1.5 (60) จ30202 ภาษาจีน2 1.5 (60) 

ญ30201 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน1 1.5 (60) ญ30202 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน2 1.5 (60) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนแมใจวิทยาคม   
 

8 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

ภาคเรียนท่ี 1 
หนวยกิต/

ชั่วโมง 
ภาคเรียนท่ี 2 

หนวยกิต/
ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน  

อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน3 1.0(40) อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน4 1.0(40) 

รายวิชาเพ่ิมเติม  รายวิชาเพ่ิมเติม  

อ32201 ภาษาอังกฤษเสริมทกัษะ3 0.5 (20) อ32202 ภาษาอังกฤษเสริมทกัษะ4 0.5 (20) 

อ30209 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร3 มก. (20) อ30210 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร4 มก. (20) 

อ30213 การอานเชิงวิเคราะห1 1.5 (60) อ30214 การอานเชิงวิเคราะห2 1.5 (60) 

จ30203 ภาษาจีน3 1.5 (60) จ30204 ภาษาจีน4 1.5 (60) 

ญ30203 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน3 1.5 (60) ญ30204 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน4 1.5 (60) 

 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

ภาคเรียนท่ี 1 
หนวยกิต/

ชั่วโมง 
ภาคเรียนท่ี 2 

หนวยกิต/
ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน  

อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน5 1.0(40) อ33102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน6 1.0(40) 

รายวิชาเพ่ิมเติม  รายวิชาเพ่ิมเติม  

อ33201 ภาษาอังกฤษเสริมทกัษะ5 0.5 (20) อ33202 ภาษาอังกฤษเสริมทกัษะ6 0.5 (20) 

อ30211 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร5 มก. (20) อ30212 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร6 มก. (20) 

อ30215 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตอ1 1.5 (60) อ30216 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตอ2 1.5 (60) 

จ30205 ภาษาจีน5 1.5 (60) จ30206 ภาษาจีน6 1.5 (60) 

ญ30205 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน5 1.5 (60) ญ30206 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน6 1.5 (60) 
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สายงานการบริหารและผูรับผดิชอบกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
นางวิไลวรรณ  ศิริประยงค 

รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
นายสมชาติ  สุโพธ์ิ 

งานวิชาการ งานพัสดุ-ครุภัณฑ งานสํานักงานและธุรการ 

งานวิเทศสมัพันธ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ งานปฏิคมและสวัสดิการ 

- นางนิยดา  กาไชย 
- นางจิราภัค  ชนประชา 
- นางวิภา  วงศศรีดา 

- นายเจนต  ปญจขันธ 
- นายสมชาย  วงศสุธางครัตน 
- นางจุรีภรณ  อุตะมะ 

- นางนิยดา  กาไชย 
- นางสาวกุลธิดา  สุขสําราญ 
- นางวิภา  วงศศรีดา 
- นางสุพิน  ปวงศิริ 

- นางสาวกุลธิดา  สุขสําราญ 
- นางสาวรชยา  ศิรเิทพ 
- นายชัยพร  เกตุพิชัย 
- นางจุรีภรณ  อุตะมะ 

- นางวิไลวรรณ  ศิริประยงค 
- Mr. William  Blaney 
- Mr. William  Henry Morris 
- นายสมชาย  วงศสุธางครัตน 

- นางจิราภัค  ชนประชา 
- นายสมชาติ  สุโพธ์ิ 
- นางสาวกุลธิดา สุขสําราญ 
- นายชัยพร  เกตุพิชัย 
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4. ขอมูลบุคลากร  
 

สอนตรง 
วิชาเอก/โท 

สอนตรง 
ตามความ

ถนัด ที่ 
 

ช่ือ 
 

อายุ 

วุฒิ 
การศึกษา 

สูงสุด 

อายุ
ราช 
การ 

วิทย
ฐานะ/
อัตรา
จาง 

ใช ไมใช ใช ไมใช 

จํานวน 
คาบสอน

ตอ
สัปดาห 

1 นางวิไลวรรณ  ศิริประยงค 56 กศ.ม. 32 
ชํานาญ

การ 
    16 

2 นางวิภา  วงศศรีดา 55 ศศ.บ. 29 
ชํานาญ

การ 
    15 

3 นายสมชาติ  สุโพธ์ิ 51 ค.บ. 29 
ชํานาญ

การ 
    18 

4 นางสุพิน  ปวงศิร ิ 43 กศ.ม. 19 
ชํานาญ

การ 
    18 

5 นางนิยดา  กาไชย 39 ค.บ. 2 ครู     16 

6 นายชัยพร  เกตุพิชัย 36 ค.บ. 12 
พนักงาน
ราชการ 

    18 

7 นายเจนต  ปญจขันธ 35 ศศ.ม. 12 
ชํานาญ

การ 
    18 

8 นางจิราภัค ชนประชา 29 ศศ.บ 1 อัตราจาง     16 

9 นางสาวกุลธิดา  สุขสําราญ 28 ศศ.บ. 1 ครู     16 

10 นายสมชาย วงศสุธางครัตน 27 ค.บ. 1 ครูผูชวย     16 

11 นางจุรีภรณ  อุตะมะ 27 ค.บ. 2 ครู     17 

12 นางสาวรชยา ศิริเทพ 26 ค.บ. 1 ครูผูชวย     16 

13 Mr.William Blaney 62   ครูจาง
สอน 

 
 

 
 22 

14 Mr.William Henry Morris 56   ครูจาง
สอน 

 
 

 
 24 
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5. ขอมูลการพัฒนาครู(การเขารวมอบรม สัมมนาทางวิชาการ) 
 

ท่ี ชื่อ เรื่อง วัน/เดือน/ป หนวยงานท่ีจัด 
1 นายสมชาย  วงศสุธางศรัตน เตรียมความพรอม

และพัฒนาครูผูชวย
เพื่อพฒันาครูยุคใหม 

5-6 สิงหาคม 2554 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 

  ผูกํากบัลูกเสือสามัญ
รุนใหญ ข้ันความรู
เบื้องตน 

7 สิงหาคม 2554 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 

  การใชเครื่องมือ
ออนไลน Social 
Media 

3-4 ตุลาคม 2554 โรงเรียนแมใจวิทยาคม 

  การอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
เครื่องมือวัดผลและ
ประเมินผลที่
สอดคลองกบั
มาตรฐานการเรียนรู
ของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 

9 ธันวาคม 2554 โรงเรียนแมใจวิทยาคม 

2 นายสมชาติ  สุโพธ์ิ การอบรมหลกัสูตรครู
วิชาภาษาอังกฤษ
ระดับ ม.ตน 

23 สิงหาคม 2554 คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
รวมกับ สพฐ.และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

  การอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
เครื่องมือวัดผลและ
ประเมินผลที่
สอดคลองกบั
มาตรฐานการเรียนรู
ของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
 

