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ค าน า 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม
ฉบับนี้  จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษา
จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ า
ทุกปีเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็น
ผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 
มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน  กระบวนการบริหาร  และการจัดการกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพ่ือน าเสนรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการ
ประเมินภายนอก  โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
ต่อไป 
 ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561  ฉบับ
นี้  คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมในปีการศึกษา 2562 ต่อไป 
 
 
 
 
          (นายประวิทย์  สิงห์เรือง) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม 
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สารบัญ 
 

เรื่อง หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  
    ข้อมูลทั่วไป 1 
    ข้อมูลครูและบุคลากร 1 
    ข้อมูลนักเรียน 2 
    สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 2 
    ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 4 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน  
    ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 
      ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 
      มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 6 
      มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 12 
      มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 15 
ส่วนที่ 3 สรุปผล  และแนวทางการพัฒนา  
    ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 17 
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 20 
    ค าสั่งโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมที่ 81/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561  
    ประกาศโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
    ประกาศโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบ
ประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
    รางวัลความส าเร็จ สถานศึกษา/ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน  
    เอกสารหลักฐานข้อมูลส าคัญ   

 
 
 
 
 
 
 
 

ข 
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ส่วนที่ 1   
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
1.1   ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม 
 ที่อยู่ : เลขที ่180 หมู่ที่ 1 ต าบลหนองขาว  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  รหัสไปรษณีย์ 
71110 
 สังกัด : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (กาญจนบุรี) 
 โทรศัพท์ : 034-586114 โทรสาร : 034-586114 E-Mail :  - 
 เปิดสอน : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
1.2  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

1) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าที่

อ่ืนๆ 
รวมทั้งหมด 

จ านวน 1 15 - 1 3 20 

 2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร 
ต่ ากว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จ านวน 1 16 3 - 20 

 3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชม./สัปดาห์/คน) 

1. บริหารการศึกษา 3 0 
2. คณิตศาสตร์ 2 18 
3. วิทยาศาสตร์ 1 18 
4. ฟิสิกส์ 1 18 
5. เคมี 1 18 
6. ภาษาไทย 2 18 
7. ภาษาอังกฤษ 2 19 
8. สังคมศึกษา 1 23 
9. เกษตรกรรม 1 18 
10. คหกรรม 1 18 
11. คอมพิวเตอร์ 1 19 
12. สุขศึกษาและพลศึกษา 1 18 
13. ศิลปะ 1 20 
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1.3 ข้อมูลนักเรียน 
 จ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2561 รวม  141  คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561) 

ระดับชั้นเรียน 
จ านวน
ห้อง 

เพศ 
รวม 

เฉลี่ย 
ต่อห้อง ชาย หญิง 

ม.1 2 24 23 47 47 : 1 
ม.2 1 17 13 30 30 : 1 
ม.3 1 12 10 22 22 : 1 
รวม 4 53 46 99  
ม.4 1 7 6 13 13 : 1 
ม.5 1 3 4 7 7 : 1 
ม.6 1 9 13 22 22 : 1 
รวม 3 19 23 42 

รวมทั้งหมด 7 72 69 141 
 

1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไประดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่  6  รวมทุกระดับชั้น 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2561 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 
จ านวน
นักเรียน 

ร มส. AVG 

ภาษาไทย 19 28 44 50 54 37 34 4 270 10 13 2.04 
คณิตศาสตร์ 7 10 21 16 16 34 53 5 162 4 9 1.73 
วิทยาศาสตร์ 14 16 35 49 87 55 61 2 319 6 7 1.79 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 13 39 75 113 90 57 45 4 436 17 15 1.74 
สุขศึกษาและพลศกึษา 77 53 67 50 25 13 5 1 291 11 10 3.30 
ศิลปะ 80 29 19 20 15 6 

  
169 4 8 4.25 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 79 91 98 57 30 10 13 
 

378 12 20 3.21 
ภาษาต่างประเทศ 17 20 22 37 54 54 106 1 311 8 18 1.74 

 

ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2561 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 
จ านวน
นักเรียน 

ร มส. AVG 

ภาษาไทย 9 28 30 46 57 58 27 8 263   2 2.16 
คณิตศาสตร ์ 8 11 15 18 18 22 54 11 157   4 1.81 
วิทยาศาสตร ์ 16 32 50 67 56 43 33 11 308   2 2.28 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 54 50 67 81 97 19 46 5 419 3 1 2.54 
สุขศึกษาและพลศึกษา 192 42 24 8 4 5     275 1 6 3.72 
ศิลปะ 59 34 25 24 14 4 3 1 164     3.21 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 134 59 82 29 25 13 5 4 351   4 3.24 
ภาษาต่างประเทศ 21 15 31 35 62 73 61 3 301   4 2.03 
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2) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไประดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่  6  ปีการศึกษา  2561 

 

ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2561 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ม.1 50 5 37 8   42 26.92 
ม.2 33 3 26 4   29 18.59 
ม.3 29 2 17 9 1 19 12.18 
ม.4 14 1 11 2   12 7.69 
ม.5 7 2 5     7 4.49 
ม.6 23 4 15 4   19 12.18 
รวม 156 17 111 27  1 128 82.05 

 
ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2561 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ม.1 47 9 34 4  43 30.50 
ม.2 30 9 20 1  29 20.57 
ม.3 22 3 16 3  19 13.48 
ม.4 13 4 6 3  10 7.09 
ม.5 7 2 5    7 4.96 
ม.6 22 9 11 2  20 14.18 
รวม 141 36 92 13  128 90.78 

 
3) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไประดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่  6  ปีการศึกษา  2561 
 

ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2561 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ม.1 50 11 38 1   49 31.41 
ม.2 33 8 22 3   30 19.23 
ม.3 29 5 19 4 1 24 15.38 
ม.4 14 4 9 1   13 8.33 
ม.5 7 3 4     7 4.49 
ม.6 23 8 14 1   22 14.10 
รวม 156 39 106 10 1  145 92.95 
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ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2561 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ม.1 47 28 19     47 33.33 
ม.2 30 15 15     30 21.28 
ม.3 22 13 8 1   21 14.89 
ม.4 13 7 6     13 9.22 
ม.5 7 5 2     7 4.96 
ม.6 22 10 12     22 15.60 
รวม 141 78 62 1   140 99.29 

 
 

  4) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  ปีการศึกษา 2561 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้น         
ปีที่  6   ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ด ี ดีเยี่ยม 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 1 12 84 44 140 99.29 
2. ความสามารถในการคิด 1 12 84 44 140 99.29 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 1 12 84 44 140 99.29 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 1 12 84 44 140 99.29 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี 1 12 84 44 140 99.29 
   
 
 
 

1.6  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

      1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  ปีการศึกษา  2561 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 44.00 55.04 54.42 
คณิตศาสตร์ 26.67 30.28 30.04 
วิทยาศาสตร์ 33.40 36.43 36.10 
ภาษาอังกฤษ 23.80 29.10 29.45 
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  2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  
ปีการศึกษา  2560 - 2561 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย 43.47 44.00 +0.53 
คณิตศาสตร์ 19.75 26.67 +6.92 
วิทยาศาสตร์ 27.88 33.40 +5.52 
ภาษาอังกฤษ 26.69 23.80 -2.89 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

      1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  ปีการศึกษา  2561 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 35.41 48.16 47.31 
สังคมศึกษา 29.23 35.48 35.16 
ภาษาอังกฤษ 24.38 31.15 31.41 
คณิตศาสตร์ 18.18 31.04 30.72 
วิทยาศาสตร์ 22.15 30.75 30.51 

 

  2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) 
ปีการศึกษา  2560 - 2561 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย 45.08 35.41 -9.67 
สังคมศึกษา 30.08 29.23 -0.85 
ภาษาอังกฤษ 21.46 24.38 +2.92 
คณิตศาสตร์ 17.50 18.18 +0.68 
วิทยาศาสตร์ 26.02 22.15 -3.87 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานการศึกษา : ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

 
 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ:ระดับ  ดีเลิศ 

 

