
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

(Self – Assessment Report : SAR) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
 
 
 

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 
ต าบลพนมทวน   อ าเภอพนมทวน   จังหวัดกาญจนบุรี 
 
 
 

 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๘ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 

เอกสารล าดับที่ ๑ / ๒๕๖๒ 



 
 

การให้ความเห็นชอบ 
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

ของโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒ 
 เมื่อวันที่  ๒๙  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  ได้พิจารณารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑ ของโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ แล้ว 
 การจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑  คณะกรรมการสถานศึกษา
ได้ให้ความเห็นชอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  เห็นชอบให้
ด าเนินการน ารายงานส่งหน่วยงานต้นสังกัดและน าเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 
 
 
       ลงชื่อ 
          ( นายบุญส่ง  ช านาญดู) 
              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
               โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 
               วันที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

บทสรุปผู้บริหาร 
(SAR ฉบับผู้บริหาร) 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดี 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับดี 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  ดี 
๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
ดี 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดีเลิศ 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ยอดเยี่ยม 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีเลิศ 
   ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 
   ๒.๒ มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
   ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
        สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

   ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
   ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี 
       คุณภาพ 

ดีเลิศ 

   ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ 
       จัดการเรียนรู ้

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดีเลิศ 
   ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 

   ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมิน ดี 



ก 

 

ค าน า 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ ฉบับนี้  
จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ .ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๓ ระบุให้สถานศึกษาจัดส่ง
รายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี
เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็น
ผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ๓ 
มาตรฐานได้แก่คุณภาพของผู้เรียนกระบวนการบริหารและการจัดการกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือน าเสนรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก  
โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป 
  ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  ผู้เรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑  
ฉบับนี้  คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์  ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ต่อไป 
 
 
 
 
       (นายพยนต์  ข าขจร) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 
                   ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข 

 

สารบัญ 

เรื่อง                  หน้า 

 

ค าน า            ก 

สารบัญ            ข 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา        ๑ 

 ข้อมูลทั่วไป          ๑ 

 ข้อมูลครูและบุคลากร         ๒ 

 ข้อมูลผู้เรียน          ๒ 

 สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา     ๓ 

 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน       ๕ 

ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    ๘ 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน        ๘ 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ๘ 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน      ๘ 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ    ๑๙ 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ๒๑ 

ส่วนที่ ๓ สรุปผล  และแนวทางการพัฒนา       ๒๙ 

 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        ๒๙ 

ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก          ๓๔ 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ   ๓๕ 

   และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวนและประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน  ๓๗ 

   และจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 รางวัลความส าเร็จ  สถานศึกษา/ผู้บริหาร/ครู/ผู้เรียน     ๔๓ 

  ประกาศโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา          ๗๘ 
              ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
 



๑ 

 

ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

๑.๑  ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อโรงเรียน: โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 
 ที่อยู่ :  เลขที่ ๑๒ หมู่ ๘   ต าบลพนมทวน   อ าเภอพนมทวน   จังหวัดกาญจนบุรี  รหัสไปรษณีย์  
         ๗๑๑๔๐ 
 สังกัด:  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘    
 โทรศัพท์: ๐-๓๔๕๗๙-๒๒๘     โทรสาร: ๐-๓๔๕๗๙-๓๑๓   
 เปิดสอน:  ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 
๑.๒  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 ๑) จ านวนบุคลากร 
 

บุคลากร จ านวน 
ผู้บริหาร ๒ 
ข้าราชการครู ๔๓ 
พนักงานราชการ ๒ 
ครูอัตราจ้าง ๓ 
เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ ๑๒ 
รวมทั้งหมด ๖๒ 

 

 ๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

 
บุคลากร จ านวน 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ๘ 
ปริญญาตรี ๓๓ 
ปริญญาโท ๒๑ 
รวมทั้งหมด ๖๒ 

 

 

 

 

 

 



๒ 

 

 

 ๓) ภาระงานสอน 

 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

ภาษาไทย ๖ ๑๙.๘๓ 
คณิตศาสตร์ ๖ ๒๑.๐๐ 
วิทยาศาสตร์ ๖ ๒๐.๕๐ 
ภาษาอังกฤษ ๕ ๒๐.๒๐ 
สังคมศึกษา ๗ ๑๕.๘๖ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๗ ๒๐.๔๓ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ ๒๔.๐๐ 
ศิลปะ ๔ ๒๑.๗๕ 
ภาษาจีน ๑ ๑๙.๐๐ 

รวม ๔๕  
 
๑.๓ ข้อมูลผู้เรียน 
 จ านวนผู้เรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ รวม   ๗๑๕     คน 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง ชาย หญิง 
ม.๑ ๕ ๘๙ ๙๔ ๑๘๓ ๓๖.๖๐ 
ม.๒ ๔ ๖๒ ๗๓ ๑๓๕ ๓๓.๗๕ 
ม.๓  ๔ ๖๐ ๖๖ ๑๒๖ ๓๑.๕๐ 
รวม ๑๓ ๒๑๑ ๒๓๓ ๔๔๔ ๓๔.๑๕ 
ม.๔ ๔ ๓๑ ๕๖ ๘๗ ๒๑.๗๕ 
ม.๕ ๓ ๒๑ ๖๙ ๙๐ ๓๐.๐๐ 
ม.๖ ๓ ๒๘ ๖๖ ๙๔ ๓๑.๓๓ 
รวม ๑๐ ๘๐ ๑๙๑ ๒๗๑ ๒๗.๑๐ 

รวมทั้งหมด ๒๓ ๒๙๑ ๔๒๔ ๗๑๕ ๓๑.๐๘ 

 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

 
 
๑.๔ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๑) ร้อยละของผู้เรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
 

ระดับชั้น 

รายวิชา(พื้นฐาน) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะว

ัติศ
าส

ตร
์ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ม.๑ ๔๘ ๔๓ ๓๒ ๗๕ ๒๖ ๙๖ ๑๑๓ ๓๘ ๙๒ 
ม.๒ ๔๕ ๓๑ ๔๙ ๓๕ ๖๓ ๔๙ ๕๗ ๘๗ ๗๐ 
ม.๓ ๕๑ ๓๐ ๔๗ ๔๗ ๒๖ ๗๓ ๓๘ ๙๒ ๕๕ 
ม.๔ ๕๒ ๑๓ ๓๗ ๔๑ - ๒๙ ๕๕ ๕๙ ๕๐ 

ม.๕ ๓๙ ๒๑ ๒ ๕๓ ๓๑ ๖๔ ๗๕ ๗๔ ๔๔ 

ม.๖ ๗๖ ๔๗ ๔๑ ๘๔ ๖๔ ๖๘ ๘๗ ๘๖ ๗๒ 

รวม ๓๑๑ ๑๘๕ ๒๐๘ ๓๓๕ ๒๑๐ ๓๗๙ ๔๒๕ ๔๓๖ ๓๘๓ 

ร้อยละ ๔๕.๒๐ ๒๖.๘๙ ๓๐.๒๓ ๔๘.๖๙ ๓๐.๕๒ ๕๕.๐๙ ๖๑.๗๗ ๖๓.๓๗ ๕๕.๖๗ 

 
๒) ร้อยละของผู้เรียนที่มผีลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
ผู้เรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.๑ ๑๗๗ ๐ ๒ ๘๓ ๙๒ ๑๗๕ ๙๘.๘๗ 
ม.๒ ๑๓๑ ๐ ๑๖ ๖๔ ๕๑ ๑๑๕ ๘๗.๗๙ 
ม.๓ ๑๑๖ ๐ ๐ ๖๒ ๕๔ ๑๑๖ ๑๐๐.๐๐ 
ม.๔ ๘๕ ๐ ๔ ๓๗ ๔๔ ๘๑ ๙๕.๒๙ 
ม.๕ ๘๖ ๐ ๔ ๒๘ ๕๔ ๘๒ ๙๕.๓๕ 
ม.๖ ๙๓ ๐ ๐ ๑๑ ๘๒ ๙๓ ๑๐๐.๐๐ 
รวม ๖๘๘ ๐ ๒๖ ๒๘๕ ๓๗๗ ๖๖๒ ๙๖.๒๒ 

 
 
 



๔ 

 