9 ธันวาคม 2554 โรงเรียนแมใจวิทยาคม 
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ท่ี ชื่อ เรื่อง วัน/เดือน/ป หนวยงานท่ีจัด 
  การอบรมการใช

ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารกบัเจาของ
ภาษา 

1,8 และ 15 
ธันวาคม 2554 

โรงเรียนแมใจวิทยาคม 

3 นางสาวกุลธิดา  สุขสําราญ การอบรมโปรแกรม 
Social Media 

3 กันยายน 2554 โรงเรียนแมใจวิทยาคม 

  การอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
เครื่องมือวัดผลและ
ประเมินผลที่
สอดคลองกบั
มาตรฐานการเรียนรู
ของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 

9 ธันวาคม 2554 โรงเรียนแมใจวิทยาคม 

  การประชุมเชิง
ปฏิบัติการการ
ทบทวนการจัดทํา
หลักสูตร 2555 
โรงเรียนแมใจ
วิทยาคมและสรุปผล
การปฏิบัติงานดาน
วิชาการ 

12-16 มีนาคม 
2555 

โรงเรียนแมใจวิทยาคม 

4 นางจิราภัค  ชนประชา อบรมเชิงปฏิบัติการ
ประสิทธิภาพในการ
เรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

1-2 กันยายน 
2554 

โรงเรียนพะเยาพทิยาคม 

  อบรมเชิงปฏิบัติการ
การใชเครื่องมือ
ออนไลนขยายเปน
เครือขายใน Social 
Media 

3-4 ตุลาคม 2554 โรงเรียนแมใจวิทยาคม 

  การอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
เครื่องมือวัดผลและ
ประเมินผลที ่

9 ธันวาคม 2554 โรงเรียนแมใจวิทยาคม 
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ท่ี ชื่อ เรื่อง วัน/เดือน/ป หนวยงานท่ีจัด 
  การประชุมเชิง

ปฏิบัติการการ
ทบทวนการจัดทํา
หลักสูตร 2555 
โรงเรียนแมใจ
วิทยาคม 

12-16 มีนาคม 
2555 

รงเรียนแมใจวิทยาคม 

5 นายเจนต   ปญจขันธ “Special Invitation 
Programme for 
Japanese-
Language 
Teachers” 
implemented as 
part of “the 
Japan-East Asia 
Network of 
Exchange for 
Students and 
Youths (JENESYS) 
Programme 
2010/2011 

20 พฤษภาคม-20 
กรกฎาคม 2554 

The Japan 
Foundation 

Japanese-Language 
Institute, Urawa, 

Japan 

  การบรูณาการ ICT 
ใชในการบรหิาร
จัดการ E-Office 
และสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร GIS 

10 สิงหาคม 2554 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 36 

  การอบรมหลกัสูตรครู
วิชาภาษาอังกฤษ 
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
โครงการยกระดับ
คุณภาพครูและ
ผูบริหารทั้งระบบ 

15-17 สิงหาคม 
2554 

คณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย. สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพื้นฐานและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย 
  คายภาษาและ

วัฒนธรรมญี่ปุน 
จังหวัดเชียงราย 

19-20 สิงหาคม 
2554 

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 

  การอบรมโปรแกรม 
Social Media 
 

3 กันยายน 2554 โรงเรียนแมใจวิทยาคม 
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ท่ี ชื่อ เรื่อง วัน/เดือน/ป หนวยงานท่ีจัด 
  การฝกอบรม

ภาษาญี่ปุน (วิธีการ
สอนอักษรฮิระงะนะ
และคะตะคะนะ) 

1 ตุลาคม 2554 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
รวมกับแจแปนฟาวน

เดช่ัน กรุงเทพฯ 

  การอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร โดยเจาของ
ภาษา 

1,8,15 ธันวาคม 
2554 

โรงเรียนแมใจวิทยาคม 

  การฝกอบรมตีกลอง
ญี่ปุน  ไทโคะ 

10 มีนาคม 2555 โรงเรียนแมใจวิทยาคม 
รวมกับเจแปนฟาวน

เดช่ัน กรุงเทพฯ 
6 นาง จิราภัค ชนประชา อบรมเชิงปฏิบัติการ

ประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

1-2กันยายน 2554 โรงเรียนพะเยาวิทยาคม 

  อบรมการใชเครื่องมือ
ออนไลน Social 
Media 

 3-4 ตุลาคม 2554 โรงเรียนแมใจวิทยาคม 

  การอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
เครื่องมือวัดผลและ
ประเมินผลที่
สอดคลองกบั
มาตรฐานการเรียนรู
ของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 

9 ธันวาคม 2554 โรงเรียนแมใจวิทยาคม 

  ทบทวนการจัดทํา
หลักสูตรและสรปุผล
การปฏิบัติงานดาน
วิชาการปการศึกษา 
2554 

12-16 มีนาคม 
2554 

โรงเรียนแมใจวิทยาคม 

7 นาง สุพิน ปวงศิร ิ การอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
เครื่องมือวัดผลและ
ประเมินผลที ่

9 ธันวาคม 2554 โรงเรียนแมใจวิทยาคม 
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ท่ี ชื่อ เรื่อง วัน/เดือน/ป หนวยงานท่ีจัด 
  สอดคลองกบั

มาตรฐานการเรียนรู
ของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 

  

  อบรมการใช
ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร 

1,8,15 ธันวาคม 
2554 

โรงเรียนแมใจวิทยาคม 

  งาน เปดประตูสู
อาเซียน 

23 กุมภาพันธ 
2554 

โรงเรียนแมใจวิทยาคม 

8 นาง วิภา วงศศรีดา อบรมการยกระดับ
คุณภาพคร ู

18-20 สิงหาคม 
2554 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  อบรมหลักสูตร 12-15 มีนาคม 
2554  

โรงเรียนแมใจวิทยาคม 

  อบรมการใชเครื่องมือ
ออนไลน Social 
Media 

3-4 ตุลาคม 2554 โรงเรียนแมใจวิทยาคม 

9 นางนิยดา  กาไชย อบรมการใชเครื่องมือ
ออนไลน Social 
Media 

3-4 ตุลาคม 2554 โรงเรียนแมใจวิทยาคม 

  ทบทวนการจัดทํา
หลักสูตร 2551 ร.ร. 
แมใจวิทยาคมและ
สรปุผลการ
ปฏิบัติงานดาน
วิชาการ ปการศึกษา 
2554 

12-16 มีนาคม 
2555 

โรงเรียนแมใจวิทยาคม 

10 นายชัยพร  เกตุพิชัย อบรมการใชเครื่องมือ
ออนไลน Social 
Media 

3-4 ตุลาคม 2554 โรงเรียนแมใจวิทยาคม 

  ทบทวนการจัดทํา
หลักสูตร 2551 ร.ร. 
แมใจวิทยาคมและ
สรปุผลการ
ปฏิบัติงานดาน
วิชาการ ปการศึกษา 
2554 