๑. กระบวนการพัฒนา 

๑.๑   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 ๑.๑.๑  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ โดย
โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการอ่าน การเขียน  การสื่อสารในรายวิชา ภาษาไทย กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เช่น การเขียนตามค าบอก  การเขียนเรียงความ  แบบฝึกทักษะ  การแต่งค า
ประพันธ์  โครงงานภาษาไทย  การโต้วาที ฯ  รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ เช่น  ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเบื้องต้นได้ ได้แก่ แนะน าตัวเอง  สั่งอาหาร  ซื้อเสื้อผ้า  
บอกทิศทาง ฯลฯ  โดยการสอบเก็บคะแนนทักษะการพูดแบบสถานการณ์จ าลอง (Role play) และการคิด
ค านวณ รายวิชา คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เช่น การจัดท าแบบฝึกเสริมทักษะทาง
คณิตศาสตร์ เสริมความรู้เพ่ิมเติม พร้อมทั้งให้นักเรียนศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมจากเว็บไซต์ต่างๆ และใช้สื่อการ
เรียนรู้จาก YouTube พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   

 ๑.๑.๒  ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา ตามเกณฑ์การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

 1.1.3  ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวม
ความรู้ได้ด้วยตนเองและท างานเป็นทีม  เชื่อมโยงวัดความรู้  และประสบการณ์มาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ เช่น การ
ท าโครงงาน  ชิ้นงาน เป็นต้น 
 ๑.๑.4  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักเรียนทุกคน
สามารถสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ติดต่อสื่อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  รับ-ส่งข้อมูลทาง E-mail ได้ สามารถ
ใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ในการท างาน ท ารายงานได้ เช่น Word,  Excel, PowerPoint  เรียนรู้
ผ่านระบบออนไลน์ได้  สามารถสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  และศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ร่วม
ถึงสรุปความรู้ด้วยตนเองได้ พร้อมทั้งสามารถน าความรู้ไปใช้ในการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ 

หน้า 6 



SAR ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 โรงเรียนหนองขำวโกวิทพิทยำคม      1 
 

 ๑.๑.5  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมตาม
หลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามที่เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน มีผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  สูงขึ้นในรายวิชา  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  และ
วิทยาศาสตร์  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงขึ้นในรายวิชา ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์  โดยมีการจัด
กิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน การจัดกิจกรรมติว O-net  ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และ 6  และการทดสอบโดยใช้ข้อสอบกลางของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 
 ๑.๑.6  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 
4, 5 และ 6  ทุกคนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานต่องานอาชีพโดยการจัดกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ พร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย  และให้บริการแนะแนวด้าน
การศึกษาต่อตามความเหมาะสมของผู้เรียนจากงานแนะแนวโรงเรียน และหน่วยงานภายนอก  นักเรียน 
สามารถทอผ้าด้วยกี่กระตุก (ผ้าขาวม้าร้อยสี)  ในรายวิชา การทอผ้าพ้ืนเมือง การทอผ้าด้วยกี่กระตุก และ
ชุมนุมรักษ์นาและผ้าทอหนองขาว  มีความรู้เรื่อง การทอผ้าด้วยกี่กระตุก (ผ้าขาวม้าร้อยสี) โดยการสอดแทรก
ความรู้เรื่อง การทอผ้าด้วยกี่กระตุก (ผ้าขาวม้าร้อยสี) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 1.2.1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  ตามเกณฑ์การประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งใน
และนอกสถานศึกษา 

1.2.2  ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย และการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่าง และหลากหลาย เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่น ได้แก่ งานลอยกระทง  งานสงกรานต์  
เทศน์มหาชาติ  แห่เทียนจ าน าพรรษา ฯลฯ และร่วมแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมตามรายงานการด าเนินงาน
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี   

1.2.3 นักเรียนทุกคนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย สามารถ
เข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาได้ และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ยอมรับเหตุผลความ
คิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี  ได้แก่ กิจกรรมกีฬาภายใน กิจกรรรมเลือกตั้งสภานักเรียน การประชุม
คณะกรรมนักเรียน กิจกรรมทัศนศึกษา  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี  การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ฯลฯ 

1.2.4  สุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม นักเรียนทุกคนมีร่างกายแข็งแรง มีสุขภาวะทาง
ร่ายกาย และจิตใจโดยการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ได้แก่ วิ่ง
เก็บของ,  ดันพื้น, ลุก-นั่ง (sit-up), วิ่งระยะไกลรวมถึงการชั่งน้ าหนัก–วัดส่วนสูงตามเกณฑ์ท าให้นักเรียนทราบ
ถึงความสามารถของตนเองและสามารถพัฒนาสมรรถภาพของตน ท าให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มี
ความรับผิดชอบ มีวินัย  และจิตอาสา  และมีวิธีป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก  ได้แก่ กิจกรรม
โฮมรูม  กิจกรรมระบบดูแลช่วยนักเรียน  กิจกรรมต้านยาเสพติด  กิจกรรมการอบรมวัยใสท้องก่อนวัยอันควร  
เป็นต้นส่งผลให้ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  อยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชน และสังคม 
เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน และชุมชน   
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๒. ผลการด าเนินการ 
๑.๑   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 ๑.๑.๑ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  
 นักเรียนร้อยละ 41.67 ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ย  กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ ระดับ 2 ขึ้นไป 
ปี

การศึกษา 
กลุ่มสาระ          
การเรียนรู ้

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส จ านวน
นักเรียน AVG 

2561 คณิตศาสตร ์ 15 21 36 34 34 56 102 21 4 13 
336 1.81 

คิดเป็นร้อยละ 4.46 6.25 10.71 10.12 10.12 16.67 30.36 6.25 1.19 3.87 
ระดับผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 2 ขึ้นไป 41.67 

 นักเรียนร้อยละ ๙0 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเบื้องต้นได้ เช่น แนะน า
ตัวเอง  สั่งอาหาร  ซื้อเสื้อผ้า  บอกทิศทาง ฯลฯ  โดยการสอบเก็บคะแนนทักษะการพูดแบบสถานการณ์
จ าลอง (Role play) ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  

 นักเรียนร้อยละ 65.41 ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 
๒ ขึ้นไป  

ปี
การศึกษา 

กลุ่มสาระ          
การเรียนรู ้

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส จ านวน
นักเรียน AVG 

2561 ภาษาไทย 28 56 74 96 111 95 59 14 10 15 
558 2.23 

คิดเป็นร้อยละ 4.46 5.02 10.04 13.26 17.20 19.89 17.03 10.57 2.51 1.79 
ระดับผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 2 ขึ้นไป 65.41 

 ๑.๑.๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา และมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

 นักเรียนร้อยละ 19.75  ได้รับผลการประเมินการคิดวิเคราะห์ระดับ ๓ (ดีเยี่ยม) 
ทุกระดับชั้นทั้งภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2561 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดีเยี่ยม 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ม.1 50 5 37 8   5 3.21 
ม.2 33 3 26 4   3 1.92 
ม.3 29 2 17 9 1 2 1.28 
ม.4 14 1 11 2   1 0.64 
ม.5 7 2 5     2 1.28 
ม.6 23 4 15 4   4 2.56 
รวม 156 17 111 27  1 128 10.90 
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ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2561 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดีเยี่ยม 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ม.1 47 11 38 1   11 7.05 
ม.2 30 8 22 3   8 5.13 
ม.3 22 5 19 4 1 5 3.21 
ม.4 13 4 9 1   4 2.56 
ม.5 7 3 4     3 1.92 
ม.6 22 8 14 1   8 5.13 
รวม 141 39 106 10   39 25.00 

 
 นักเรียนมีผลงาน/ชิ้นงาน/โครงงานที่น าไปสู่การขยายผลต่อยอดความคิดได้ โดยได้

ผลงาน/ชิ้นงาน/โครงงานจากกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการส่งนักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 6๘   

 นักเรียนมีการท าโครงงาน/ชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละรายวิชา  
 ๑.๑.๓ ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักเรียนทุกคน
สามารถสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต การท ารายงาน  การติดต่อสื่อสารทางอีเมล์ ฯลฯ  โดยรายวิชา 
คอมพิวเตอร์  นักเรียนสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ในการท างาน เช่น Word  Excel 
PowerPoint รับส่งข้อมูลทาง E-mail  เรียนรู้ผ่านระบบ Google Classroom  สามารถสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ใช้โปรแกรม Illustrator ในการออกแบบ และโปรแกรม Google Sketch up ได้ และสรุป
ความรู้ด้วยตนเองได้ 
 ๑.๑.๔ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 นักเรียนร้อยละ 72.60 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตรสถานศึกษา มากกว่า
ระดับ 2 ขึ้นไป   
ปี