 
๓) ร้อยละของผู้เรียนที่มผีลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที ่๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
ผู้เรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.๑ ๑๗๗ ๐ ๐ ๐ ๑๗๗ ๑๗๗ ๑๐๐.๐๐ 
ม.๒ ๑๓๑ ๐ ๐ ๑๒ ๑๑๙ ๑๓๑ ๑๐๐.๐๐ 
ม.๓ ๑๑๖ ๐ ๐ ๐ ๑๑๖ ๑๑๖ ๑๐๐.๐๐ 
ม.๔ ๘๕ ๓ ๐ ๐ ๘๒ ๘๒ ๙๖.๔๗ 
ม.๕ ๘๖ ๐ ๐ ๐ ๘๖ ๘๖ ๑๐๐.๐๐ 
ม.๖ ๙๓ ๐ ๐ ๒ ๙๑ ๙๓ ๑๐๐.๐๐ 
รวม ๖๘๘ ๓ ๐ ๑๔ ๖๗๑ ๖๘๕ ๙๙.๕๖ 

 
๔) ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของผู้เรียนชั้นประถมมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในระดับผ่านขึ้นไป 
 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร ๖ ๒๘ ๔๙ ๓๓ ๑๑๐ ๙๔.๘๓ 
๒. ความสามารถในการคิด ๘ ๓๑ ๔๑ ๓๖ ๑๐๘ ๙๓.๑๐ 
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา ๙ ๓๗ ๔๙ ๒๑ ๑๐๗ ๙๒.๒๔ 
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ๗ ๓๓ ๕๑ ๒๕ ๑๐๙ ๙๓.๙๗ 
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี ๔ ๒๒ ๕๙ ๓๑ ๑๑๒ ๙๖.๕๕ 

รวม ๓๔ ๑๕๑ ๒๔๙ ๑๔๖ ๕๔๖ ๙๔.๑๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 

 

๕) ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในระดับผ่านขึ้นไป 
 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร ๖ ๓ ๑๖ ๖๘ ๘๗ ๙๓.๕๕ 
๒. ความสามารถในการคิด ๔ ๑๐ ๓๘ ๔๑ ๘๙ ๙๕.๗๐ 
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา ๖ ๒๑ ๔๒ ๒๔ ๘๗ ๙๓.๕๕ 
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ๕ ๗ ๔๒ ๓๙ ๘๘ ๙๔.๖๒ 
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี ๘ ๕ ๓๐ ๕๐ ๘๕ ๙๑.๔๐ 

รวม ๒๙ ๔๖ ๑๖๘ ๒๒๒ ๔๓๖ ๙๓.๗๖ 

 
 
๑.๕ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา๒๕๖๑ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๕๓.๙๔ ๕๕.๐๔ ๕๔.๔๒ 
คณิตศาสตร์ ๒๖.๔๖ ๓๐.๒๘ ๓๐.๐๔ 
วิทยาศาสตร์ ๓๓.๙๑ ๓๖.๔๓ ๓๖.๑๐ 
ภาษาอังกฤษ ๒๔.๒๗ ๒๙.๑๐ ๒๙.๔๕ 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๔๗.๐๔ ๔๕.๕๒ ๔๗.๓๑ 
คณิตศาสตร์ ๒๐.๐๕ ๒๓.๑๕ ๓๐.๗๒ 
วิทยาศาสตร์ ๒๕.๓๘ ๒๘.๑๘ ๓๐.๕๑ 
ภาษาอังกฤษ ๒๑.๑๓ ๒๔.๗๒ ๓๑.๔๑ 
สังคมศึกษา ๓๑.๖๘ ๓๓.๗๓ ๓๕.๑๖ 

   
 
 
 



๖ 

 

๒) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา๒๕๖๐ – ๒๕๖๑  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๔๔.๑๗ ๕๓.๙๔ ๕๔.๔๒ 
คณิตศาสตร์ ๒๒.๙๓ ๒๖.๔๖ ๓๐.๐๔ 
วิทยาศาสตร์ ๓๐.๐๘ ๓๓.๙๑ ๓๖.๑๐ 
ภาษาอังกฤษ ๒๖.๙๕ ๒๔.๒๗ ๒๙.๔๕ 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๔๗.๐๔ ๔๕.๕๒ ๔๗.๓๑ 
คณิตศาสตร์ ๒๐.๐๕ ๒๓.๑๕ ๓๐.๗๒ 
วิทยาศาสตร์ ๒๕.๓๘ ๒๘.๑๘ ๓๐.๕๑ 
ภาษาอังกฤษ ๒๑.๑๓ ๒๔.๗๒ ๓๑.๔๑ 
สังคมศึกษาฯ ๓๑.๖๘ ๓๓.๗๓ ๓๕.๑๖ 

 
๒) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

ปีการศึกษา๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย ๔๔.๑๗ ๕๓.๙๔ +๙.๗๗ 
คณิตศาสตร์ ๒๒.๙๓ ๒๖.๔๖ +๓.๕๓ 
วิทยาศาสตร์ ๓๐.๐๘ ๓๓.๙๑ +๓.๘๓ 
ภาษาอังกฤษ ๒๖.๙๕ ๒๔.๒๗ -๒.๖๘ 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย ๔๗.๐๔ ๔๕.๕๒ -๑.๕๒ 
คณิตศาสตร์ ๒๐.๐๕ ๒๓.๑๕ +๓.๑๐ 
วิทยาศาสตร์ ๒๕.๓๘ ๒๘.๑๘ +๒.๘๐ 
ภาษาอังกฤษ ๒๑.๑๓ ๒๔.๗๒ +๓.๕๙ 
สังคมศึกษาฯ ๓๑.๖๘ ๓๓.๗๓ +๒.๐๕ 



๗ 

 

 
๑.๖ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑   
 

ระดับชั้น จ านวนผู้เรียน ผลการประเมิน ผ่าน 
ร้อยละ ไม่ผ่าน ผ่าน 

ม.๑ ๑๗๗ ๐ ๑๗๗ ๑๐๐.๐๐ 
ม.๒ ๑๓๑ ๓ ๑๒๘ ๙๗.๗๑ 
ม.๓ ๑๑๖ ๐ ๑๑๖ ๑๐๐.๐๐ 
ม.๔ ๘๕ ๐ ๘๕ ๑๐๐.๐๐ 
ม.๕ ๘๖ ๑ ๘๕ ๙๘.๘๔ 
ม.๖ ๙๓ ๓ ๙๐ ๙๖.๗๗ 
รวม ๖๘๘ ๗ ๖๘๑ ๙๘.๙๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

 
ส่วนที่ ๒ 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษา : ดี 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดี 
๑. กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วย 
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ การคิดประเภทต่างๆ การสร้างนวัตกรรม การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและ
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ความภูมิใจ
ในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคม 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ 

ที่สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น โดยสถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
ครจูัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียนและเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยเน้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ใช้รูปแบบหรือ 
กระบวนการสอนที่เน้นด้านการพัฒนาการคิดเช่น ใช้นวัตกรรม  บทเรียนส าเร็จรูป กับรูปแบบการสอนแบบ 
๕ E  วีดีทัศน์ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ปฏิบัติชุดกิจกรรมทดลองและสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง การสรุปบทเรียน/การสร้างองค์ความรู้/แผนภูม/ิแบบฝึกหัด/แบบรายงานการทดลอง/รายงานการ
สืบค้นข้อมูล/ชิ้นงาน/ใบงาน /กิจกรรม การเรียนแบบมีส่วนร่วม (Participatory learning), การเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) ใช้สื่อ/ชุดฝึกทักษะ หนังสือส่งเสริมการอ่าน  บทเรียนแบบ
การ์ตูน pop-up สื่อมัลติมิเดีย บทเรียนออนไลน์ พยายามจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ ผู้เรียน
พัฒนาลักษณะการคิดแบบต่างๆ เช่น การใช้ค าถามที่กระตุ้นการคิด การท าแผนที่ความคิด (mind/concept 
mapping) ,การวิเคราะห์สถานการณ์ การใช้เทคนิคการสะท้อนความคิด เน้นกระบวนการกลุ่มและทักษะที่



๙ 

 

แม่นย า ร่วมไปถึงข้อมูลที่ผู้เรียนสามารถค้นหาเพ่ือเรียนรู้ด้วยตัวเองจากแหล่งค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต การ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนท าโครงงานเพ่ือฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ สถานศึกษามีโครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาไทย โครงการแก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ โครงการค่ายภาษาไทย โครงการค่ายวิทยาศาสตร์  
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์ (ค่าย
คณิตศาสตร์) กิจกรรมศูนย์สื่อเพ่ือการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์, โครงการคลินิกคณิตศาสตร์, โครงการ
คณิตคิดคล่อง  