12-16 มีนาคม 
2555 

โรงเรียนแมใจวิทยาคม 



 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนแมใจวิทยาคม   
 

16 

ท่ี ชื่อ เรื่อง วัน/เดือน/ป หนวยงานท่ีจัด 
11 นางสาวรชยา  ศิริเทพ เตรียมความพรอม

และพัฒนาครูผูชวย
และครูอัตราจางเพื่อ
พัฒนาคุณภาพครูยุค
ใหม 

4-7 สิงหาคม 2554 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 36 

  วิชาผูกํากับลกูเสือ
สามัญรุนใหญ ข้ัน
ความรูเบื้องตน 

28 สิงหาคม 2554 คณะลูกเสือแหงชาติ 
 

  หลักสูตรวิทยากร
แกนนําลูกเสือไซ
เบอร ภาคเหนือ รุนที่ 
1  

31 สิงหาคม – 1 
กันยา 2554 

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

  อบรมการใชเครื่องมือ
ออนไลน Social 
Media 

3-4 ตุลาคม 2554 โรงเรียนแมใจวิทยาคม 

  การอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
เครื่องมือวัดผลและ
ประเมินผลที่
สอดคลองกบั
มาตรฐานการเรียนรู
ของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 

9 ธันวาคม 2554 โรงเรียนแมใจวิทยาคม 

  English for 
Communication 
with Native  
Speakers 

1, 8 และ 15 
ธันวาคม 2554 

โรงเรียนแมใจวิทยาคม 

  ทบทวนการจัดทํา
หลักสูตร 2551 ร.ร. 
แมใจวิทยาคมและ
สรปุผลการ
ปฏิบัติงานดาน
วิชาการ ปการศึกษา 
2554 

12-16 มีนาคม 
2555 

โรงเรียนแมใจวิทยาคม 
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ท่ี ชื่อ เรื่อง วัน/เดือน/ป หนวยงานท่ีจัด 
12 นางจุรีภรณ  อุตะมะ การใชเครื่องมือ

ออนไลนขยายเปน
เครือขายใน Social 
Media 

3-4 ตุลาคม 2554 โรงเรียนแมใจวิทยาคม 

  อบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาเครื่องมือ
วัดผลและประเมินผล
ที่สอดคลองกบั
มาตรฐานการเรียนรู
ของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 

9 ธันวาคม 2554 โรงเรียนแมใจวิทยาคม 

  อบรมภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารกับครู
ชาวตางชาติ 

1,8 และ 15 
ธันวาคม 2554 

โรงเรียนแมใจวิทยาคม 

  อบรมการบูรณาการ
สื่อเทคโนโลยีสู
หองเรียน 

23 ธันวาคม 2554 สํานักพิมพไทยวัฒนา
พานิช 

  ทบทวนการจัดทํา
หลักสูตรพ.ศ.2551 
ร.ร.แมใจวิทยาคม
และสรุปผลการ
ปฏิบัติงานดาน
วิชาการปการศึกษา 
2554 

12-16 
มีนาคม 2555 

โรงเรียนแมใจวิทยาคม 
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ท่ี ชื่อ เรื่อง วัน/เดือน/ป หนวยงานท่ีจัด 
13 นางวิไลวรรณ  ศิริประยงค หลักสูตรครูวิชา

ภาษาอังกฤษระดับ
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

15-17 สิงหาคม 
2554 

คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณหมาวอทยา
ลัย รวมกบั สพฐ.และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย 
  การพัฒนาเครื่องมือ

วัดและประเมินผลที่
สอดคลองกบั
มาตรฐานการเรียนรู
ของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 

25-26 ตุลาคม 
2554 

สพม.36 

  โทรทัศนคร ู กุมภาพันธ 2555 สพม.36 

 
6. ขอมูลดานทรพัยากรจําเปน  

6.1 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรทั้งหมด114 เครื่อง  
- ใชเพื่อการเรียนการสอน  113  เครื่อง  
- ใชในงานบรหิาร/สนับสนุนการสอน  1 เครื่อง  

6.2  จํานวนเครื่องพิมพ 1 เครื่อง  
6.3  จํานวนเครื่องเลนวิดีโอ/ซีดี 1 เครื่อง  
6.4  จํานวนเครื่องโทรสาร 0 เครื่อง  
6.5  จํานวนโทรศัพท 1 เครื่อง  
6.6  จํานวนโทรทัศน 3 เครื่อง 
6.7  จํานวนโปรเจคเตอร 10 เครื่อง 
6.8 Active board  0 เครื่อง 

  6.9 เครื่องฉายทบึแสง 0 เครื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนแมใจวิทยาคม   
 

19 

7. ขอมูลดานโครงการและงบประมาณ 
1. One Stop Reading English 
2. พัฒนาการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ โรงเรียนแมใจวิทยาคมสูประชาคมอาเซียน 

3. Maechaiwittayakom International Fair & Merry Christmas 2011 
4. Maechaiwittayakom  English Speaking Year 2012 

 
 
ลําดับ

ที่  

ช่ือโครงการ 

 

สงเสริม/พัฒนามาตรฐานการศึกษา 

 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผูรบัผิดชอบ 

  ดาน มฐ.ที่ ตบช.ที ่    
1 One Stop 

Reading English 
ผูเรียน
,สังคม

แหงการ
เรียนรู 

1,3,5 3.1,5.1-
5.4,13.1 

ตลอดป
การศึกษา 

- ครูกลุมสาระการ
เรียนรู

ภาษาตางประเทศ 

2 พัฒนาการเรียน
การสอนภาษา 
ตางประเทศ 
โรงเรียนแมใจ
วิทยาคมสู
ประชาคมอาเซียน 

คุณภาพ
ผูเรียน,
การจัด

การศึกษา 

5,10 5.1-
5.4,10.3 

3-15 
ธันวาคม 
2554 

- ครูกลุมสาระการ
เรียนรู

ภาษาตางประเทศ 

3 Maechaiwittaya 
kom 
International 
Fair & Merry 
Christmas 2011 

ผูเรียน
,สังคม

แหงการ
เรียนรู 

5,10 5.1-
5.4,10.3 

20 ธันวาคม 
2554 

14,855 ครูกลุมสาระการ
เรียนรู

ภาษาตางประเทศ 

4 Maechaiwittaya 
kom  English 
Speaking Year 
2012 

ผูเรียน
,สังคม

แหงการ
เรียนรู 

5,10 5.1-
5.4,10.3 

2-15 
กุมภาพันธ 

2555 

5,000 ครูกลุมสาระการ
เรียนรู

ภาษาตางประเทศ 

รวม 19,855  
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8. แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ินและการใช  

- หองสมุด(ถามีในกลุมสาระฯ)มีขนาด ..........-.......... ตารางเมตร จํานวนหนังสือในหองสมุด 
...................... เลม  

- จํานวนนักเรียนที่ใชหองสมุดในปการศึกษาน้ี เฉลี่ย .........-........... คน/วัน  
 

แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 
 

สถิติการจัด 
(จํานวน

ครั้ง) 