การศกึษา ชั้น 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส จ านวน
นักเรียน AVG 

2561 ม.1 206 160 236 243 261 193 205 16 31 1 1552 2.44 
2561 ม.2 210 142 158 137 112 73 72 9 29 3 945 2.8 
2561 ม.3 90 65 122 101 80 75 86 30 13 103 765 2.41 
2561 ม.4 92 59 64 67 81 46 58 9 1   477 2.56 
2561 ม.5 52 43 29 43 34 26 12   1   240 2.81 
2561 ม.6 149 88 96 109 136 89 106 3 2 16 794 2.54 

รวม 799 557 705 700 704 502 539 67 77 123 
4,773 

15.56 
คิดเป็นร้อยละ 16.74 11.67 14.77 14.67 14.75 10.52 11.29 1.40 1.61 2.58 2.59 
ระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวมตั้งแต่ระดบั 2 ขึ้นไป 72.60 

 

 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้นหรือคุณภาพเป็นไป
ตามเป้าหมายปลอดภัยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓  มีคะแนนเฉลี่ยที่สูงขึ้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ  โดยมีการจัดกิจกรรม
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ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ การติว O-NET ให้กับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  เป็นต้น  และการทดสอบวัดความรู้ทางการอ่านตามแนว PISA
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  
 ๑.๑.๕ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ  

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 4, 5 และ 6  ทุกคนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานต่อ
งานอาชีพโดยการจัดกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพ
เหมาะสมกับช่วงวัย  และให้บริการแนะแนวด้านการศึกษาต่อตามความเหมาะสมของผู้เรียนจากงานแนะแนว
โรงเรียน และหน่วยงานภายนอก  

 นักเรียนร้อยละ 30 สามารถทอผ้าด้วยกี่กระตุก (ผ้าขาวม้าร้อยสี) จากการวัดผล
ประเมินผลในรายวิชา การทอผ้าพื้นเมือง การทอผ้าด้วยกี่กระตุก และชุมนุมรักษ์นาและผ้าทอหนองขาว  

 นักเรียนทุกคนมีความรู้ เรื่อง การทอผ้าด้วยกี่กระตุก (ผ้าขาวม้าร้อยสี) โดยการ
สอดแทรกความรู้เรื่อง การทอผ้าด้วยกี่กระตุก (ผ้าขาวม้าร้อยสี) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  

๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1.2.1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

  นักเรียนร้อยละ 96.12  มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่
ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ระดับ ดี ขึ้นไป  

ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2561 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ม.1 50 11 38 1   49 31.41 
ม.2 33 8 22 3   30 19.23 
ม.3 29 5 19 4 1 24 15.38 
ม.4 14 4 9 1   13 8.33 
ม.5 7 3 4     7 4.49 
ม.6 23 8 14 1   22 14.10 
รวม 156 39 106 10 1  145 92.95 

 

ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2561 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ม.1 47 28 19     47 33.33 
ม.2 30 15 15     30 21.28 
ม.3 22 13 8 1   21 14.89 
ม.4 13 7 6     13 9.22 
ม.5 7 5 2     7 4.96 
ม.6 22 10 12     22 15.60 
รวม 141 78 62 1   140 99.29 
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1.2.2  ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย และการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่าง และหลากหลาย 

  นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่น ได้แก่ งานลอยกระทง  
งานสงกรานต์  เทศน์มหาชาติ  แห่เทียนจ าน าพรรษา  ฯลฯ และร่วมแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมตาม
รายงานการด าเนินงานกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี   

  นักเรียนทุกคนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย 
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาได้ และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ยอมรับเหตุผล
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี  ได้แก่ กิจกรรมกีฬาภายใน กิจกรรรมเลือกตั้งสภานักเรียน การ
ประชุมคณะกรรมนักเรียน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  

1.2.3  สุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม 
 นักเรียนทุกคนมีร่างกายแข็งแรง มีสุขภาวะทางร่ายกาย และจิตใจโดยการทดสอบ

สมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ – ๖ ได้แก่ วิ่งเก็บของ,  ดันพ้ืน, ลุก-นั่ง (sit-up), 
วิ่งระยะไกลรวมถึงการชั่งน้ าหนัก–วัดส่วนสูงตามเกณฑ์ท าให้นักเรียนทราบถึงความสามารถของตนเองและ
สามารถพัฒนาสมรรถภาพของตน ท าให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีความรับผิดชอบ มี วินัย และจิต
อาสา และมีวิธีป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแกได้แก่ กิจกรรมโฮมรูม  กิจกรรมระบบดูแลช่วย
นักเรียน  กิจกรรมต้านยาเสพติด  กิจกรรมการอบรมวัยใสท้องก่อนวัยอันควร  เป็นต้นส่งผลให้ผู้เรียนไม่
เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชน และสังคม  

 นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน และชุมชน   
๓. จุดเด่น 
 สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และได้ก าหนดค่าเป้าหมาย  เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้สูงขึ้น  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ  ได้ประเมินทักษะการฟัง  การพูด  การอ่าน  
และการเขียนทุกระดับชั้น  ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม  ผู้เรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตดี  กล้าแสดงออก และสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 ๔. จุดควรพัฒนา 

1.  ควรจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์เพ่ิมมากขึ้นเนื่องจากขาดการปฏิบัติที่ต่อเนื่อง  
นักเรียนยังต้องได้รับการพัฒนาต่อไป 

2.  ควรพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ควรเร่งพัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์ การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรูอย่างสมเหตุสมผล ทักษะ
การแก้ไขปัญหาตามสถานการณไดอย่างเหมาะสม และผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เพ่ือให้
คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 
5.  แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 1.  พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  และการคิดค านวณเป็นตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 2.  พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก  แยกแยะ  คิดวิเคราะห์  ไตร่ตรอง  พิจารณา
อย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผล  มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
 3.  พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานพร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
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มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ :  ดี 
 
1.  กระบวนการพัฒนา 

1.1   มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 มีการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ กลยุทธ์และการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ SWOT ทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา 
1.2   มีระบบบริหารจัดการ คุณภาพของสถานศึกษา 

 ใช้ระบบบริหารจัดการด้วยรูปแบบ PDCA  
 ใช้โมเดลในการบริหารด้วยกระบวนทัศน์ห้องเรียนเป็นฐาน กระบวนการเป็นทุน  ด้วยเทคนิค 

6 ร่วม ได้แก่ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมประเมินผล ร่วมชื่นชม และร่วมใช้ โดยน้อมน าศาสตร์
พระราชาสู่การปฏิบัติ เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้กระบวนการ PNT  

 จัดให้มีระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบกัลยานมิตร เปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จัดให้มีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาทุกปีการศึกษา 

 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

 จัดให้มีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ทุกปีการศึกษา 
 จัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 สร้างโอกาส   ทางการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคน ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

1.3  พัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 มีการส่งเสริม พัฒนาครู โดยอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (อบรมคูปอง) 

 
1.4 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสุข เช่น พิพิธภัณฑ์โรงเรียน 
สวนวิทยาศาสตร์ ดงตาลโรงเรียน สวนสมุนไพร ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน  ให้สวยงามสะอาด ร่มรื่น 
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและน้ าประปาของโรงเรียน 

1.5   จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ พัฒนาระบบ

สารสนเทศด้านวัดผล ประเมินผลการเรียนการสอน โดยใช้ระบบฐานข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต SGS 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรายงานวัดผล และเพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชนอย่าง
มีประสิทธิภาพ  

 
2. ผลการด าเนินการ 

2.1  สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ สอดคล้องกับสภาพ ปัญหาความ
ต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น สังคม เศรษฐกิจ
และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
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2.2  มีระบบบริหารจัดการ คุณภาพของสถานศึกษา โดยสถานศึกษามีรูปแบบการบริหารด้วย
รูปแบบ PDCA โดยทุกฝ่าย มีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล ด้วยรูปแบบ PNT และแนวคิดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย 
น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่มีความสุข ที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ โดยส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
ระดับทอง ปี 2561 จากสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี  รางวัลชนะเลิศการประกวดโอทอป จูเนียร์ (OTOP 
Junior Contest)  ระดับประเทศ ปี 2561 จากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

2.3  สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วม
ในการร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  สถานศึกษามี
การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง 
เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จัดให้มีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาทุกปีการศึกษา 