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 
    ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
ซ่ึงแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา เช่น ส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถแสวงหาความรู้ เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อความรู้ ตั้งค าถาม คิดหาค าตอบ หรือ
หาแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ ลงมือปฏิบัติจริง  การทดลองเพ่ือพิสูจน์ทฤษฎีทางฟิสิกส์ สรุปสิ่งที่
เรียนรู้ด้วยตนเอง และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ มีการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการเรียน โดยจัดการเรียนการสอนแบบ  ๕E ให้ผู้เรียนท าการทดลอง ค้นคว้าหาข้อมูล วิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาของผู้เรียนตามทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การท าโครงงานวิทยาศาสตร์ การแก้โจทย์ปัญหา โดยสร้างสถานการณ์ปัญหา การจัด
กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่ม เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การแสดงความคิดเห็น การแสดงผลงานผ่าน
การท างานศิลปะ เช่น การท าแผนที่จากเศษวัสดุเหลือใช้และน าเสนอเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การ
วิเคราะห์สถานการณ์และวิกฤติการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การท ารายงาน/เกมเก็บแต้ม 
แผนผังความคิด ใบงาน การเขียนเรียงความขั้นสูงการสัมภาษณ์ เรียบเรียงก่อนหลังของเนื้อความ การสรุป
ความแต่ละขั้นตอนและการอ้างอิงที่มาเนื้อหา  การแสดงผลงานผ่านการท างานศิลปะ สถานศึกษาได้มีการจัด
โครงการ/กิจกรรมโครงงานภาษาไทย โครงการค่ายภาษาไทย โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ ที่ให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน เช่น การศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นสวนป่าหนองโรง  การชมนิทรรศการทาง
วิทยาศาสตร์  เป็นต้น โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อจัดการขยะบริเวณเขตความรับผิดชอบ โครงการคณิตคิด
คล่อง กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา เป็นต้น 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเองและท างานเป็นทีม 
เชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ 
โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต โดยสถานศึกษาได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดการเรียน
การสอนที่สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม เช่น มีวิธีสอนโดยการจับที่จุดประสงค์
ปลายทางเป็นจุดมุ่งหมายโดยผ่านกิจกรรมโรงเรียนนักเขียนน้อย เช่น กิจกรรมมองผ่านกรอบ กิจกรรมเล่า
เรื่องจากภาพ กิจกรรมปากกาพาไปเพราะใจสั่งมา กิจกรรมเรียงร้องค ากลอน เป็นต้น การสอนแบบเล่นปน
เรียน  ในรูปของเพลง  เกมส์  การเล่าเรื่องท่ีเด็กสนใจให้เด็กจับใจความหาแนวคิด คิดวิเคราะห์  การจับคู่
ประชันกลอนสดในรายวิชาการแต่งค าประพันธ์ การสอนโดยยึดหลักการเรียนรู้ “กรวยประสบการณ์” ของ 
เอ็ด การ ์เดล  ซึ่งเชื่อว่าประสบการณ์ท่ีเป็นรูปธรรม จะท าให้เกิดการเรียนรู้แตกต่างจากประสบการณ์ที่เป็น
นามธรรม การจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม  บทเรียนส าเร็จรูป กับรูปแบบการสอนแบบ ๕ E   



๑๐ 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  กระบวนการสอนที่เน้นการมีส่วนร่วม (Participatory learning)และการใช้ ปัญหา
เป็นฐาน (Problem-based learning) วิธีการสอน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ ผู้เรียน
พัฒนาการคิดโดยการใช้ค าถามที่กระตุ้นการคิด การวิเคราะห์สถานการณ์ การใช้เทคนิคการสะท้อนความคิด 
การวาดภาพเพ่ือหาค าตอบ ใช้รูปแบบการสอนแบบผสมผสาน ใช้สื่อ/ชุดฝึกทักษะ บทเรียนแบบการ์ตูน 
pop-up การแก้โจทย์ปัญหา โดยสร้างสถานการณ์ปัญหา ให้ผู้เรียนร่วมกันคิดวิเคราะห์ และน าเสนอผลงาน 
สรุปบทเรียนผ่านหนังสือเล่มเล็ก /แผนภูม/ิแบบฝึกหัด/แบบรายงานการทดลอง/ใบงาน / กิจกรรม การสอน
แบบโครงงานและจัดนิทรรศการ /จัดท าวีดีทัศน์ สรุปโครงการ/โครงงานเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม เช่น  การ
น าเสนอโครงงานประเภททดลอง เรื่อง กองเงิน กองทอง  การเลี้ยงไส้เดือนดิน  การก าจัดขยะอินทรีย์ 
(ขยะเปียก)  ด้วยวิธีฝังกลบในดินด้วยถังเจาะรู  การคัดแยกขยะ การน าเศษวัสดุท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
การน าเสนอแบบ Power Point เช่น ประกอบ VDO ข่าวภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนทั่วโลกได้ เป็นต้น การจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก ใช้กระบวนการกลุ่มโดยแบ่งกลุ่มให้มีผู้เรียนที่มีทักษะในการคิดค านวณท้ัง เก่ง กลาง 
อ่อน มีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ เช่น การแสดง
บทบาทสมมุติ / หนังสั้น รายงานการเขียนความเรียงขั้นสูง การน าภูมิปัญญาท้องถิ่น  สื่อมัลติมีเดีย แต่งเพลง
ประกอบการสอน เทคโนโลยี อินเตอร์เนต Facebook ที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ เช่น สื่อการสอน QR Code 
เรื่องประวัติศาสตร์ศิลปะ ที่มีทั้งเนื้อหา และใบงาน ช่วยสรุปบทเรียนให้ผู้เรียนสามารถศึกษาเรียนรู้เรื่อง
ประวัติศาสตร์ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยได้ทุกที่ ทุกเวลา บนมือถือของตนเองในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อสร้าง
นวัตกรรมตนเองของผู้เรียน สถานศึกษาได้มีการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 
โครงการอ่านเขียนเรียนชีวิตสู่บทเพลงพ้ืนบ้าน Reading Writing and Learning  Lifes to  Folks Songs  
โครงการสิ่งประดิษฐ์สู่ชุมชน โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
โครงการป้องกันอุบัติเหตุ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา เป็นต้น 

๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการพัฒนา
ตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม ซึ่งสถานศึกษาได้มี
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร โดยใช้นวัตกรรมรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพ่ือเสริมสร้างทักษะทาง
ปัญญาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับมัธยมศึกษา การท าชิ้นงานแบบกลุ่ม  ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งมีความพร้อมด้านอุปกรณ์เช่น คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
ผู้เรียนแลกเปลี่ยนวิธีการโดยการอธิปรายความรู้ที่ได้ภายในกลุ่ม ภายในห้องเรียนและการน าชิ้นงานเผยแพร่สู่
สารธารณะ แบบ Online มีการจัดกิจกรรมงานแบบกลุ่ม  การร่วมมือในระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ 
กิจกรรมลดภาระงานผู้เรียน  กิจกรรมพ่ีสอนน้อง  เพ่ือนช่วยเพื่อน  

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐาน

เดิม ในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้า ในผลการทดสอบระดับชาติ 
หรือผลการทดสอบอื่นๆ ซึ่งครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญที่
สนับสนุนให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในรูปแบบต่างๆ เช่น มีการพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของผลการเรียนเฉลี่ยของผู้เรียนแต่ละรายวิชา ระหว่างภาคเรียนที่ ๑  และภาคเรียนที่ ๒ 
 มีการบูรณาการภาระงานร่วมกันระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อลดภาระงานให้กับผู้เรียน ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียน
มีเวลาในการเรียนรู้มากข้ึน มีการจัดการเรียนการสอนแบบ  ๕E ที่ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม



๑๑ 

 

หลักสูตรสถานศึกษาท่ีดีขึ้นจากเดิม  มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายให้เป็นไปตาม
ศักยภาพของผู้เรียน ปฏิบัติจริง และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัด 
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง  
แบบร่วมมือกันเรียนรู้ เพ่ือนช่วยเพื่อน การจัดกิจกรรมโดยใช้สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ เช่น การใช้โปรแกรม 
Flip Album การจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะในการคิด กระบวนการกลุ่มและทักษะที่แม่นย า 
โดยมีสื่อการเรียนรู้ประกอบ ทั้ง หนังสือเรียน ใบความรู้ ใบสรุปเนื้อหาสาระ การฝึกทักษะที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถแสดงออกทางด้านสมรรถนะส าคัญทักษะต่าง ๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน เช่น แบบฝึกหัด/
แบบทดสอบ/ใบงาน การท ารายงาน แผนผังความคิด การเรียงล าดับความรู้ การเขียนเรียงความ 
หนังสือเล่มเล็ก การบรรยายภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ การแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น การท าโครงงาน การทดลอง
เพ่ือพิสูจน์ทฤษฎีทางฟิสิกส์ สิ่งประดิษฐ์ที่อธิบายทฤษฎีทางฟิสิกส์ การสื่อสารโดยการพูดเกี่ยวกับตนเอง 
จากประสบการณ์หรือจากสถานการณ์ต่าง ๆ  การอ่าน  การสรุปบันทึกข้อมูลจากการอ่าน จากสถานการณ์ 
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้าเพ่ือเรียนรู้ด้วยตัวเองจากแหล่งต่างๆ และสามารถแสดงอภิปรายความ
คิดเห็น โดยสถานศึกษาได้สนับสนุนให้มีโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทย โครงการคลีนิคคณิตศาสตร์  โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อใน