การใชแหลงเรียนรูภายนอก
โรงเรียน 

 

สถิติการใช 
(จานวนครั้ง/ป) 

ชื่อ  ชื่อแหลงเรียนรู  
หองสืบคนกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ 

30 ชม./
สัปดาห 

  

หองเรียนอเิลก็ทรอนิกส 
(Tell Me More) 
 

22 ชม./
สัปดาห 

  

หองเรียนอเิลก็ทรอนิกส 
(Discoveries) 

24 ชม./
สัปดาห 

  

    

 
 -ภูมิปญญาทองถ่ิน 

ช่ือ เน้ือหาการเรียนรู เวลา/สถานที ่
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9. เกียรติยศช่ือเสียงและผลงานเดนของกลุมสาระฯ  
- เกียรติยศช่ือเสียง  
กลุมสาระฯมีช่ือเสียงและเปนที่ยอมรบัในเรื่อง  

 
ภาคเรียน

ท่ี 
ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น รางวัล/เกียรติบัตรท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบ 

น.ส.อันธิกา           สุดแปน 
น.ส.สรอยทิพย      ตะวันตรง 
น.ส.เจมจิรา           มะลิวัลย 
น.ส.แจนจริา          ไชยเลิศ 
น.ส.การิพา            การินทร 

ม.5/8 
เหรียญทองการแขงขันคัด

ลายมือภาษาญี่ปุน 
สพม.36 

(กลุมยอยที6่) 

2 

นายวุฒิชัย              ฝนจุมป ู ม.6/1 เหรียญทองการเลานิทาน
ภาษาอังกฤษ 

สพม.36 
(กลุมยอยที6่) 

ด.ญนรสิรา             ใจยะเลิศ 
ด.ญ.นัทธมน          สุริยสมบูรณ 
ด.ช.เอกชัย             ไทยยันโต 
ด.ญ.ปภัสสร          มูลไชย 
ด.ช.ณัฐพล            โถยะโล 

ม.1 
เหรียญเงินการแขงขันละครสั้น

ภาษาอังกฤษ 
สพม.36 

(กลุมยอยที6่) 

ด.ช.พัทธคนย         เฉยทุม ม.3/1 เหรียญเงินการแขงขันการพูด
ภาษาอังกฤษ ม.ตน 

สพม.36 
(กลุมยอยที6่) 

นายอนิรุทต์ิ           โยธา ม.6/4 เหรียญเงินการแขงขันการพูด
ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย 

สพม.36 
(กลุมยอยที6่) 

น.ส.พัชราภรณ       คําดี ม.3/2 เหรียญเงินการแขงขัน 
Multi skills 

สพม.36 
(กลุมยอยที6่) 

น.ส.วนิดา              นอยเสนา 
น.ส.อรุณรัตน        กันธะนะ 
น.ส.พรสพุพัต        บัวเพชร 
น.ส.จารุวรรณ        อินเถิง 
น.ส.ณภาศร            สันวันดี 

ม.4 เหรียญเงินการแขงขัน 
ตอบคําถามภาษาญี่ปุน 

สพม.36 
(กลุมยอยที6่) 

2 

ด.ญ.เจษฎี               จิตตปรีชา ม.1/3 เหรียญทองแดงการแขงขันเลา
นิทานภาษาอังกฤษ 

สพม.36 
(กลุมยอยที6่) 
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โครงการพิเศษทีร่ับผิดชอบ  
1. One Stop Reading English 
2. พัฒนาการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ โรงเรียนแมใจวิทยาคมสูประชาคมอาเซียน 

3. Maechaiwittayakom International Fair & Merry Christmas 2011 
4. Maechaiwittayakom  English Speaking Year 2012 
 
- ผลงานเดน ผลงานเดนจากการดําเนินงานของกลุมสาระฯประจําปการศึกษา 2554 
1. One Stop Reading English 
2. พัฒนาการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ โรงเรียนแมใจวิทยาคมสูประชาคมอาเซียน 

3. Maechaiwittayakom International Fair & Merry Christmas 2011 
4. Maechaiwittayakom  English Speaking Year 2012 
 
 

-นวัตกรรมหรือการปฏิบัติท่ีเปนเลิศของกลุมสาระฯประจําปการศึกษา 2554 
1. ชุดฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ (นางนิยดา  กาไชย) 

 

10. เปาหมายการพัฒนาดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนประจําปการศึกษา 2554 

 
 
 

รอยละของผูเรียน ระดับ
ชั้น 

รายวิชา 
ผานเกณฑ

ข้ันต่ํา 
ไดผลการเรียน
ระดับดีข้ึนไป 

 
ผูรับผิดชอบ 

ม.1 อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1 75 75.39 นางวิภา  วงศศรีดา 
นางจุรีภรณ  อุตะมะ 

 อ21201 ภาษาอังกฤษเสริมทกัษะ 1 75 85.80 นายชัยพร เกตุพิชัย 

 จ20201 ภาษาจีน1 75 75.50 นายสมชาย วงศสุธางรัตน 

 อ21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน2 75 78.35 นางวิภา  วงศศรีดา 
นางจุรีภรณ  อุตะมะ 

 อ21202 ภาษาอังกฤษเสริมทกัษะ 2 75 83.30 นายชัยพร เกตุพิชัย 

 จ20202 ภาษาจีน2 75 82.45 นายสมชาย วงศสุธางรัตน 

ม.2 อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน3 75 100.00 นายสมชาติ สุโพธ์ิ 

 อ22201 ภาษาอังกฤษเสริมทกัษะ 3 75 98.05 นายชัยพร เกตุพิชัย 

 จ20204 ภาษาจีน3 75 78.65 นายสมชาย วงศสุธางรัตน 

 อ22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 75 100.00 นายสมชาติ สุโพธ์ิ 

 อ22202 ภาษาอังกฤษเสริมทกัษะ 4 75 90.75 นายชัยพร เกตุพิชัย 

 จ20204 ภาษาจีน4 75 75.05 นายสมชาย วงศสุธางรัตน 

ม.3 อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน5 75 70.93 นางสุพิน  ปวงศิร ิ
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รอยละของผูเรียน ระดับ

ชั้น 
รายวิชา 

ผานเกณฑ
ข้ันต่ํา 

ไดผลการเรียน
ระดับดีข้ึนไป 

 
ผูรับผิดชอบ 

 อ33201 ภาษาอังกฤษเสริมทกัษะ5 75 98.76 นายชัยพร  เกตุพิชัย 
นางจุรีภรณ อุตะมะ 

 อ33102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 75 83.00 นางสุพิน  ปวงศิร ิ
นางจิราภัค  ชนประชา 

 อ33202 ภาษาอังกฤษเสริมทกัษะ 6 75 95.68 นายชัยพร  เกตุพิชัย 
นางจุรีภรณ อุตะมะ 

ม.4 อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน2 75 65.82 นางสาวกุลธิดา  สุขสําราญ 