2.4  ครูได้รับการพัฒนาสร้างและใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ งเรียนรู้ ที่
สอดคล้องกับสาระที่สอน เป็นการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนุกกับการเรียนรู้ ครูมีนวัตกรรมใหม่ ที่
หลากหลาย 

2.5  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
เช่น ห้องสุมด 3 ดี ห้องพิพิธภัณฑ์ ดงตาล สวนมะนาว สวนสมุนไพร นาสาธิต ดงกล้วย และบรรยากาศ
ห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอ 

2.6  โรงเรียนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารและการจัดการเรียนรู้
ทุกห้องเรียน มีระบบฐานข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

 
3. จุดเด่น 

โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคนิคการประชุมหลากหลายวิธี เช่น 
การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี
ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาของโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการพัฒนา ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานต าแหน่ง  มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน ให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพสูงขึ้น จัดท ารายงานผลการจัด
การศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูล ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
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4. จุดควรพัฒนา 
1. ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีความเข้มแข็ง เพ่ิมช่องทางการสื่อสารกับ

ชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มากขึ้น มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึ กษาและการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา ผู้ร่วมงานและผู้ที่เกี่ยวข้องควรให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามหน้าที่
อย่างเต็มก าลังความสามารถ มีการติดตามและประเมินผลของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง 

2. จัดท าศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ เชื่อมโยงกับ SEVER เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าข้อมูลไปใช้ได้อย่าง
สะดวก ถูกต้อง มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 ด าเนินการตามแนวปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และจุดเน้นของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา หลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน โดยมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย จัดท าโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
ส่งเสริมให้คณะครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ น าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการเรียนการสอน พัฒนาระบบสารสนเทศด้านวัดผล ประเมินผลการเรียนการสอน โดยใช้ระบบ
ฐานข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต SGS เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรายงานวัดผล และเพ่ิมช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการนิเทศแบบกัลยาณมิตร เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน เช่น ห้องสมุด 3 ดี ห้องคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส่งเสริมให้ครูวิ เคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ท าการวิจัยในชั้นเรียน ก าหนดแนวปฏิบัติค่านิยมหลัก 12 ประการ  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  จัดการสอนเสริมกระบวนการ PLC  ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนทั้งด้าน การเรียน ดนตรี กีฬา 
เทคโนโลยี ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 ให้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ 
จัดท า ID PLAN มีขวัญก าลังใจ มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ชี้แจงภาระงาน มาตรฐานคุณภาพ มาตรฐาน
วิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพก่อนมีการมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติติดตาม ประเมินผล พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสุข เช่น พิพิธภัณฑ์โรงเรียน สวนวิทยาศาสตร์ ดงตาลโรงเรียน 
สวนสมุนไพร ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน  ให้สวยงามสะอาด ร่มรื่น ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและน้ าประปาของ
โรงเรียน ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข จัด
กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน  
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มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 

๑.  กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

3.1   จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
สถานศึกษาด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ของหลักสูตร

สถานศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้ได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์แลละปฏิบัติจริง มีการ  
บูรณาการภาระงาน/ชิ้นงานโดยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียง มีการก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้  สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการ
สอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริงตามความถนัดและความสนใจเป็นรายบุคคล  
จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง อาทิเช่น กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ชาวต่างชาติ   มีการประเมินผลตามสภาพจริงและมีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินผลอย่างเป็นระบบ ใช้
เครื่องมือวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการเรียนการสอน  เช่น  การ
ประเมินผลเป็นรายบุคคลและการประเมินผลเป็นกลุ่ม  นักเรียนมีส่วนร่วมในการวัดผลประเมินผล จากภาระ
งานที่ได้รับมอบหมายร่วมกับครูผู้สอน เพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุง พัฒนางานต่อไป  มีการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ ปฏิบัติจริง (Active Learning) มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไป
จัดกิจกรรมได้จริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  การจัด
กิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยครูทุกคนมีการจัดท าวิจัยในชั้น
เรียน ปีการศึกษาละ ๒ เรื่อง เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนทุกปีการศึกษา 
  3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ครูมีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
และน าเสนอผลงานได้  โดยนักเรียนสามารถน าความรู้ ทักษะไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้รายวิชาต่างๆ ในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้  เช่น  การน าเสนอผลงานผ่านสื่อออนไลน์ เป็นต้น 
 3.3   มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก 
และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการ
สอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริงตามความถนัดและความสนใจเป็นรายบุคคล  
การสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนแบบกัลยาณมิตร 
 3.4   ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 มีการประเมินผลตามสภาพจริงและมีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มี
ขั้นตอน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้และน าผล
มาพัฒนาผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอน  เช่น  การประเมินผลเป็นรายบุคคลและการประเมินผลเป็นกลุ่ม  
นักเรียนมีส่วนร่วมในการวัดผลประเมินผล จากภาระงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกับครูผู้สอน เพ่ือน าข้อมูลไป
ปรับปรุง พัฒนางานต่อไป 
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 3.5   มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับ
เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการ PLC 

ทั้งนี้  จากการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษา ส่งผลให้นักเรียนได้รับ
รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.๔ - ม.๖, รางวัลเหรียญทองการแข่งขันกวีเยาวชน
คนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ ฯลฯ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๘  
 
2.  ผลการด าเนินงาน 

จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายเพ่ือพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้การประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ ๓  อยู่ในระดับดีเลิศ 
 
3.  จุดเด่น 
 ครูมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิดและลงมือ
ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายแก่นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
ครูจัดท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือหานวัตกรรมส าหรับแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และได้รับการ
นิเทศติดตามจากผู้บริหารและกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 
นวัตกรรม (Innovation) หรือแบบอย่างท่ีดีของสถานศึกษา 

โรงเรียนมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นตอบสนองความถนัดและความสนใจของผู้เรียน โดย
ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   เช่น  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัฒนธรรมและวิถี
ชุมชนบ้านหนองขาวของนักเรียนโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมกับชาวต่างชาติ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
เรียนรู้และแสดงออกโดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและสามารถน าไปใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้ 

 
4.  จุดควรพัฒนา 
 ควรน าสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาช่วยในการจัดการเรียนการสอนให้หลากหลายและการให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือให้นักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์  สังเคราะห์  เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา (3-5 ปี)  และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ดังนั้น  จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควร
พัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  ดังนี้ 
 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  สรุปผล 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
คุณภาพของเด็ก 
 สถานศึกษามีการวิ เคราะห์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และได้ก าหนดค่าเป้าหมาย  เพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น  จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเน้นการปฏิบัติ  ได้ประเมินทักษะการฟัง  การ
พูด  การอ่าน  และการเขียนทุกระดับชั้น  ส่งเสริม
ผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ  มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสม  ผู้เรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตดี  กล้า
แสดงออก และสามารถอยู่ ร่ วมกับผู้ อ่ืนอย่างมี
ความสุข 
  
 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่าง
เป็นระบบ โดยใช้เทคนิคการประชุมหลากหลายวิธี 
เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดม
สมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มี
การปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับผลการจัด
การศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาของ
โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการพัฒนา ให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี

คุณภาพของเด็ก 
1.   ควรจัดกิจกรรมที่มุ่ ง เน้นยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ เพ่ิมมากขึ้นเนื่องจากขาดการปฏิบัติที่
ต่อเนื่อง  นักเรียนยังต้องได้รับการพัฒนาต่อไป 

2.  ควรพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ควรเร่งพัฒนาด้านการคิด
วิเคราะห์ การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรูอย่าง
สมเหตุสมผล ทักษะการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ
ไดอย่างเหมาะสม และผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) เพ่ือให้คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 
 
 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องให้มีความเข้มแข็ง เพ่ิมช่องทางการ
สื่อสารกับชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้
มากขึ้น มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
และการขับ เคลื่ อนคุณภาพการจั ดการศึ กษา 
ผู้ร่วมงานและผู้ที่เกี่ยวข้องควรให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ มี
การติดตามและประเมินผลของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
อย่างต่อเนื่อง 