ระดับชั้นที่สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ สถานศึกษาได้มีการสนับสนุนให้ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ และมีเจตคติท่ีดี 
ของอาชีพ เช่น มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจรที่ลงมือปฏิบัติจริงและต่อเนื่อง กิจกรรม
การเรียนรู้โดยโครงงาน กิจกรรมการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ รับฟัง
ความคิดเห็น ซึ่งมแีบบฝึกหัด/ใบงาน“อาชีพที่ตนเองสนใจ”การออกไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบอาชีพต่างๆ  
กิจกรรมการประกวดบอร์ดในวันส าคัญต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการท างานที่ชัดเจนเป็นระบบ โดย
ด าเนินงานตามขั้นตอนที่ก าหนดมีการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขการท างานจนบรรลุตามวัตถุประสงค์
เมื่อผู้เรียนพึงพอใจและชื่นชมต่องานที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตามความสนใจเน้นเกิดความรู้และทักษะพ้ืนฐานโดยครูท าหน้าที่เพียงแนะแนวทางให้
ค าปรึกษาในด้านที่ผู้เรียนต้องการ มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ 

ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมโดยเชื่อมโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น เช่น ประดิษฐ์โอริกามิ 
เป็นแคคตัสใช้ประดับตกแต่ง และสิ่งประดิษฐ์สู่ชุมชน เป็นต้น โดยสถานศึกษาได้สนับสนุนให้มีโครงการ/
กิจกรรม เช่น โครงการวัฒนธรรมไทย สายใยชุมชนอ่านเขียนเรียนชีวิตสู่เพลงพื้นบ้าน โครงการพัฒนาอาชีพ 
เช่น ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะด้านอาชีพการร้อยลูกปัดพวงกุญแจ  การท าน้ าสมุนไพร เป็นต้น โครงการแนะ
แนวอาชีพ จัดกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนภายนอก เช่น กิจกรรมทัศนศึกษานิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ กิจกรรมทัศนศึกษาที่บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ  โครงการโรงเรียน
คุณธรรม ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท มีกิจกรรมโฮมรูม/แนะแนว ที่ด าเนินการโดยงานระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนโดยครูที่ปรึกษา โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสาระการงานอาชีพฯ เป็นต้น 
 
 
 
  



๑๒ 

 

๑.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

โรงเรียนได้จัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงการมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และค่านิยม ที่ดีตามหลักสูตร  โดยให้ผู้เรียนมีความรักเคารพ กตัญญูกตเวทีต่อพ่อ
แม่ ครูบาอาจารย์ และชาติบ้านเมือง สามารถปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ การเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์
ที่ดีของครู และสมาชิกที่ดีของสังคม ใช้รูปแบบหรือกระบวนการสอนที่เน้นด้านการพัฒนาการคิด เช่น การ
เรียนแบบมีส่วนร่วม  (Participatory learning) การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based 
learning) การจัดกิจกรรมกลุ่ม เพ่ือนช่วยเพ่ือน กิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเป็นต้น จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาลักษณะการคิดแบบต่างๆ เช่น การใช้ค าถามที่กระตุ้นการ
คิด การท าแผนที่ความคิด (mind/concept mapping) การวิเคราะห์สถานการณ์ การใช้เทคนิคการสะท้อน
ความคิด กิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง การจัดการชั้นเรียนแบบเปิดโอกาส ให้ผู้เรียนได้
แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนทัศนะคติกัน ใช้สื่อ นวัตกรรม และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
สนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด คือ การให้ผู้เรียนมีวินัยในการเรียน 
มีความรับผิดชอบในการเรียน เช่นเรื่องการส่งงาน การเข้าเรียนตรงต่อเวลา การท าความสะอาดอุปกรณ์เมื่อใช้
เสร็จแล้ว เป็นต้น และใช้รูปแบบการสอนแบบผสมผสาน แบบโครงงาน ใช้สื่อ/ชุดฝึกทักษะ หนังสือส่งเสริม
การอ่าน  บทเรียนแบบการ์ตูน pop-up สื่อมัลติมิเดีย บทเรียนออนไลน์ เป็นต้น  
  ๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

สถานศึกษาได้ด าเนินการส ารวจบุคลากรในท้องถิ่นด้านภูมิปัญญาไทย เพ่ือให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้โดยตรง อีกทั้งโรงเรียนยังมีการจัดการเรียนการสอนที่สนับสนุนให้
ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย คือ การจัดกิจกรรมสอนร าเหย่ย โดยผู้มีประสบการณ์ตรง
ทางด้านการร าเหย่ยเข้ามาสอนผู้เรียน เพ่ือสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นพนมทวนให้แก่ผู้เรียน มีการเรียนรู้การท า
ข้าวเกรียบ การน าวัสดุเหลือใช้ในโรงเรียนมาท าเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ มีการจัดการเรียนรู้ “ภูมิปัญญาไทย
ในการรักษาโรค” ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง และมีกิจกรรมทีปฏิบัติเป็นประจ าทุกปี คือ 
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ วันเยาวชน  กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันเข้าพรรษา กิจกรรมวันลอยกระทง  กิจกรรม
วันแม ่กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมวันสุนทรภู่ และกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุธ 
  ๓) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย 

มีการจัดการเรียนการสอนโดยครูผู้สอนชาวต่างชาติ เพ่ือให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคลและมีการแบ่งกลุ่มเด็กเก่ง เด็กกลาง เด็กอ่อน ให้ท างาน
กลุ่มร่วมกัน เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจตนเองและเข้าใจเพ่ือนต่างมีความสามารถที่แตกต่างกัน และรู้จักการยอมรับ
ผู้อื่น ใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงาน การสอนแบบร่วมมือ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน ทั้งในระดับชั้นเดียวกัน หรือต่างระดับชั้น เช่น กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมทัศนศึกษา 
กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมห้องเรียนสีขาว เป็นต้น 
  ๔) มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้เรียนทุกภาคเรียน  มีกิจกรรมการออกก าลัง
กายด้วยการเล่นกีฬา มีโครงการแข่งขันกีฬา มีการจัดกิจกรรมกีฬาสี และส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนด้านกีฬา จัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ–เนตรนารี  ผู้เรียนได้ดูแลเขตรับผิดชอบของตนเอง และมีโครงการจิตอาสาให้
ผู้เรียนได้เข้าร่วม มีการจัดอบรมเพ่ือสร้างภาวการณ์เป็นผู้น าให้กับผู้เรียน สภาผู้เรียน สภาเยาวชน ด าเนินการ
ประเมินผู้เรียนโดยใช้แบบประเมิน SDQ และแบบคัดกรองผู้เรียนในด้านต่างๆ เพ่ือจัดเก็บข้อมูลผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 



๑๓ 

 