 อ31201 ภาษาอังกฤษเสริมทกัษะ 1 75 84.59 นางนิยดา กาไชย 

 อ30201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด1 75 93.00 นางจุรีภรณ  อุตะมะ 

 จ30201 ภาษาจีน1 75 81.55 นายสมชาย วงศสุธางรัตน 

 ญ30201 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน1 75 75.80 นางเจนต  ปญจขันธ 

ม.4 อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน2 75 70.91 นางสาวกุลธิดา  สุขสําราญ 

 อ31202 ภาษาอังกฤษเสริมทกัษะ 2 75 82.91 นางนิยดา กาไชย 

 อ30202 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 2 75 93.77 นางจุรีภรณ  อุตะมะ 

 จ30202 ภาษาจีน1-2 75 89.75 นายสมชาย วงศสุธางรัตน 

 ญ30202 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน 2 75 76.30 นางเจนต  ปญจขันธ 

ม.5 อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน3 75 75.42 นางวิไลวรรณ  ศิริประยงค 

 อ32201 ภาษาอังกฤษเสริมทกัษะ3 75 98.05 นางนิยดา กาไชย 

 อ30203 การอานอานเขียน 75 52.63 นางสาวรชยา  ศิริเทพ 

 ญ30203 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน3 75 50.00 นางเจนต  ปญจขันธ 

 อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน4 75 60.70 นางวิไลวรรณ  ศิริประยงค 

 อ32202 ภาษาอังกฤษเสริมทกัษะ4 75 90.75 นางนิยดา กาไชย 

 อ30204 การอานเขียน 75 61.94 นางสาวรชยา  ศิริเทพ 

 ญ30204 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน4 75 20.00 นายเจนต  ปญจขันธ 

ม.6 อ43101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน5 75 50.00 นายเจนต  ปญจขันธ 
นางสุพิน  ปวงศิร ิ

 อ43201 ภาษาอังกฤษเสริมทกัษะ5 75 98.77 นางนิยดา กาไชย 

 อ40205 ภาษาอังกฤษเพลิดเพลิน 75 50.56 นางสาวรชยา  ศิริเทพ 

 อ43101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน6 75 52.59 นายเจนต  ปญจขันธ 
นางสุพิน  ปวงศิริ 

 อ43201 ภาษาอังกฤษเสริมทกัษะ5 75 95.68 นางนิยดา กาไชย 
นางจิราภัค  ชนประชา 

 อ40206 ภาษาอังกฤษเพลิดเพลิน 75 53.21 นางสาวรชยา  ศิริเทพ 
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บทท่ี 2 รายงานผลโครงการ 
 

ชื่อโครงการ             One Stop Reading English 
สนองมาตรฐานท่ี 1,3,5  ตัวบงชี้ท่ี  3.1,5.1-5.4,13.1 
 

เปาหมายการดําเนินงาน  
1.สงเสริมใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน และมีทกัษะในการแสวงหาความรู 

2. เพื่อพัฒนาทักษะการอานใหสามารถใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูไดอยางมีประสทิธิภาพ 

 
งบประมาณตามแผน   -    บาท ใชจริง  -  บาท จําแนกเปน  
เงินงบประมา - บาท เงินระดมทรัพยากร - บาท เงินอื่นๆ  - บาท  
วันเดือนปท่ีดําเนินการ  ตลอดปการศึกษา  สถานท่ีดําเนินการ  โรงเรียนแมใจวิทยาคม 
ภาคีเขารวม - 
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการ  
1. นักเรียนมีนิสัยรกัการอานและมีทักษะในการแสวงหาความรู 

2. นักเรียนมกีารพฒันาทักษะการอานและใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

การบรรลุผลตามเปาหมาย  
   มาก (80-100 % )                      ปานกลาง (60-79 %)             นอย(นอยกวา 60%)  

ความพึงพอใจของผูเก่ียวของ  
   มาก (80-100 % )                      ปานกลาง (60-79 %)             นอย(นอยกวา 60%)  

ปญหา - อุปสรรค  
-  
ขอเสนอแนะ  
- 
โครงการน้ีควรดําเนินการในปตอไปหรือไม  
ดําเนินการตอ เพราะเปนการสงเสริมใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน และมทีักษะในการแสวงหาความรู 

และเพือ่พัฒนาทักษะการอานใหสามารถใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 
ลงช่ือ............................................................ผูรายงาน  
               (  นายเจนต   ปญจขันธ  ) 
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ชื่อโครงการ  พัฒนาการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ โรงเรียนแมใจวิทยาคมสูประชาคมอาเซียน 
สนองมาตรฐานท่ี  5,10  ตัวบงชี้ท่ี   5.1-5.4,10.3 
 
เปาหมายการดาเนินงาน  

1)  ครูและบุคลากรไดรบัการพัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศ 
2)  ครูและบุคลากรสามารถแสวงหาความรูดานภาษาตางประเทศและนําไปประยุกตใช 
     ในชีวิตประจําวันได 

งบประมาณตามแผน -บาท ใชจริง - บาท จําแนกเปน  
เงินงบประมาณ - บาท เงินระดมทรัพยากร -บาท เงินอื่นๆ - บาท  
 
วันเดือนปที่ดาเนินการ   3-15 ธันวาคม 2554           สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนแมใจวิทยาคม 
ภาคีเขารวม - 
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการ  

1)  ครูและบุคลากรไดรบัการพัฒนาทกัษะดานภาษาตางประเทศ 
2)  ครูและบุคลากรสามารถแสวงหาความรูดานภาษาตางประเทศและไดนําไปประยุกตใช 
     ในชีวิตประจําวัน 

การบรรลุผลตามเปาหมาย  
 มาก (80-100 % )                     ปานกลาง (60-79 %)             นอย(นอยกวา 60%)  

ความพึงพอใจของผูเก่ียวของ  
 มาก (80-100 % )                     ปานกลาง (60-79 %)             นอย(นอยกวา 60%)  

ปญหา- อุปสรรค  
- 
ขอเสนอแนะ  
- 
โครงการน้ีควรดําเนินการในปตอไปหรือไม  

ดําเนินการตอ  เพราะ เพื่อให  ครูและบุคลากรไดรับการพฒันาทักษะดานภาษาตางประเทศ และครูและ
บุคลากรสามารถแสวงหาความรูดานภาษาตางประเทศและไดนําไปประยุกตใช 

     ในชีวิตประจําวัน 
 
 
 

ลงช่ือ............................................................ผูรายงาน  
               (  นายเจนต  ปญจขันธ  ) 

 
 
 
 



 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนแมใจวิทยาคม   
 

26 

 
ชื่อโครงการ  Maechaiwittayakom International Fair & Merry Christmas 2011 
สนองมาตรฐานท่ี  5,10  ตัวบงชี้ท่ี   5.1-5.4,10.3 
 