2. จัดท าศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ เชื่อมโยง
กับ SEVER เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าข้อมูลไปใช้ได้
อย่างสะดวก ถูกต้อง มีประสิทธิภาพสูงสุด 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
คุณภาพ มีการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ตามมาตรฐานต าแหน่ง  มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน ให้บุคลากรได้
พัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพสูงขึ้น จัดท ารายงานผลการ
จัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยใน
การรวบรวมข้อมูล ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการ
อย่างเป็นระบบ เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา โรงเรียนได้รับความร่วมมือจาก
ชุมชนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ 
ของโรงเรียนและมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 ครูมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน 
โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิดและลง
มือปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายแก่นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนแสวงหา
ความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
นั ก เ รี ย น มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร จั ด บ ร ร ย า ก า ศ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ครูจัดท าวิจัยใน
ชั้นเรียน เพ่ือหานวัตกรรมส าหรับแก้ปัญหาและ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียน และได้รับการนิเทศ
ติดตามจากผู้บริหารและกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียน
อย่างต่อเนื่อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 ควรน าสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มา
ช่วยในการจัดการเรียนการสอนให้หลากหลายและ
การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือให้นักเรียน
น าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 

 

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานที่ 1  
 1.  พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  และการคิดค านวณเป็นตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 2.  พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก  แยกแยะ  คิดวิเคราะห์  ไตร่ตรอง  พิจารณา
อย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผล  มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
 3.  พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานพร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
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 แผนปฏิบัติงานที่ 2  

 ด าเนินการตามแนวปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และจุดเน้นของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา หลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน โดยมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย จัดท าโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
ส่งเสริมให้คณะครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ น าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการเรียนการสอน พัฒนาระบบสารสนเทศด้านวัดผล ประเมินผลการเรียนการสอน โดยใช้ระบบ
ฐานข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต SGS เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรายงานวัดผล และเพ่ิมช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการนิเทศแบบกัลยาณมิตร เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน เช่น ห้องสมุด 3 ดี ห้องคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส่งเสริมให้ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ท าการวิจัยในชั้นเรียน ก าหนดแนวปฏิบัติค่านิยมหลัก 12 ประการ  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  จัดการสอนเสริมกระบวนการ PLC  ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนทั้งด้าน การเรียน ดนตรี กีฬา 
เทคโนโลยี ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 ให้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ 
จัดท า ID PLAN มีขวัญก าลังใจ มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ชี้แจงภาระงาน มาตรฐานคุณภาพ มาตรฐาน
วิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพก่อนมีการมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติติดตาม ประเมินผล พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสุข เช่น พิพิธภัณฑ์โรงเรียน สวนวิทยาศาสตร์ ดงตาลโรงเรียน 
สวนสมุนไพร ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน  ให้สวยงามสะอาด ร่มรื่น ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและน้ าประปาของ
โรงเรียน ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข จัด
กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน  

 
แผนปฏิบัติงานที่ 3  
- 
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ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

 

  ค าสั่งโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมที่ 81/๒๕๖๑  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖1   

 ประกาศโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม  เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 ประกาศโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบ
ประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 รางวัลความส าเร็จ  สถานศึกษา/ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน 
 เอกสารหลักฐานข้อมูลส าคัญ  หรือเอกสารอ้างอิงต่างๆ  แบบย่อๆ 
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ค าสั่งโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม 
ที ่81/๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖1 
---------------------- 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม ๒๕61 ส าหรับสถานศึกษาทุกสังกัดที่จัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียน  คุณภาพการจัดการศึกษา  
และให้รายงานต้นสังกัดทุกสิ้นปีการศึกษา  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖        
มาตรา  ๓๙  และอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๔๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖1  ดังนี้ 
 
๑.  คณะที่ปรึกษา 
  1.1  นายล้อม ทองแท้ ประธานกรรมการ  
  1.2  พระครูสังฆรักษ์วินัย อินฺทวินโย กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  กรรมการ 
  1.3  นายประทีป มังสา กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง  กรรมการ 
  1.4  นางวภิาภร เมนะคงคา กรรมการผู้แทนครู   กรรมการ 
  1.5  นางล าพัน ครูทอง กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ 
  1.6  นายจ าเนียน บัวทอง กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ 
   1.7  นายวโิรจน ์ กระต่าย กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า   กรรมการ 

1.8 นายธนรัชต์ วิเชียรรัตน ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
1.9 นางสุภาภรณ์   ชื่นบาล ครู อันดับ คศ.๓   กรรมการ 
1.10 นายสุรชัย      ใจจง ครู อันดับ คศ.๓   กรรมการ 
1.11  นางนพวรรณ์      ใจจง ครู อันดับ คศ.๓   กรรมการ 
1.12  นางสุวรรณา หอวรรธกุล ครู อันดับ คศ.๓   กรรมการ 
1.13  นายประวิทย์ สิงห์เรือง ผู้อ านวยการโรงเรียน   กรรมการและเลขานุการ 
1.14  นางวิชญาภา  สีมา ครู อันดับ คศ.๒   กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

มีหน้าที ่  
๑. ให้ค าแนะน า ปรึกษา  และก ากับติดตามการท างานของคณะกรรมการรวบรวม  และจัดท า 

เอกสารในแต่ละมาตรฐาน 
๒.  ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ  และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการด าเนินงาน 
๓.  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
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๒.  คณะกรรมการการการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 
 ๒.๑  มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน   

   ๒.๑.๑ นางสุภาภรณ์    ชื่นบาล  ครู อันดับ คศ.๓  หัวหน้า 
   ๒.๑.๒ นางสาวนิตยา  พัฒนมาศ ครู อันดับ คศ.๓  ผู้ช่วย 

๒.๑.๓ นางวชิญาภา   สีมา  ครู อันดับ คศ.2  ผู้ช่วย 
๒.๑.4 นางสาวกรรณิการ์ รัตนะวัน  คร ูอันดับ คศ.๑  ผู้ช่วย 
๒.๑.5 นายชีพชนก  แจ่มใส  คร ูอันดับ คศ.๑  ผู้ช่วย 
2.1.6  นางสาวปรียาวด ี วัลลา  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 

๒.๒  มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ๒.๒.1 นายสุรชัย  ใจจง  ครู อันดับ คศ.๓   หวัหน้า 

๒.๒.๒ นางสภุาภรณ์  ชื่นบาล  ครู อันดับ คศ.๓  ผู้ช่วย 
๒.๒.3 นางนพวรรณ์  ใจจง  ครู อันดับ คศ.๓  ผู้ช่วย 

   ๒.๒.4 นางวิภาภร    เมนะคงคา ครู อันดับ คศ.๓  ผู้ช่วย 
๒.๒.5  นางสุวรรณา  หอวรรธกุล ครู อันดับ คศ.๓  ผู้ช่วย 
2.2.6 นางสาวชัญนิษฐ์  พงษ์พิพัฒน์ ครู อันดับ คศ.๑  ผู้ช่วย 

๒.๓  มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ๒.๓.๑ นางสุภาภรณ์  ชื่นบาล  ครู อันดับ คศ.๓  หัวหน้า 
    ๒.๓.๒ นางพจนารถ  มีเครือ  ครู อันดับ คศ.๓  ผู้ช่วย 

๒.๓.3 นางพรรณรัตน์  บุญมี  ครู อันดับ คศ.3  ผู้ช่วย 
2.3.4 นางใกล้รุ่ง    เอ่ียมเจริญ ครู อันดับ คศ.2  ผู้ช่วย 
๒.๓.5 นางสาวรมย์นลิญ  งามข า  ครู อันดับ คศ.๓   ผู้ช่วย 
๒.3.6 นายชาตรี   ไทยด า  ครู อันดับ คศ.๑  ผู้ช่วย 
มีหน้าที่    
๑. รวบรวมข้อมูลจัดท าแฟ้มตรงตามมาตรฐาน  พร้อมรวบรวมข้อมูล และร่องรอยหลักฐาน  

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
   ๒. จัดท าแบบสรุปแต่ละมาตรฐาน  เพ่ือด าเนินการจัดท า SAR ของสถานศึกษาต่อไป  
 

๓.  คณะกรรมการจัดท าแฟ้มติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในของ   
สถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด  ๘ องค์ประกอบ 
 ๓.๑ นางวิชญาภา  สีมา  ครู อันดับ คศ.๒  หัวหน้า 
 3.2 นางสุภาภรณ์   ชื่นบาล  ครู อันดับ คศ.3  ผู้ช่วย 
 ๓.3 นางใกล้รุ่ง    เอ่ียมเจริญ  ครู อันดับ คศ.๒  ผู้ช่วย  