 
๒. ผลการด าเนินงาน 

 ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสาร
และการคิดค านวณ เป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษาก าหนด โดยผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณบางส่วน ได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาไทยจากศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย ผู้เรียนและการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาไทย สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ มีทักษะในการ
ใช้ความรู้เดิมผนวกเข้ากับความรู้ใหม่ มีทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ
สืบค้น ท าบทเรียนส าเร็จรูป  ท าชุดกิจกรรม  ท าแบบฝึกหัด  แบบรายงานการทดลอง  ผู้เรียนสามารถสร้าง
องค์ความรู้ใหม่จากการเรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ที่สูงขึ้น มี
เจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีการก าหนดชิ้นงานที่เน้นให้ผู้เรียนได้น าความรู้จากเรื่องที่
เรียนมาสรุปเป็นความเข้าใจในรูปแบบของ เรื่องสั้น หรือแผนผังความคิด โดยจะต้องใช้ทักษะในการ เขียน 
และต้องใช้ความรู้ในเรื่องที่เรียนมาประกอบกับการคิดค านวณโจทย์หรือเนื้อหาที่ผู้เรียนเลือกท า 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา เช่น ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ ทดลองได้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง มีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการกระบวนการกลุ่ม มี
การสรุปผลการทดลองและสร้างองค์ความรู้ตามทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แสดงออกถึง
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ซึ่งมี
การศึกษาจากแหล่งการเรียนรู้จริง มีทักษะและเข้าใจกระบวนการท างานรูปแบบของโครงงาน น าหลัก
ประชาธิปไตยมาใช้ในการท ากิจกรรมร่วมกัน สามารถน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  แลกเปลี่ยนความรู้และช่วยเหลือซึ่งกัน กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็น  และสืบค้นข้อมูล 
หรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีด้วยตนเอง และสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก าหนดเป้าหมาย วางแผน
และรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง 
  ในด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ผู้เรียนมีทักษะในการสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมของ
ตนเองได้ โดย สามารถน าผลจากการท างานเป็นกลุ่ม/แบบร่วมมือ มาระดมสมองแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ
กันภายในกลุ่ม และระหว่างกลุ่ม น าสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการน าบริบท และภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบรูณาการในการจัดการเรียนรู้สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ส าเร็จ ตามก าหนดเวลา ผลงานน่าสนใจ 
ตลอดจนสามารถเผยแพร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถใช้ในชุมชนได้จริง บทเรียน
ส าเร็จรูป  ท าชุดกิจกรรม/แบบฝึกหัด  แบบรายงานการทดลอง การน าเสนอผลงานโดยการบันทึกเป็นวีดีทัศน์ 
ป้ายนิเทศโครงงานวิทยาศาสตร์  เรื่อง  กองเงิน กองทอง   น าใบไม้มาท าปุ๋ยหมัก แล้ววิเคราะห์คุณภาพปุ๋ย 
แสดงจุดเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อก าจัดขยะอินทรีย์/การก าจัดขยะอินทรีย์ด้วยวิธีฝังกลบ จัดนิทรรศการ
การท าปุ๋ยหมักท่ีใช้ในครัวเรือน การสร้างแผนที่แสดงลักษณะทางกายภาพของทวีปต่างๆ จากเศษวัสดุเหลือใช้ 
สรุปบทเรียนด้วยตนเองโดยการน าเสนอแบบ Power Point เช่น การน าเสนองานภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
รายงาน แผนผังความคิด การพูดสุนทรพจน์   การโต้วาที  การสอบพูดในโอกาสต่างๆ  การแสดงเพลงพ้ืนบ้าน  
การแต่งเนื้อร้องเพลงพ้ืนบ้าน เช่น การแสดงเพลงอีแซวทรงเครื่องเรื่องพระเวสสันดรชาดก วันภาษาไทย
แห่งชาติ การแสดงบทบาทสมมุติ การเขียนบทท าภาพยนตร์สั้น เช่น เรื่อง “ยาเสพติดให้โทษ” เป็นต้น 
  ในด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้เรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์
และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ออกแบบการชิ้นงานด้วยความคิดสร้างสรรค์ เช่น ชิ้นงานหุ่นยนต์ประเภทต่างๆ 
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และเป็นเครื่องมือของผู้เรียนใช้ในการเรียนและลดภาระงาน  ลดภาระ
ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ในการผลิตชิ้นงาน รวมทั้งบูรณาการชิ้นงานระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้  สามารถสร้างหนัง
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สั้นสะท้อนสังคม  Animation ภาษาอังกฤษ  เว็บไชต์สุขศึกษา ภาษาจีน เผยแพร่ผลงาน  Online  
แลกเปลี่ยนความรู้  และสามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองได้ 

ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิม ในด้านความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้า ในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบ
อ่ืนๆ ซึ่งครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตนเองตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีทักษะ
ต่างๆ เช่น พูด อ่าน เขียน และน าเสนอโดยใช้ภาษาสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ผู้เรียนสามารถ
แข่งขันทักษะทางวิชาการจนประสบผลส าเร็จและมีผลการเรียนตามเกณฑ์  ผู้เรียนสามารถน าเนื้อหาเรื่องที่
เรียนมาสรุปเป็นองค์ความรู้เพ่ือง่ายต่อการน าไปใช้ สามารถใช้สื่อ/เทคโนโลยีเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสะดวก
รวดเร็วมากขึ้น มีความเข้าใจกระบวนการท างานเป็นกลุ่มที่ส่งผลให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ค านึงถึง
ความสามารถและความถนัดของแต่ละบุคคล  
  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อ ในระดับชั้นที่สูงขึ้น จาการ
ทีส่ถานศึกษาได้มีการสนับสนุนให้ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในการประกอบอาชีพ และมีเจตคติที่ดีของอาชีพ ผู้เรียนเห็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพตามที่สนใจ จาการได้ศึกษาเรียนรู้จากภายในและภายนอกโรงเรียน ซึ่งผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้รัก
การท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริตปฏิบัติจริง เช่น ได้ฝึกฝนทักษะการ
ร้อง ร าและแสดงเพลงพ้ืนบ้านสู่นักแสดงมืออาชีพเป็นการหารายได้เสริมระหว่างเรียนอันเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม ผู้เรียนท าสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถจ าหน่ายและน าไปเป็นอาชีพเสริมรายได้ ซ่ึงเป็นงานที่ผู้เรียนได้คิด
อย่างอิสระเป็นการฝึกปฏิบัติตามความสนใจ โดยอาศัย ความรู้ หลักการ แนวคิด หรือทฤษฎีเท่านั้น 

ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎ กติกา มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่
สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณบางส่วน อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้  ผู้เรียนได้แสดง
ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนทัศนะคติซึ่งกันและกัน ผู้เรียนมีทักษะและเข้าใจกระบวนการท างาน สนใจในการ
เรียน มีความสามารถในการท ากิจกรรม แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการท างาน มีการติดตามงานค้าง ส่งงาน
ตามก าหนด มีวินัยในการเรียนมากขึ้น และท าความสะอาดห้องเมื่อเรียนเสร็จแล้ว ผู้เรียนให้ความร่วมมือใน
การปฏิบัติกิจกรรม ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย ผู้เรียนมีจิตส านึกของความเป็นไทย ภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง (รักบ้าน
เกิด) ผู้เรียนรู้จักบุคคลในท้องถิ่นของตนเองที่มีความรู้ ความสามารถด้านภูมิปัญญาไทย ผู้เรียนสามารถน า
ความรู้ไปพัฒนา ต่อยอดภูมิปัญญาได้อย่างภาคภูมิ เช่น ผู้เรียนสามารถจัดการแสดงร าเหย่ยในงานจังหวัด
กาญจนบุรี ซึ่งผู้เรียนสามารถ ร้อง ร า เล่นดนตรี ในกิจกรรมร าเหย่ยได้  

ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล ในด้านเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม ประเพณี ผู้เรียนมีทักษะและเข้าใจกระบวนการท างาน เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ได้เรียนรู้
และเกิดการยอมรับความแตกต่างทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจากชาวต่างชาติ  

ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืนไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน ผู้เรียนมีผลการทดสอบ
สมรรถภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม รับผิดชอบการท าความสะอาดเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบของตนเองเป็นอย่างดี มีจิตอาสา 
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๓. จุดเด่น 
  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ เป็นไปตามเกณฑ์ของ