เปาหมายการดาเนินงาน  

1)  ผูเรียนไดรบัการพัฒนาทกัษะดานภาษาตางประเทศ 
2)  ผูเรียนสามารถแสวงหาความรูดานภาษาตางประเทศและนําไปประยุกตใชใน  
     ชีวิตประจําวันได 

              3)  นักเรียนมทีักษะการคิด วิเคราะห อยางเปนระบบ 
งบประมาณตามแผน 14,855  บาท ใชจริง 14,855   บาท จําแนกเปน  
เงินงบประมาณ 14,855   บาท เงินระดมทรัพยากร -บาท เงินอื่นๆ - บาท  
 
วันเดือนปที่ดาเนินการ   20 ธันวาคม 2554   สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนแมใจวิทยาคม 
ภาคีเขารวม - 
 
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการ  

1)  ผูเรียนไดรบัการพัฒนาทกัษะดานภาษาตางประเทศ 
2)  ผูเรียนสามารถแสวงหาความรูดานภาษาตางประเทศและไดนําไปประยุกตใชใน  
     ชีวิตประจําวัน 

          3)  นักเรียนมีทกัษะการคิด วิเคราะห อยางเปนระบบ 
 

การบรรลุผลตามเปาหมาย  
มาก (80-100 % )                          ปานกลาง (60-79 %)             นอย(นอยกวา 60%)  

ความพึงพอใจของผูเก่ียวของ  
มาก (80-100 % )                          ปานกลาง (60-79 %)             นอย(นอยกวา 60%)  

ปญหา- อุปสรรค  
- 
ขอเสนอแนะ  
- 
โครงการน้ีควรดําเนินการในปตอไปหรือไม  

ดําเนินการตอ  เพราะ เพื่อให  ผูเรียนไดรับการพฒันาทักษะดานภาษาตางประเทศ 
และ ผูเรียนสามารถแสวงหาความรูดานภาษาตางประเทศและไดนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันตลอดจน
นักเรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห อยางเปนระบบ 

 
 

ลงช่ือ............................................................ผูรายงาน  
               (  นายเจนต  ปญจขันธ  ) 
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ชื่อโครงการ  Maechaiwittayakom  English Speaking Year 2012 
สนองมาตรฐานท่ี  5,10  ตัวบงชี้ท่ี   5.1-5.4,10.3 
 
เปาหมายการดาเนินงาน  

1. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดใชภาษาอังกฤษสื่อสารกันมากข้ึนอยางนอยสปัดาหละ 1 วัน 
2. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความมั่นใจและกลาที่ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

 
งบประมาณตามแผน 5,000 บาท ใชจริง 5,000 บาท จําแนกเปน  
เงินงบประมาณ 5,000 บาท เงินระดมทรัพยากร -บาท เงินอื่นๆ - บาท  
 
วันเดือนปที่ดาเนินการ   2-15 กุมภาพันธ 2555  สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนแมใจวิทยาคม 
ภาคีเขารวม - 
 
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการ   

- นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดใชภาษาอังกฤษสื่อสารกันมากข้ึนอยางนอยสัปดาหละ 1 วัน 
- นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความมั่นใจและกลาที่ใชภาษาอังกฤษในการสือ่สาร 
 

การบรรลุผลตามเปาหมาย  
มาก (80-100 % )                          ปานกลาง (60-79 %)             นอย(นอยกวา 60%)  

ความพึงพอใจของผูเก่ียวของ  
มาก (80-100 % )                          ปานกลาง (60-79 %)             นอย(นอยกวา 60%)  

ปญหา- อุปสรรค  
- 
ขอเสนอแนะ  
- 
โครงการน้ีควรดําเนินการในปตอไปหรือไม  
ดําเนินการตอ  เพราะ เพื่อใหนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดใชภาษาอังกฤษสื่อสารกันมากข้ึนอยาง
นอยสัปดาหละ 1 วัน  และ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความมั่นใจและกลาที่ใชภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร 

 
 

 
ลงช่ือ............................................................ผูรายงาน  
               (  นายเจนต  ปญจขันธ  ) 
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บทท่ี 3  
ผลการพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

 สาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ โรงเรียนแมใจวิทยาคม 
 

ในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อใหบรรลุเปาหมายความสําเรจ็ตามแผนพัฒนาการศึกษา 
และแผนปฏิบัติการประจาปที่กําหนดไว กลุม/งานสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ ไดดําเนินการจัดกจิกรรม งาน 
โครงการอยางหลากหลาย ทั้งในดานคุณภาพผูเรียน ดานการจัดการศึกษา ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
ดานอัตลักษณของสถานศึกษา และดานมาตรการสงเสรมิ และไดดาเนินการตรวจสอบทบทวน และประเมิน
คุณภาพภายใน โดยการเกบ็รวบรวมขอมลู สารสนเทศ ที่แสดงถึงความสําเร็จของการดาเนินงาน แลวจัดทา
รายงานตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 
มาตรฐานที ่1, 2, 3, 4, 5, 6 และมาตรฐานดานการจัดการศึกษา มาตรฐานที ่7 วิเคราะหขอมลูเพือ่ตัดสินระดับ
คุณภาพดังน้ี  

1. หารอยละของผูเรียนทีม่ีคุณลักษณะตามตัวบงช้ี มาคํานวณคะแนนที่ได  
2. นําคะแนนรายตัวบงช้ีมารวมกันเปนคะแนนรายมาตรฐาน พิจารณาตัดสินระดับคุณภาพ 
รายมาตรฐาน โดยใชเกณฑการประเมิน ดังน้ี 
 

ชวงคะแนน (เต็ม 5 คะแนน) ระดับคุณภาพ 
0.00-1.50  ตองปรับปรุง 
1.51-2.50 ควรปรับปรุง 
2.51-3.50 พอใช 
3.51-4.50 ดี 
4.51-5.00 ดีมาก 

ชวงคะแนน (เต็ม 10 คะแนน) ระดับคุณภาพ 
0.00-2.00 ตองปรับปรุง 
2.01-4.00 ควรปรับปรุง 
4.01-6.00 พอใช 
6.01-8.00 ดี 
8.01-10.00 ดีมาก 

 
ชวงคะแนน (เต็ม 100 คะแนน) ระดับคุณภาพ 

0.00-49.99 ตองปรับปรุง 
50.00-59.99 ควรปรับปรุง 
60.00-69.99 พอใช 
70.00-79.99 ดี 
80.00-100.00 ดีมาก 

 



 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนแมใจวิทยาคม   
 

29 

1. มาตรฐานดานคณุภาพผูเรียน  
เชิงปริมาณ(ผลลัพธ) มาตรฐาน/ตัวบงชี ้ นํ้าหนัก

(คะแนน) รอยละของ
นักเรียน นร. 