3.4 นางสาวสารภ ี    ส าเนียงดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์  ผู้ช่วย 
  มีหน้าที่   

๑.  จัดท าแฟ้มติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ๘  
องค์ประกอบ เพ่ือรองรับการประเมิน 
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๔.  คณะกรรมการจัดท า SAR ของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1 
 4.๑ นางวิชญาภา  สีมา  ครู อันดับ คศ.๒   หัวหน้า 

     4.2 นางสุภาภรณ์   ชื่นบาล  ครู อันดับ คศ.3   ผู้ช่วย 
     4.3 นางใกล้รุ่ง   เอ่ียมเจริญ  ครู อันดับ คศ.๒   ผู้ช่วย  

4.4 นางสาวสารภ ี    ส าเนียงดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์  ผู้ช่วย 
  มีหน้าที ่   

๑.  รวบรวมข้อมูลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือ
จัดท ารูปเล่ม SAR ของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1  
 
 ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย เพ่ือให้บังเกิดผลดีแก่โรงเรียน และ
ราชการต่อไป   

 สั่ง   ณ  วันที่  3  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

 
(นายประวิทย์   สิงห์เรือง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม 
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ประกาศโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม                                    

เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

..................................................................... 
 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ
คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบั ติ เ กี่ ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึ กษาขั้ น พ้ืนฐาน  ประกอบกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่  6 สิงหาคม ๒๕6๑ โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม และปรับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครู นักเรียน และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม  มีคุณภาพ
และมาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
  ประกาศ ณ วันที่  20  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕6๑ 
 
 

 
 

 ( นายประวิทย์  สิงห์เรือง ) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
แนบท้ายประกาศโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม 

เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

............................................................. 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเดน็การพิจารณา 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

  ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน       
       การสื่อสารและการคิดค านวณ  

 นักเรียนร้อยละ ๔๐ ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ย กลุ่มสาระ     
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ ๒ ขึ้นไป 

 นักเรียนร้อยละ ๔๐ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
เบื้องต้นได้ เช่น แนะน าตัวเอง สั่งอาหาร ซื้อเสื้อผ้า บอก
ทิศทาง ฯลฯ 

 นักเรียนร้อยละ ๕๐ ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ย กลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ ๒ ขึ้นไป 

  ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์  คิดอย่าง 
       มีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความ  
       คิดเห็น และแก้ปัญหา 

 นักเรียนร้อยละ ๓๐ ได้ผลการประเมินการคิดวิเคราะห์  
       ระดับ ๓  ขึ้นไป 
 นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีผลงาน/ชิ้นงาน/โครงงานที่น าไป        

สู่การขยายผลต่อยอดความคิดได้   ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

  ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
       สารสนเทศและการสื่อสาร 

 นักเรียนทุกคนสามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และ 
สรุปความรู้ด้วยตนเองได้ 

  ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร 
       สถานศึกษา 

 นักเรียนร้อยละ ๖๕ มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวมตาม
หลักสูตรสถานศึกษา มากกว่าระดับ ๒ ขึ้นไป 

  ๖)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติท่ีดี 
       ต่องานอาชีพ 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓, ๔, ๕ และ ๖ ทุกคนมีความรู้
และทักษะพื้นฐานต่องานอาชีพอย่างน้อยหนึ่งอย่าง 

 นักเรียนร้อยละ ๓๐ สามารถทอผ้าด้วยกี่กระตุก (ผ้าขาว   
ม้าร้อยสี) ได้ 

 นักเรียนทุกคนมีความรู้ เรื่อง การทอผ้าด้วยกี่กระตุก 
(ผ้าขาวม้าร้อยสี) 

  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี   
        สถานศึกษาก าหนด 

 นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด          
ระดับ ดี ขึ้นไป    ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

   ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเดน็การพิจารณา 
        แตกต่าง  และหลากหลาย  นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่น  

และแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสม 
 นักเรียนทุกคนมีร่างกายแข็งแรง มีความรับผิดชอบ มีวินัย 

และจิตอาสา 
 นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ

โรงเรียน และชุมชน 

   ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา  
       ก าหนดชัดเจน 

 มีการก าหนดวิสัยทัศน์  เป้าหมาย พันธกิจ กลยุทธ์และจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 ใช้ระบบการบริหารจัดการด้วยรูปแบบ PDCA  
หลักธรรมาภิบาล 

 ใช้โมเดลการบริหารด้วยกระบวนทัศน์ ห้องเรียนเป็นฐาน 
กระบวนการเป็นทุน ด้วยใช้เทคนิค ๖ ร่วม ได้แก่ ร่วมคิด 
ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมประเมินผล ร่วมชื่นชม และร่วม
ใช้ โดยน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ 

 จัดให้ระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา 
 จัดให้มีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาทุกปีการศึกษา 
 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี

ความสุข 
 ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการและ    

การจัดการเรียนรู้ 
 จัดท าแผนพัฒนาวิชาการที่ค านึงถึงคุณภาพผู้เรียนทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคน 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน  
       รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  และทุก 
       กลุ่มเป้าหมาย  

 ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ 
        ทางวิชาชีพ 
 ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ 
        เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
 ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน 
        การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ 
        ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน  
        ชีวิตได้ 

 ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด
วิเคราะห์ ปฏิบัติจริง (Active Learning) สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 ครูทุกคนพัฒนา สร้าง และใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชนที่
สอดคล้องกับสาระที่สอน สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนุก     
ในการเรียนรู้ 

 ๓.๒  ใชส้ื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ 
        ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   
 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
        และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเดน็การพิจารณา 
 ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน 
        กลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 ครูทุกคนมีนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน  
 ครูทุกคนมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล สามารถน ามา

วิเคราะห์ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
 ครูทุกคนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ครูทุกคนมีแผนจัดการเรียนรู้ อย่างน้อย ๑ รายวิชา/ภาคเรียน 

ตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีการวัด ประเมินผล ผู้เรียน
เป็นรายบุคคลตามสภาพจริงโดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

 ครูทุกคนมีวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย ๑ 
เรื่องต่อปีการศึกษา 

 ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวน PLC 
อย่างน้อย ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

 
 
 
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
 ๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพ่ือให้
สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 

  ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  ระดบัคุณภาพดีเลิศ 
  ระดับคุณภาพดี   ระดับคุณภาพปานกลาง 
  ระดับคุณภาพก าลังพัฒนา 
 ๓. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ 

เป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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ประกาศโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
............................................................................ 

 

 ตามที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่
ก าหนดให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับ
บุคคล และระดับสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง พร้อมทั้งจัดท ารายงานผล และน าผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชนในการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษานั้น 
 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมจึงประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ 

๑. นายประวิทย์    สิงห์เรือง     ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม    ประธานกรรมการ 
๒. นายสมปอง ผ่องใส        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ สพม.๘               กรรมการ 
๓. นางใกล้รุ่ง   เอ่ียมเจริญ   เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพภายใน               กรรมการ 
๔. นางวิชญาภา สีมา หัวหน้างานประกันคุณภาพภายใน กรรมการและเลขานุการ  

 คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่   
๑. ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ    

๑ ครั้ง  และจัดท ารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
๒. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งและจัดท า

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
มีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 

                          ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
                                             

                                              ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

                                                      
 
 
                                                                                (นายประวิทย์   สิงห์เรือง) 
                                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม 
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รางวัลจัดการศึกษา 
 จากความสามารถในการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพและรักษาระดับคุณภาพของนักเรียนอยู่เสมอ
ท าให้โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม  ได้รับรางวัลต่างๆคือ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

สถานศึกษา ปี  2559 
- รางวัลชมเชย โล่เชิดชูเกียรติ การประกวดโครงการรักชาติถูกทาง
สร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจ าปี 2559  

- ส านักงานป.ป.ช. 

 - โรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน            
(O-NET) ปีการศึกษา 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คะแนน
สูงกว่าระดับประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 8 

- โรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน          
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 3 ปี (2557 – 
2559)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 8 

- โรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน         
(O-NET)  ปีการศึกษา 2559 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนน
พัฒนาการ (เท่ากับ/สูงกว่าร้อยละ  3) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 8 

- โรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมการลด  คัดแยก และใช้
ประโยชน์ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชนในโรงเรียน 

- ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จังหวัด
กาญจนบุร ี

ปี 2560 
- ได้สนับสนุนเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ “พัฒนาเพ่ือการ
แบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share” ภายใต้โครงการปฏิหาริย์แห่งชีวิต 

(Miracle of Life) ประจ าปี 2560 ตามกรอบแนวคิด  
“Power +plus…อาสาพลังบวก” 

- กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่งคงของ
มนุษย์ 

ปี 2561 
- ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด โอทอป จูเนียร์ (OTOP Junior 

Contest) ระดับประเทศ 
- กรมพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย 

- ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพ ระดับทอง  - สาธารณสุขจังหวัด
กาญจนบุรี 

ครู ปี 2561 
นายชีพชนก   แจ่มใส   
- For participating in “Boot Camp Teacher : Show and Share” seminar 

- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับที่ 
2) การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (กาญจนบุรี เขต 1) 
ครั้งที่ 68 

 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 8 
 

 

นางใกล้รุ่ง  เอี่ยมเจริญ 

- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกวีเยาวชน
คนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 (6 บท) ม.1-ม.3  งานศิลปหัตถกรรม

 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา   
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (กาญจนบุรี เขต 1) ครั้งที่ 68 

- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเรียงร้อย
ถ้อยความ (การเขียนเรียงความ)  ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (กาญจนบุรี เขต 1) ครั้งที่ 68 

- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันพินิจ
วรรณคดี ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา (กาญจนบุรี เขต 1) ครั้งที่ 68 

- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน
วรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา (กาญจนบุรี เขต 1) ครั้งที่ 68 

- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(กาญจนบุรี เขต 1) ครั้งที่ 68 

- ได้รับรางวัลดีเด่น เนื่องในงานวันครู ปี 2562 ประเภทครูผู้สอน 

เขต 8 

นางพจนารถ  มีเครือ 

- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกวีเยาวชน
คนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 (6 บท) ม.1-ม.3  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (กาญจนบุรี เขต 1) ครั้งที่ 68 

- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเรียงร้อย
ถ้อยความ (การเขียนเรียงความ)  ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (กาญจนบุรี เขต 1) ครั้งที่ 68 

- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันพินิจ
วรรณคดี ม.4-ม.6 งานศลิปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา (กาญจนบุรี เขต 1) ครั้งที่ 68 

- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้เข้าร่วม  การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์     
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(กาญจนบุรี เขต 1) ครั้งที่ 68 

 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 8 

นางสาวกรรณิการ์  รัตนะวัน 

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา (กาญจนบุรี เขต 1) ครั้งที่ 68 

- ได้รับรางวัลดีเด่น เนื่องในงานวันครู ปี 2562 ประเภทครูผู้สอน 

 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 8 

นายชาตรี  ไทยด า 

- ครูผู้สอนนักเรียนได้เข้าร่วม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(กาญจนบุรี เขต 1) ครั้งที่ 68 

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการประกวด

 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 8 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (กาญจนบุรี เขต 1) 
ครั้งที่ 68 

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเครื่องบินพลัง
ยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ  ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (กาญจนบุรี เขต 1) ครั้งที่ 68 

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา (กาญจนบุรี เขต 1) ครั้งที่ 68 

- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขัน
เครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1 – ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (กาญจนบุรี เขต 1) 
ครั้งที่ 68 

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับที่ 1)  
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.
4-ม.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(กาญจนบุรี เขต 1) ครั้งที่ 68 
นางสุภาภรณ์  ชื่นบาล 

- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดมารยาท
ไทย ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(กาญจนบุรี เขต 1) ครั้งที่ 68 

- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดมารยาท
ไทย ม.4 – ม.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(กาญจนบุรี เขต 1) ครั้งที่ 68 

- ได้รับรางวัลดีเด่น เนื่องในงานวันครู ปี 2562 ประเภทครูผู้สอน 

 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 8 

นางสาวชัญนิษฐ์  พงษ์พิพัฒน์ 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและ 
พลศึกษา ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา (กาญจนบุรี เขต 1) ครั้งที่ 68 

- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้เข้าร่วม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและ
พลศึกษา ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา (กาญจนบุรี เขต 1) ครั้งที่ 68 
- ได้รับรางวัลดีเด่น เนื่องในงานวันครู ปี 2562 ประเภทครูผู้สอน 

 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 8 

 นายสุรชัย  ใจจง 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลทองแดง  การแข่งขันวาดภาพ
ระบายสี ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา (กาญจนบุรี เขต 1) ครั้งที่ 68 

 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 8 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพ
ระบายสี ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา (กาญจนบุรี เขต 1) ครั้งที่ 68 

- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพ
ลายเส้น (Drawing) ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา (กาญจนบุรี เขต 1) ครั้งที่ 68 

- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย อม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (กาญจนบุรี เขต 1) ครั้งที่ 68 

- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา (กาญจนบุรี เขต 1) ครั้งที่ 68 

- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง  (รองชนะเลิศอันดับ     
ที่ 2) การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4 – ม.6  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (กาญจนบุรี เขต 1) 
ครั้งที่ 68 

- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลง
สากล (รองชนะเลิศอันดับที่ 2)  ประเภทหญิง ม.1 – ม.3  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (กาญจนบุรี เขต 1) 
ครั้งที่ 68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นางสาวรมย์นลิญ  งามข า 

- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับเข้าร่วม  การแข่งขัน Multi Skills Competition 

ม.1 – ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(กาญจนบุรี เขต 1) ครั้งที่ 68 

 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 8 

นางวิชญาภา  สีมา 

- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการ
สร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip)  ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (กาญจนบุรี เขต 1) ครั้งที่ 68 

- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้าง
การ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)  ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (กาญจนบุรี เขต 1) ครั้งที่ 68 

- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการ
ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1 – ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (กาญจนบุรี เขต 1) 
ครั้งที่ 68 

 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 8 

 นางนพวรรณ์  ใจจง 

- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการ
 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

ประกวดโครงงานอาชีพ  ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา (กาญจนบุรี เขต 1) ครั้งที่ 68 

 

การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 8 

นักเรียน 
 

ปี 2561 
เด็กหญิงภณิตา  นิลเนียม 

- ได้เข้าร่วม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (กาญจนบุรี เขต 1) 
ครั้งที่ 68 

 

 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 8 

นางสาวณัษวรรณ  ภูมิโมไนย 

- ได้เข้าร่วม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (กาญจนบุรี เขต 1) 
ครั้งที่ 68 

 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 8 

เด็กหญิงอนันตญา แก้วเอี่ยม 

- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์            
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(กาญจนบุรี เขต 1) ครั้งที่ 68 

 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 8 

นายวุฒิพงษ์  พริ้งพงษ์ 

- ได้เข้าร่วม การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4 - ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (กาญจนบุรี เขต 1) 
ครั้งที่ 68 

 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 8 

เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แซ่มลบ 

- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันพินิจวรรณคดี  ม.1 – ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (กาญจนบุรี เขต 
1) ครั้งที่ 68 

 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 8 

นางสาวสุดาวรรณ  โพธิ์เงิน 

- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเรียงพินิจวรรณคดี  
ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(กาญจนบุรี เขต 1) ครั้งที่ 68 

 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 8 

เด็กหญิงณัฐธิดา  พัฒนมาศ 

- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียน
เรียงความ) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา (กาญจนบุรี เขต 1) ครั้งที่ 68 

 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 8 

นางสาวสุมลทิพย์  อาจหาญ 

- ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียน
เรียงความ) ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา (กาญจนบุรี เขต 1) ครั้งที่ 68 

 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 8 

 



SAR ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 โรงเรียนหนองขำวโกวิทพิทยำคม      1 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

เด็กหญิงณัฏธิดา นิลดี 
- ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์
ยานี 11 (6 บท) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา (กาญจนบุรี เขต 1) ครั้งที่ 68 

 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 8 

เด็กหญิงอัญชลี  แซ่ตัน 

- ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์
ยานี 11 (6 บท) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา (กาญจนบุรี เขต 1) ครั้งที่ 68 

 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 8 

เด็กหญิงจิรากาญจน์  ดวงประทุม 

- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์    
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(กาญจนบุรี เขต 1) ครั้งที่ 68 

 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 8 

 เด็กหญิงธนภร  ล าดวล 

- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์    
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(กาญจนบุรี เขต 1) ครั้งที่ 68 

 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 8 

เด็กหญิงพลอยไพลิน  พรหมพันธุ์ 
- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์    
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(กาญจนบุรี เขต 1) ครั้งที่ 68 