สถานศึกษาก าหนด โดยมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตามท่ีหลักสูตรก าหนด มีโครงการที่
ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาไทยอย่างมีคุณภาพ  
มีการใช้สื่อประเภทเทคโนโลยี ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วมากข้ึน มีการลงมือปฏิบัติจริง
ทางกระบวนการวิทยาศาสตร์ มีพัฒนาการในการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลายที่บูรณาการร่วมกับสาระการ
เรียนรู้อื่น และมีโครงการทางวิทยาศาสตร์ที่ท าให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์จนสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์เพ่ืออธิบายทฤษฎีทางฟิสิกส์ได้ ซึ่งสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างถูกต้อง มีโครงการทางคณิตศาสตร์ที่สามารถแก้ปัญหาให้ผู้เรียนรายคน  
  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา เช่น ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนได้อย่างทั่วถึง ซึ่งผู้เรียนได้ฝึกการแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง มีอิสระในการเลือกและก าหนดเนื้อหา ตามความสนใจ การอยู่ร่วมกัน การยอมรับความคิดเห็นซึ่ง
กันและกันตามหลักการของประชาธิปไตย มรีูปแบบ ๕Eการสอนทีส่ามารถให้เห็นถึงความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาของผู้เรียน อย่างมี
วิจารณญาณและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ เพ่ิมทักษะ
และกระบวนการต่างๆ ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม เกิดความสนุกและเจตคติท่ีดีน ามาซึ่งการแก้ปัญหาให้
ผู้เรียนรายบุคคล 
  ในด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ผู้เรียนมีทักษะในการสร้างนวัตกรรมได้ด้วยตนเองทั้งแบบ
เดี่ยวและแบบกลุ่ม โดยสามารถน ากระบวนการเรียนการสอนที่ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มาพัฒนาและ
สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ผลงานได้ส าเร็จตามก าหนดเวลา ผลงาน
น่าสนใจ มีความหลากหลาย มีการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง และเผยแพร่ได ้ส่งผลให้ครูผู้สอน
ได้ทราบถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนที่มีความถนัดต่างกัน และท าให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจใน
นวัตกรรมที่ท าด้วยตนเอง มีความเชื่อม่ัน กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ ยอมรับฟังความคิดเห็นที่เหมือน และ
แตกต่างกัน รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนชองแต่ละรายวิชาเพ่ิมข้ึน เช่น ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อค้นหา
ค าตอบตามทฤษฎีจนสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์เพ่ืออธิบายทฤษฎีทางฟิสิกส์ได้ สิ่งประดิษฐ์ทีส่ามารถใช้ใน
ชุมชนได้จริงการน าใบไม้ไปท าปุ๋ยหมัก การสร้างแผนที่แสดงลักษณะทางกายภาพของทวีปต่างๆ จากเศษวัสดุ
เหลือใช้ การน าเสนองานด้วย power point ท าให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนมากขึ้น สามารถสร้างหนังสั้น รายงาน 
แผนผังความคิด การแสดงบทบาทสมมุติ การพูดสุนทรพจน์   การโต้วาที  การสอบพูดในโอกาสต่างๆ  การ
แสดงละคร   การแสดงเพลงพ้ืนบ้าน  การแต่งเนื้อร้องเพลงพื้นบ้าน เช่น การแสดงเพลง  
อีแซวทรงเครื่องเรื่องพระเวสสันดรชาดก วันภาษาไทยแห่งชาติ เป็นต้น เป็นต้น 
  ในด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้เรียน สามารถสร้างชิ้นงานแบบ
บูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สามารถน าไปประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร่วมกันได ้ซึ่งสามารถ
ลดภาระงานของตนเอง น าไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจ าวัน  และน าความรู้จากการที่การส่งงานผ่านระบบ  
FTP (File Transfer Protocol)  สามารถน าความรู้จากการท ากิจกรรม  การสร้างโปรแกรม  โดยการ
แลกเปลี่ยนความรู้จากเพ่ือนสู่เพ่ือน  และจากครูผู้สอน  เพ่ือหาข้อสรุปผลที่ดีที่สุด 
  ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิม รวมทั้งมี
ความก้าวหน้า ในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอ่ืนๆ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มี
ความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร สามารถสร้างองค์ความรู้และแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง มีเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียนการสอน สามารถใช้สื่อ/เทคโนโลยีได้เหมาะสม เช่น สร้างสิ่งประดิษฐ์เพ่ืออธิบายทฤษฎีทางฟิสิกส์ได้ 
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เป็นต้น  ซึ่งการลดภาระงานโดยการบูรณาการภาระงานระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถท าให้เห็นความแตกต่างและความถนัดของแต่ละบุคคล  
  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ จาการได้
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและนอกโรงเรียน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฝึกการแก้ปัญหา และร่วมกัน
ปฏิบัติงานจริงจนส าเร็จ เช่น ได้ฝึกฝนทักษะการร้อง ร าและแสดงเพลงพื้นบ้านสู่นักแสดงมืออาชีพเป็นการหา
รายได้เสริมระหว่างเรียนอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ซ่ึงได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส านวนภาษา 
ประวัติศาสตร์ วรรณคดี วัฒนธรรมประเพณี  ความเชื่อ สภาพสังคม ปัญหาสังคมวิถีชีวิตจากอดีตถึงปัจจุบัน 
ผู้เรียนสามารถบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ เช่น ใช้ความรู้คณิตศาสตร์เข้ากับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่นๆ โดยประดิษฐ์ โอริกามิเป็นแคคตัสที่มีความแปลกใหม่ ซึ่งสามารถจ าหน่ายและน าไปเป็นอาชีพเสริม
รายได ้โดยได้รับการยอมรับจากชุมชน 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด มีความสามารถในการคิดวิ เคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ และแก้ปัญหาได้ กล้าแสดงความคิดเห็น โต้ตอบกับครูมากขึ้น ได้ฝึกทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหา เกิดการอนุรักษ์ภูมฺปัญญาท้องถิ่น เช่น การร าเย่ย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของอ าเภอพนมทวน ผู้เรียนได้
ฝึกการแก้ปัญหาและการท างานเป็นทีม มีการปรับตัวเข้าหากัน และยอมรับที่จะอยู่บนความแตกต่างและ
หลากหลายของคนอ่ืน เปิดใจเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างของชาวต่างชาติ  ผู้เรียนมีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตที่ดี มีทักษะทางด้านกีฬา มีจิตอาสา และรับผิดชอบงานในหน้าที่ของตนเอง 
 
๔. จุดควรพัฒนา 
  ควรส่งเสริมทักษะการคิด และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฝึกทักษะการแทรกเนื้อหาที่มีความ
จ าเป็น หรือตัวอย่างประกอบ ให้ความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีทางฟิสิกส์ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือให้ผู้เรียน
ใช้เป็นแนวทาง ทบทวนความรู้ และในการแก้ปัญหาในเรื่องนั้นได้ด้วยตนเอง พัฒนาแบบทดสอบระดับ
ความคิดข้ันสูงมากขึ้น  เช่น  คิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ จัดโครงการที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ  และเต็มตามศักยภาพตามแผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น พร้อม
ทั้งพัฒนาทางด้านเจตคติท่ีดีต่อการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
  ในการสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ เข้าถึง
แหล่งการเรียนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อความรู้ ตั้งค าถาม คิดหาค าตอบ หรือหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการ
ต่างๆ พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และความกล้าอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปรับรูปแบบ
กิจกรรมเพ่ือให้เกิดความคลอบคลุมในการด าเนินกิจกรรม ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนได้แสดงความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง จากการสืบค้นข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ทีห่ลากหลาย เช่นท า
โครงงาน เพื่อให้เห็นข้อมูลที่มีความแตกต่างกัน  
  ในด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน ส่วนใหญ่ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรมได้ แต่
ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่องและควรมีการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น ครูควรมีการพัฒนาตนเอง
อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เข้าถึงวิทยาการใหม่ๆในการสร้างสื่อและนวัตกรรม มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์สื่อ
การเรียนรู้ ระบบสารสนเทศ เครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและชุมชน รูปแบบ
และกระบวนการควรมีขั้นตอนที่ชัดเจน เหมาะสมกับเวลา ทันสมัย มีความหลากหลาย เน้นทักษะและ
ความสามารถ ความถนัดในการสร้างนวัตกรรมของแต่ละบุคคลที่มีความแตกต่างกันที่ส่งผลให้เกิดความเหลื่อม
ล้ ากันภายในกลุ่ม และประสิทธิภาพของนวัตกรรม เช่น ความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีทางฟิสิกส์ และ
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กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม การวางแผนการท างาน การน าเสนอ
ที่หลากหลาย 
  ในด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาจมีการปรับเวลาให้เหมาะสม
กับภาระงานของผู้เรียน เพ่ิมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินชิ้นงานระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รวมกิจกรรม
ลดภาระงานผู้เรียน การสร้างช่องทางการส่งชิ้นงานของผู้เรียนให้หลากหลาย  เพ่ือความสะดวกในการใช้งาน
ของผู้เรียน 
 ในด้านการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ควรมีการพัฒนา เช่น 
การประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและระดับ
พัฒนาการผู้เรียนแผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น ควรมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ให้มากขึ้น การสร้างแบบวัดสมรรถนะของผู้เรียน การปรับเปลี่ยนเนื้อหา / รูปแบบของสื่อให้ทันสมัยอยู่
เสมอ การแทรกเนื้อหาที่มีความจ าเป็น หรือตัวอย่างประกอบ เพ่ือให้ผู้เรียนใช้เป็นแนวทาง และทบทวน
ความรู้ที่เรียนมาแล้วจากในห้องเรียน ไปใช้ในการแก้ปัญหาในเรื่องนั้นได้ด้วยตนเองและน ามาแลกเปลี่ยน
ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นรายบุคคล และการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถสูงสุด 
  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ สถานศึกษาควรให้การสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น น าใช้เทคโนโลยี/สื่อมัลติมีเดียมาประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน มีการปรับรูปแบบกิจกรรม
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของความต้องการทางด้านอาชีพในสังคมโลก มีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนใหม่
ประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ิมแหล่งเรียนที่เกิดประโยชน์กับผู้เรียนโดยตรงต่อการประกอบอาชีพ ส่งเสริมสร้าง
อาชีพใกล้ตัว การสร้างงานอาชีพในโรงเรียน เป็นต้น 