คะแนนที่
ได 

มาตรฐานที ่1 ผูเรียนมสีุขภาวะที่ดีและมสีุนทรียภาพ  5   

1.1 มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพและออกกาลงักายสม่ําเสมอ  0.5   

1.2 มีนํ้าหนัก สวนสงู และมสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ 0.5   

1.3ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่
เสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ  

 
1 

  

1.4เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยาง
เหมาะสม 

1   

1.5 มีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอื่น 1   

1.6 สรางผลงานจากการเขารวมกจิกรรมดานดนตร ีศิลปะ 
นาฏศิลป กีฬา นันทนาการตามจินตนาการ 

1   

รวมคะแนนที่ได  

ระดับคุณภาพ  

 
 

เชิงปริมาณ(ผลลัพธ) มาตรฐาน/ตัวบงชี ้ นํ้าหนัก
(คะแนน) รอยละของ

นักเรียน นร. 
คะแนนที่

ได 

มาตรฐานที ่2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึง 
                       ประสงค  

5   

2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร 2   

2.2 เอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ 1   

2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง  1   

2.4 ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรกัษและพฒันาสิง่แวดลอม  1   

รวมคะแนนที่ได  

ระดับคุณภาพ  
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เชิงปริมาณ(ผลลัพธ) มาตรฐาน/ตัวบงชี ้ นํ้าหนัก

(คะแนน) รอยละของ
นักเรียน นร. 

คะแนนที่
ได 

มาตรฐานท่ี 3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวย
ตนเองรักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

5   

3.1 มีนิสัยรักการอาน และแสวงหาความรูดวยตนเองจาก 
หองสมุดแหลงเรียนรู และสื่อตางๆ รอบตัว  

2   

3.2 มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียน และต้ังคาถามเพื่อ 
คนควาหาความรูเพิ่มเติม  

1   

3.3 เรียนรูรวมกันเปนกลุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อ การ
เรียนรูระหวางกัน  

1   

3.4 ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน  1   

รวมคะแนนที่ได  

ระดับคุณภาพ  

 
 

เชิงปริมาณ(ผลลัพธ) มาตรฐาน/ตัวบงชี ้ นํ้าหนัก
(คะแนน) รอยละของ

นักเรียน นร. 
คะแนนที่

ได 

มาตรฐานท่ี 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ   
คิดสรางสรรค ตัดสินใจ แกปญหาได อยางมีสติ           
สมเหตุสมผล  

5   

4.1 สรุปความคิดจากเรือ่งทีอ่าน ฟง และสื่อสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง  

2   

4.2 นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรอืวิธีการของตนเอง  1   

4.3 กําหนดเปาหมาย คาดการณตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ  

1   

4.4 มีความคิดริเริ่มและสรางสรรค ผลงานดวยความภาคภูมิใจ  1   

รวมคะแนนที่ได  

ระดับคุณภาพ  
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เชิงปริมาณ(ผลลัพธ) มาตรฐาน/ตัวบงชี ้ นํ้าหนัก

(คะแนน) รอยละของ
นักเรียน นร. 

คะแนนที่
ได 

มาตรฐานท่ี 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร  5   

5.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ  1   

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตาม
เกณฑ  

1   

5.3 ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียนเปนไปตาม
เกณฑ(ระดับดี ดีเย่ียม)  

2   

5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑ  1   

รวมคะแนนที่ได  

ระดับคุณภาพ  

 
 

เชิงปริมาณ(ผลลัพธ) มาตรฐาน/ตัวบงชี ้ นํ้าหนัก
(คะแนน) รอยละของ

นักเรียน นร. 
คะแนนที่

ได 

มาตรฐานท่ี 6 ผูเรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน 
สามารถทางานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสจุริต  

5   

6.1 วางแผนการทางานและดาเนินการจนสําเรจ็  2   

6.2 ทางานอยางมีความสุข มุงมั่นพฒันางาน และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง  

1   

6.3 ทางานรวมกับผูอื่นได  1   

6.4 มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสจุริตและหาความรูเกีย่วกบัอาชีพที่
ตนสนใจ  
 

1   

รวมคะแนนที่ได  

ระดับคุณภาพ  
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2. มาตรฐานดานการจัดการศึกษา  
 

เชิงปริมาณ(ผลลัพธ) มาตรฐาน/ตัวบงชี ้ นํ้าหนัก
(คะแนน) รอยละของ

นักเรียน นร. 
คะแนนที่

ได 

มาตรฐานท่ี 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

10   

7.1 ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนทั้งดาน ความรู 
ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พงึประสงค  

1   

7.2 ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และใชขอมลูในการ
วางแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพฒันาศักยภาพของผูเรียน  

1   

7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความ แตกตาง
ระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสติปญญา  

2   

7.4 ครูใชสื่อเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมผนวกกบัการนํา บรบิทและ
ภูมิปญญาของทองถ่ินมาบรูณาการในการจัดการเรียนรู 

1   

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุงเนนการพฒันาการเรียนรู
ของผูเรยีนดวยวิธีการทีห่ลากหลาย  

1   

7.6 ครูใหคาแนะนา คาปรึกษาและแกไขปญหาใหแกผูเรียนทั้ง
ดานการเรียนและคุณภาพชีวิตดวยความเสมอภาค  

1   

7.7 ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาที่ตน
รับผิดชอบและใชผลในการปรับการสอน  

1   

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีและเปนสมาชิกที่ดี
ของสถานศึกษา  

1   

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ไดรับมอบหมายเต็มเวลา
เต็มความสามารถ  

1   

รวมคะแนนที่ได  

ระดับคุณภาพ  
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3. การบรรลผุลตามเปาหมายในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจําปการศึกษา2554 
 

รอยละของผูเรียน 
ผานเกณฑข้ันต่ํา ผลการเรียนระดับดีข้ึน 

 
ระดับ
ชั้น 

 
รายวิชา 

เปาหมาย
ที่กําหนด 

บรรลุผล
จริง 

เปาหมาย
ที่กําหนด 

บรรลุผล
จริง 

 
ปญหา/อุปสรรค 

ม.1 อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1 50 100 75 75.39  

 อ21201 ภาษาอังกฤษเสริม
ทักษะ 1 

50 100 75 85.80  

 จ20201 ภาษาจีน1 50 100 75 75.50  

 อ21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน2 50 100 75 78.35  

 อ21202 ภาษาอังกฤษเสริม
ทักษะ 2 

50 100 75 83.30  

 จ20202 ภาษาจีน2 50 100 75 82.45  

ม.2 อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน3 50 100 75 100.00  

 อ22201 ภาษาอังกฤษเสริม
ทักษะ 3 

50 100 75 98.05  

 จ20204 ภาษาจีน3 50 100 75 78.65  

 อ22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
4 

50 100 75 100.00  

 อ22202 ภาษาอังกฤษเสริม
ทักษะ 4 

50 100 75 90.75  

 จ20204 ภาษาจีน4 50 100 75 75.05  

ม.3 อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน5 50 100 75 70.93  

 อ23201 ภาษาอังกฤษเสริม
ทักษะ5 

50 100 75 98.76  

 อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
6 

50 100 75 83.00  

 อ23202 ภาษาอังกฤษเสริม
ทักษะ 6 

50 100 75 95.68  

ม.4 อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน2 50 100 75 65.82  

 อ31201 ภาษาอังกฤษเสริม
ทักษะ 1 

50 100 75 84.59  

 อ30201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด1 50 100 75 93.00  

 จ30201 ภาษาจีน1 50 100 75 81.55  

 ญ30201 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน1 50 100 75 75.80  
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รอยละของผูเรียน 
ผานเกณฑข้ันต่ํา ผลการเรียนระดับดีข้ึน 