 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 8 

นางสาวธนาภรณ์  กระต่าย 

- ได้เข้าร่วม  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (กาญจนบุรี เขต 1) 
ครั้งที่ 68 

 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 8 

นางสาวภัททิยา  สุวรรณโชติ 
- ได้เข้าร่วม  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (กาญจนบุรี เขต 1) 
ครั้งที่ 68 

 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 8 

นางสาวศศิประภา  โพธิ์ใบ 

- ได้เข้าร่วม  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (กาญจนบุรี เขต 1) 
ครั้งที่ 68 

 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 8 

เด็กหญิงตติยา  ประพันธ์ 
- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (กาญจนบุรี เขต 1) ครั้งที่ 68 

 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 8 

เด็กหญิงสุภัสสรา  บ าบัดทุกข ์  
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (กาญจนบุรี เขต 1) ครั้งที่ 68 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 8 

เด็กหญิงอัจฉรานันท์  รอดประเสริฐ 

- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (กาญจนบุรี เขต 1) ครั้งที่ 68 

 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 8 

เด็กชายอนนตพร  วินะโยพิณิชย์ 
- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบิน
นานปล่อยอิสระ ม.1 – ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา (กาญจนบุรี เขต 1) ครั้งที่ 68 

 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 8 

เด็กชายอิทธิพัทธ์  สมานทรัพย์ 

- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบิน
นานปล่อยอิสระ ม.1 – ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา (กาญจนบุรี เขต 1) ครั้งที่ 68 

 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 8 

เด็กชายพีรดนย์  ดอกบุก 

- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภท
สามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (กาญจนบุรี เขต 1) ครั้งที่ 68 

 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 8 

เด็กชายอายุวัฒ  อุดมแก้วกาญจนา 
- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภท
สามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (กาญจนบุรี เขต 1) ครั้งที่ 68 

 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 8 

นายกอบกิจ  พัฒนมาศ 

- ได้รับรางวัลเหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับที่ 1)  การแข่งขัน
อากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ  ม.4 – ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (กาญจนบุรี เขต 
1) ครั้งที่ 68 

 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 8 

นายกิตตินันท์  นิ่มรักษา 

- ได้รับรางวัลเหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับที่ 1)  การแข่งขัน
อากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ  ม.4 – ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (กาญจนบุรี เขต 
1) ครั้งที่ 68 

 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 8 

นายสุทธิพงษ์  บ่อสิน 

- ได้รับรางวัลเหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับที่ 1)  การแข่งขัน
อากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ  ม.4 – ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (กาญจนบุรี เขต 

 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 8 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

1) ครั้งที่ 68 
เด็กชายณัฐดนัย  โตสุวรรณ์ 
- ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย ม.1 – ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (กาญจนบุรี เขต 1) 
ครั้งที่ 68 

 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 8 

เด็กหญิงธัญชนก  จินดา 

- ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย ม.1 – ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (กาญจนบุรี เขต 1) 
ครั้งที่ 68 

 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 8 

นายทิวานนท์  ปานท า 

- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดมารยาทไทย ม.4 – ม.6  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (กาญจนบุรี เขต 1) 
ครั้งที่ 68 

 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 8 

นางสาวนันทกา  พิมลศรี 
- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดมารยาทไทย ม.4 – ม.6  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (กาญจนบุรี เขต 1) 
ครั้งที่ 68 

 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 8 

เด็กหญิงกนกวรรณ  เรือนงาม 

- ได้เข้าร่วม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 – ม.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (กาญจนบุรี เขต 
1) ครั้งที่ 68 

 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 8 

เด็กหญิงศิรินภา  บุญกอ 

- ได้เข้าร่วม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 – ม.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (กาญจนบุรี เขต 
1) ครั้งที่ 68 

 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 8 

นายพงษ์เทพ  ภู่สุวรรณ์ 
- ได้เข้าร่วม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4 – ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (กาญจนบุรี เขต 
1) ครั้งที่ 68 

 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 8 

นางสาวศุภานัน  แตงอ่อน 

- ได้เข้าร่วม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4 – ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (กาญจนบุรี เขต 
1) ครั้งที่ 68 

 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 8 

เด็กหญิงบัณฑิตา  ย่ิงมี 

- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1 –  
ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (กาญจนบุรี 
เขต 1) ครั้งที่ 68 

 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 8 

 



SAR ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 โรงเรียนหนองขำวโกวิทพิทยำคม      1 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางสาวสุนิษา  ค าภิมาบุศย์ 
- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4 – ม.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (กาญจนบุรี เขต 
1) ครั้งที่ 68 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 8 

 
 

เด็กชายวรเชษฐ์  บ่อสิน 

- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing)        
ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(กาญจนบุรี เขต 1) ครั้งที่ 68 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 8 

เด็กหญิงธีราพร  เล่าวัฒนะย่ิงยง 

- ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
หญิง ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(กาญจนบุรี เขต 1) ครั้งที่ 68 

 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 8 

เด็กชายธีรพัฒน์  เท่าเทียม 

- ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
ชาย ม.1 – ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(กาญจนบุรี เขต 1) ครั้งที่ 68 

 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 8 

นายจิรายุ  งามข า 

- ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
ชาย ม.4 – ม.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(กาญจนบุรี เขต 1) ครั้งที่ 68 

 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 8 

นางสาวจันทร์เพ็ญ  เท่าเทียม 

- ได้รับรางวัลเหรียญทอง  (รองชนะเลิศอันดับที่ 2) การแข่งขันขับ
รอ้งเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4 – ม.6  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (กาญจนบุรี เขต 1) ครั้งที่ 68 

 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 8 

เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีเจริญ 
- ได้รับรางวัลเหรียญทอง  (รองชนะเลิศอันดับที่ 2) การแข่งขันขับ
รอ้งเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1 – ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (กาญจนบุรี เขต 1) ครั้งที่ 68 

 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 8 

เด็กหญิงศุภมาศ  ทรัพย์แก้ว 
- ได้เข้าร่วม การแข่งขัน Multi Skills Competition งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (กาญจนบุรี เขต 1) ครั้งที่ 68 

 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 8 

เด็กชายศรายุ โพธิ์ใบ 
- ได้รับรางวัลเหรียญทอง  (รองชนะเลิศอันดับที่ 2) การแข่งขันต่อ
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1 – ม.3  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (กาญจนบุรี เขต 1) ครั้งที่ 68 

 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 8 

เด็กชายศลายุธ  รัตนา  
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

- ได้รับรางวัลเหรียญทอง  (รองชนะเลิศอันดับที่ 2) การแข่งขันต่อ
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1 – ม.3  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (กาญจนบุรี เขต 1) ครั้งที่ 68 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 8 

เด็กชายณัฐกรณ์ชนันท์  เรือนงาม 
- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้างการ์ตูนสั้น (Comic 

Strip) ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(กาญจนบุรี เขต 1) ครั้งที่ 68 

 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 8 

เด็กชายพงศกร  ฝอยทับทิม 
- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้างการ์ตูนสั้น (Comic 

Strip) ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(กาญจนบุรี เขต 1) ครั้งที่ 68 

 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 8 

เด็กหญิงวรรณผกา  ลาทอง 
- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D 

Animation)  ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา (กาญจนบุรี เขต 1) ครั้งที่ 68 

 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 8 

เด็กหญิงอภิญญา  แตงโต 
- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D 

Animation)  ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา (กาญจนบุรี เขต 1) ครั้งที่ 68 

 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 8 

เด็กหญิงธัญพร  ปราดเปรียว 
- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (กาญจนบุรี เขต 1) ครั้งที่ 68 

 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 8 

เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สายสกุล 
- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (กาญจนบุรี เขต 1) ครั้งที่ 68 

 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 8 

เด็กหญิงนงค์นุช  พันทา 

- ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการประกวดโครงงานอาชีพ  ม.
1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(กาญจนบุรี เขต 1) ครั้งที่ 68 

 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 8 

เด็กหญิงสุดารัตน์  ย่ิงมี 

- ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการประกวดโครงงานอาชีพ  ม.
1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(กาญจนบุรี เขต 1) ครั้งที่ 68 

 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 8 

 เด็กชายเจษฎา  เท่าเทียม 

- ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการประกวดโครงงานอาชีพ  ม.
 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(กาญจนบุรี เขต 1) ครั้งที่ 68 

การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 8 

 

 

 

 