 
ระดับ
ชั้น 

 
รายวิชา 

เปาหมาย
ที่กําหนด 

บรรลุผล
จริง 

เปาหมาย
ที่กําหนด 

บรรลุผล
จริง 

 
ปญหา/อุปสรรค 

ม.4 อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน2 50 100 75 70.91  

 อ31202 ภาษาอังกฤษเสริม
ทักษะ 2 

50 100 75 82.91  

 อ30202 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 2 50 100 75 93.77  

 จ30202 ภาษาจีน1-2 50 100 75 89.75  

 ญ30202 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน 2 50 100 75 76.30  

ม.5 อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน3 50 100 75 75.42  

 อ32201 ภาษาองักฤษเสริม
ทักษะ3 

50 100 75 98.05  

 อ30203 การอานอานเขียน 50 100 75 52.63  

 ญ30203 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน3 50 100 75 50.00  

 อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน4 50 100 75 60.70  

 อ32202 ภาษาอังกฤษเสริม
ทักษะ4 

50 100 75 90.75  

 อ30204 การอานเขียน 50 100 75 61.94  

 ญ30204 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน4 50 100 75 20.00  

ม.6 อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน5 50 100 75 50.00  

 อ33201 ภาษาอังกฤษเสริม
ทักษะ5 

50 100 75 98.77  

 อ40205 ภาษาอังกฤษเพลิดเพลิน 50 100 75 50.56  

 อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน6 50 100 75 52.59  

 อ33201 ภาษาอังกฤษเสริม
ทักษะ5 

50 100 75 95.68  

 อ40206 ภาษาอังกฤษเพลิดเพลิน 50 100 75 53.21  
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บทท่ี 4 สรุปผลคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
และแนวทางพัฒนาในอนาคต 

จากผลการประเมินดังไดนําเสนอมาขางตน สามารถสรปุผลการประเมินทีเ่ปนจุดเดน-ปจจัยทีส่งผลตอ
ความสําเรจ็ และจุดที่ควรพฒันา-แนวทางพัฒนา ดานผูเรียนและดานการจัดการเรียนการสอนของกลุมสาระการ
เรียนรู ภาษาตางประเทศ  ไดดังน้ี 

 
1 ดานคณุภาพผูเรียน 

จุดเดน 
ปจจัยท่ีสงผลตอ

ความสําเร็จ 
จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

ผูเรียนวางแผนในการ
ทํางานและดําเนินการจน
สําเร็จ มีความสุขในขณะ
ทํางานและใชเทคโนโลยี
ในการเรียนรูและนําเสนอ
ผลงานอยางสรางสรรค 
โดยยอมรบัความคิดเห็น
และวัฒนธรรมที่แตกตาง 
มีทักษะในการอาน ฟง ดู 
เขียนและต้ังคําถามเพื่อ
คนควาหาความรูเพิ่มเติม 
 

1. การจัดกจิกรรมที่ให
ผูเรียนไดรูจกัการวาง
แผนการทํางานอยาง
เปนข้ันตอน 

2. กิจกรรมที่ใหผูเรียนได
แสดงความสามารถ
อยางเต็มศักยภาพ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของผูเรียนยังอยูในระดับ
ตํ่ากวาเกณฑ สงผลตอผล
การทดสอบระดับชาติ 

จัดกิจกรรมใหสอดคลอง
กับการยกผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผูเรียน 

 
2. ดานการจัดการศึกษา 

จุดเดน 
ปจจัยท่ีสงผลตอ

ความสําเร็จ 
จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

ครูในกลุมสาระการเรียนรู
จัดการเรียนการสอนตาม
วิชาที่ไดรับมอบหมายเต็ม
เวลา เต็มความสามารถ 
ใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ในการจัดการเรียนการ
สอน นอกจากน้ีครูยังให
คําแนะนํา คําปรึกษาและ
แกไขปญหาใหแกผูเรียน
ทั้งดานการเรียนและ
คุณภาพชีวิตดวยความ
เสมอภาค 

ครูทุกคนมีแผนการจัดการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ 
 

ควรมีการนิเทศ กํากับ 
ติดตามเปนระยะ ๆ อยู
อยางสม่ําเสมอ 

จัดทําปฏิทินการนิเทศเพื่อ
กําหนดระยะเวลาของการ
นิเทศ 
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3. การตองการความชวยเหลือ/ ขอเสนอแนะ / รายละเอยีดเพิ่มเติม  
     โรงเรียนควรสนับสนุนใหครูไดจัดทําสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอนที่มปีระสิทธิภาพมากข้ึน มีการอบรม
เชิงปฏิบัติการดานการผลิตสื่อที่เปนรปูธรรม  มีแผนการดําเนินงานดานการสนับสนุนวิชาการอยางชัดเจน และลด
เวลาในการจัดกจิกรรมที่สงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอน 

 
 
4. แผนงาน โครงการ/กิจกรรมเพือ่พัฒนาหรอืยกระดบัคุณภาพในปตอไป (ระยะเวลา 1 ป)  
4.1 ดานคุณภาพผูเรียน  

4.1.1 โครงการคายภาษาตางประเทศ 
4.1.2 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาตางประเทศ 
 - กิจกรรมสงเสรมิรักการอาน 
 -กิจกรรมวัน Maechaiwittayakom International Fair by F.L.D and Christmas Day 
4.1.3 โครงการสงเสริมศักยภาพความเปนเลิศทางภาษาตางประเทศ 
 -กิจกรรมนํานักเรียนรวมแขงขันกจิกรรมภาษาตางประเทศ 
 -การแสดงศักยภาพและผลงานทางภาษาตางประเทศ 
 -พัฒนาการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ โรงเรียนแมใจวิทยาคมสูประชาอาเซียน 
 - Maechaiwittayakom English Speaking Year 2012 

 
 
4.2 ดานการจัดการศึกษา 
 4.2.1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู 
  -กิจกรรมการจัดทําสื่อนวัตกรรมการเรียนรูและการทําวิจัยในช้ันเรียน 
  -กิจกรรมสงเสริม พัฒนาและเผยแพรสารสนเทศ 
 4.2.2 โครงการพัฒนา ปรับปรุงกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
  -กิจกรรมพฒันาปรับปรงุหองปฏิบัติการเรียนรู จัดหาวัสดุ อุปกรณทีเ่อตอการเรียนการสอน 
  -กิจกรรมซอมแซมวัสดุครุภัณฑอเิลคทรอนิกส 
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