ผู้เรียนส่วนใหญ่ขาดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และไม่กล้าอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ควรพัฒนาทักษะของผู้เรียนรายบุคคล รวมทั้งการจัดบรรยากาศที่ดีในห้องเรียน สร้างแรงจูงใจในการาเรียนรู้ 
กระตุ้นให้ผู้เรียนท างานได้ส าเร็จตามจุดประสงค์อย่างมีคุณภาพ ลดภาระงานของผู้เรียนที่มากเกินไปในทุก
รายวิชา ควรมีการวางแผนร่วมกับหน่วยงานภายนอก/ชุมชน/หมู่บ้าน มีเงินทุนสมทบ หรือมีงาน/เวท ีทีผู่้เรียน
สามารถน าความรู้คามสามารถตรงนี้ไปแสดงให้ผู้ อ่ืนเห็นอย่างต่อเนื่อง  พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สร้าง
กระบวนการท างานกันเป็นทีมของผู้เรียนให้เกิดความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ควรหากิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียน
ยอมรับที่จะอยู่บนความแตกต่างและหลากหลายของคนอ่ืน มีงบสนับสนุนที่เพียงพอต่อการจัดจ้างครูผู้สอน
ชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรง จัดสถานที่ออกก าลังกายให้เพียงพอและเหมาะสมเพ่ิมมากขึ้น สร้าง
จิตส านึกให้ผู้เรียนรู้สึกอยากท างานมากกว่าค าว่า หน้าที่ สร้างแรงจูงในเพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักถึงการท างานให้
มีความสุข 
 
๕. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 ลดภาระงาน เปลี่ยนกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เน้นการเรียนแบบมีส่วนร่วมและฝึกทักษะ
กระบวนการคิดให้มากข้ึน ฝึกการอภิปราย การกล้าแสดงออก ปรับรูปแบบของสื่อให้น่าสนใจและมี
หลากหลายมากขึ้น จัดโครงการโดยปรับรูปแบบกิจกรรมให้เน้นการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
ๆ เช่น คณิตศิลป์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นต้น ฝกึการเขียนเล่าเรื่อง/เขียนเรื่องสั้น ออกแบบทดสอบ
และเพ่ิมเติมความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีทางฟิสิกส์ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
  ในการสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา เช่น มีการจัดกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง ให้มีแหล่งเรียนรู้ ศูนย์สื่อ
การเรียนรู้ ระบบสารสนเทศการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและชุมเพ่ือ
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การศึกษาค้นคว้าและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์และท างานกลุ่ม ก าหนดภาระงานหรือเปลี่ยนกระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ที่สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา กล้าแสดงออก ซ่ึงเน้นการเรียนแบบมีส่วนร่วมและฝึกทักษะกระบวนการให้มาก
ขึ้น อาจใช้เทคโนโลยีมาประกอบเพื่อให้ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้รวดเร็ว 
  ในด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่ครูแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้นั้น อาจมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู้ ที่เลือกใช้อย่าง
เป็นระบบ จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ ศูนย์สื่อการเรียนรู้ ระบบสารสนเทศการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและชุมเพ่ือการศึกษาค้นคว้าและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ 
ระหว่างสถานศึกษาท้องถิ่นชุมชนสังคมโลก ส่งเสริมให้ผู้เรียนและครูศึกษาค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อการ
เรียนรู้ตามความสนใจ ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ฝึกทักษะ
กระบวนการให้โดยค านึงถึงเหมาะสม ความสามารถของแต่ละบุคคลของผู้เรียน เช่น มีการทดสอบและ
เพ่ิมเติมความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีทางฟิสิกส์ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลรวมทั้งทบทวนความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้แก่ผู้เรียน การส่งเสริมใหผู้้เรียนทุกคนได้แสดงความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง มีรางวัลเชิงบวกให้ผู้เรียนเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ อาจเพ่ิมเกม หรือ
ลูกเล่นที่น่าสนใจมากข้ึน ส่งเสริมให้มีจัดประกวดโครงงาน  มีการน าเสนอผลงานนวัตกรรมเก่ียวกับการจัดการ
ขยะในรูปแบบใหม่ๆ เช่น โต้วาที  อภิปราย  ท าสื่อวีดีทัศน์   มีการปรับรูปแบบกิจกรรมให้เน้นการ 
บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ เช่น คณิตศิลป์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นต้น เปลี่ยน
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เน้นการเรียนแบบมีส่วนร่วมและฝึกทักษะกระบวนการให้มากขึ้น เช่น . 
ก าหนดบทบาทของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มอย่างชัดเจน เพ่ือให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดและมีส่วน
ในการท างานอย่างทั่วถึง เช่น บทบาทผู้น ากลุ่ม ผู้สังเกตการณ์ เลขานุการ ผู้เสนอผลงาน ผู้ตรวจสอบผลงาน 
เป็นต้น มีการสร้างข้อตกลงร่วมกันในการท างานกลุ่ม เช่น การลงโทษส าหรับกลุ่มที่มีคะแนนน้อยที่สุดและการ
ให้รางวัลส าหรับกลุ่มท่ีมีคะแนนมากท่ีสุด และให้คะแนนตามเกณฑ์การประเมินทักษะการท างานกลุ่มทันทีเมื่อ
ผู้เรียนท างานเสร็จ เพ่ือให้ผู้เรียนทราบถึงข้อบกพร่องในการท างานกลุ่มและปรับปรุงในการท างานกลุ่มครั้ง
ถัดไป 
 ในด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาจมีการพัฒนาการปรับรูปแบบ
การเผยแพร่ผลงานของผู้เรียน การใช้ Server เครื่องแม่ขาย ให้สามารถรองรับกับชิ้นงานผู้เรียนให้เหมาะสม 
หลากหลายรูปแบบ  และสามารถน าชิ้นงานของผู้เรียน เผยแพร่สู่สารธารณะ แบบ Online เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถวิเคราะห์  แสดงความคิดเห็นต่อชิ้นงานของกลุ่มและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม สร้างแบบประเมินผล
ชิ้นงานของผู้เรียนที่มีการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รวมกิจกรรมลดภาระงานผู้เรียนให้เหมาะสม   
 ในด้านการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา อาจมีการวางแผนเพื่อ
พัฒนาให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น โดยสถานศึกษาควรพัฒนาให้มีการจัดโครงการ/กิจกรรมต่อเนื่อง เช่น จดัสอน
เสริมเพ่ิมเติม ติวเข้ม เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ มีการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจรทุกระดับชั้น เพ่ิม
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนเข้าไปในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ปรับรูปแบบของสื่อ
ให้น่าสนใจและมีหลากหลายมากขึ้น เช่น มีการทบทวนความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ให้แก่ผู้เรียน การให้ความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีก่อนท าการทดลอง เป็นต้น การสนับสนุนให้มีการท าโครงงาน
อย่างหลากหลาย เน้นกระบวนการกลุ่ม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อมเพ่ือสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
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  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ สถานศึกษาควรให้การสนับสนุนและ
พัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น เช่น สนับสนุนผู้เรียน โดยจัดกิจกรรม “ผู้เรียนพบผู้ประกอบการ” มีการเชิญ
ผู้ประกอบการอาชีพต่างๆมาให้แนวทางในการประกอบอาชีพแก่ผู้เรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการแบบ
ครบวงจรทุกระดับชั้น โดยให้มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการท างานเป็นกระบวนการกลุ่มและมุ่งเน้นสู่สัมมา
อาชีพ น าเพลงพื้นบ้านหรือวรรณกรรมพ้ืนบ้านอื่นๆซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ เพ่ือร่วมส่งเสริมใหผู้้เรียน
เป็นหนึ่งในภูมิปัญญาทางภาษา การจัดท าโครงงานที่หลากหลาย จัดตั้งตลาดจ าลองสถานการณ์การเลือก
อาชีพเพ่ือนผู้เรียนได้ทดลองท าจริงขายจริง โดยจัดให้มีโครงการ “๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ”  เพ่ือให้ผู้เรียน 
น าสินค้าของตนเองมาขายในโรงเรียนสัปดาห์ละ ๑ วัน เปน็ต้น 

ด าเนินการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพ่ือลดภาระงาน ให้มีความต่อเนื่อง และ
สร้างความเข้าใจกับกับครูผู้สอนให้มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นไปในทางเดียวกัน 

พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนแบบมีส่วนร่วมและฝึกทักษะกระบวนการ
ให้มากขึ้น ฝึกการอภิปราย การกล้าแสดงออกให้กับผู้เรียน สนับสนุนการเรียนรู้แบบโครงงานให้มีความ
หลากหลายมากยิ่งข้ึน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน 

วางแผนการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก/ชุมชน/หมู่บ้าน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
ชุมชน และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และความต้องการของชุมชน  

จัดอบรมการมีภาวะความเป็นผู้น าให้กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
การจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนวัสดุ-อุปกรณ์ในการออกก าลังกายที่หลากหลาย ในโรงเรียน การ

วางแผนพัฒนาสุขภาพผู้เรียนกลุ่มท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ ให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น 
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
๑. กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษาได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการด าเนินงานด้านต่างๆในรอบปีที่ผ่านมา โดย
ศึกษาข้อมูลจากการนิเทศติดตาม การรายงานผลการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรม น ามาประชุมระดมความคิดกับ
กลุ่มบุคลากรที่รับผิดชอบ ร่วมกันจัดกระบวนการบริหารและจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ก าหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีการมอบหมายงานให้
บุคลากรรับผิดชอบตามความรู้ความสามารถ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย
อย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วน จัดท าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม ที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ ด าเนินงานตามแผนให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานต่อไป โดยใช้กระบวนการท างานแบบ 
PATTCES  ดังนี้ 

 
P = ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา (Problem analysis) ด้วยกระบวนการ SWOT     
A = ร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจคู่ความตระหนัก (Awareness)  
T = ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา (Target)  
T = สร้างทีมและเครือข่าย (Teamwork)   



๒๐ 

 

C = ปฏิบัติการนิเทศและประเมินผล (Checking) 
E = แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Exchange)   
S = เผยแพร่และให้ก าลังใจ (Share & Care)   
ภายใต้การบริหารงานในรูปแบบของ PTCN Model เพ่ือเสริมสร้างระบบการบริหารงานภายใน

โรงเรียนให้เข็มแข็งและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ดังนี้  
P๑ = มีความเป็นมืออาชีพ (Professional)  
P๒ = คิดบวก (Positive Thinking)   
P๓ = มีความอดทน (Patience)   
T๑ = การท างานเป็นทีม (Team) 
T๒ = มีความซื่อสัตย์ (Trust)   
T๓ = ตรวจสอบได้  ( Transparency)   
C๑ = มีความกระตือรือร้น  (Curiosity)   
C๒ = มีความถูกต้อง (Correctness)   
C๓ = มีความคิดสร้างสรรค์  (Creativity)   
N๑ = มีภาคีเครือข่าย  (Network)   
N๒ = มีความประณีต  ( Neatness)  
N๓ = มีการยกย่องชมเชย ( Notability)   

 
๒. ผลการด าเนินงาน 
 ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดอย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของ
รัฐบาลและของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  
 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ ของสถานศึกษา 
 สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพ ของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งในส่วนการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปสู่การปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา
และระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน สร้างการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ให้ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษา  
 ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
 สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนตามศักยภาพ การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ การศึกษานอกสถานที่ ศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความ
ต้องการของครูและสถานศึกษา และน ากระบวนการของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางาน 
และการเรียนรู้ของผู้เรียน  

 



๒๑ 

 

 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 
 สถานศึกษาจัด หรือ ปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาให้ปลอดภัย
และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ จัดเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา ให้ผู้เรียนได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างแหล่งเรียนรู้ตามศักยภาพ 
 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 
 สถานศึกษาจัดหา พัฒนา และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการและใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามศักยภาพ  
 
๓. จุดเด่น 
 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน ใช้หลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม และใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิด ทั้งด้านวิชาการและการจัดการ/สามารถ
บริหารจัดการการศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ความสามารถทางด้านทักษะวิชาการและเทคโนโลยีฯ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระจายอ านาจในการบริหาร
จัดการให้กับบุคลากรฝ่ายต่างๆมีการจัดองค์กรโครงสร้างที่เหมาะสมกับการบริหารงานของสถานศึกษา 
ครอบคลุมการบริหารงานทั้ง ๔ ฝ่าย งานบริหารวิชาการ งานบริหารงานบุคคล งานบริหารการเงินและ
งบประมาณ และงานบริหารทั่วไป บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของ
ตนเองและสถานศึกษา สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในโรงเรียนที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างปลอดภัย มีแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาที่เหมาะสม 
 
๔. จุดควรพัฒนา 

การมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียนกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนพัฒนา
โรงเรียนร่วมกัน บุคลากรเฉพาะทางทางด้านการเงินและการบัญชี งบประมาณในการส่งเสริมและสนับสนุน
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง การรักษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างปลอดภั ยอย่าง
ต่อเนื่อง การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้มีความเป็นศาสตร์พระราชาจนปรากฏเป็นที่ชัดเจน  

 
๕. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

การวางแผนพัฒนาโรงเรียนร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในระยะยาว  จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนให้มากข้ึน สร้างจิตส านึกด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพให้เกิดกับผู้เรียนทุกคน
อย่างต่อเนื่อง และสร้างองค์กรเครือข่าย สมาคมศิษย์เก่าฯ ให้เข้มแข็ง และเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาของโรงเรียน ด าเนินโครงการพัฒนางาน/กิจกรรมด้านต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
๑. กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษามีกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการชั้นเรียน



๒๒ 

 

เชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนรวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิต 
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริงมี
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการฝึก
ทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ครูผู้สอนได้จัดท าแผนการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนฝึกทักษะจ าเป็น ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและ
สร้างสรรค์ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วิทยาการ ในชีวิตประจ าวันได้จริง โดยครูเป็นผู้จัดเตรียม
สื่อและกิจกรรมในการด าเนินการเรียนการสอนด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลายและท้าทาย เพื่อตอบสนอง
ความแตกต่างของผู้เรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนมีแรงบันดาลใจในการเรียน เป็นผู้ที่มีศักยภาพในการเรียนรู้และเป็น
ผู้ที่ประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ได้ โดยการใช้เทคนิคการสอนแบบต่างๆ การใช้สื่อประกอบการสอนที่
หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเกม เพลง สื่อออนไลน์ สื่อวัสดุ การเรียนรู้แบบร่วมมือ กิจกรรมกลุ่ม การเรียนรู้โดย
ผู้เรียนเป็นผู้วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นและอภิปราย การเรียนรู้ด้วยตัวเองจากแหล่งค้นคว้าอื่นนอก
ห้องเรียน การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง การเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น โครงการวันคริสต์มาส 
โครงการเปิดบ้านวิชาการ โครงการพัฒนาห้องศูนย์สื่อภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์
ของผู้เรียน โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาไทย เป็นต้น นอกจากนี้ครูยังเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดและหาค าตอบอย่าง
สร้างสรรค์ สร้างภาวะผู้น าความกล้าแสดงออกของผู้เรียน การสร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วมกับกิจกรรม
ในชั้นเรียนของผู้เรียน รวมถึงส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอนและเพ่ือนในชั้นเรียนด้วย 
 ๓.๒ ใช้สือ่เทคโนโลยี สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียน ได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากสื่อที่หลากหลาย 

โดยครูแต่ละท่านจะมีการสอนเนื้อหาสาระต่างๆ โดยใช้รูปแบบการสอนที่เน้นการพัฒนาการคิด การ
เรียนแบบมีส่วนร่วม (Participatory learning), การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based 
learning), การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Active Learning เน้นกระบวนการการกลุ่มและการทดลอง, การ
จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนปฏิบัติและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง, การจัดเรียงเนื้อหาสาระต่างๆ 
เรียงล าดับจากง่ายไปยาก โดยพยายามจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาลักษณะการคิด
แบบต่างๆ โดยใช้สื่อ/นวัตกรรม ใช้รูปแบบการสอนแบบผสมผสาน, ใช้สื่อ/ชุดฝึกทักษะ, บทเรียนแบบการ์ตูน 
pop-up, สื่อมัลติมิเดีย, บทเรียนออนไลน์, แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น โดยเข้าไปศึกษาสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน ในจังหวัด เช่น การศึกษาดูงานที่เขื่อนศรีนครินทร์เพ่ือศึกษาหาความรู้ เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และ 
การเกิดภูมิสังคมใหม่ รวมถึงการใช้วิทยากรท้องถิ่น พระครูโสภณกาญจนพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดห้วยสะพาน ใน
การศึกษาหาความรู้ เรื่อง ศาสนพิธีและพิธีกรรมทางศาสนา อีกท้ังยังศึกษาจากปราชญ์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่นในด้านต่างๆ เช่น เรียนเพลงพ้ืนบ้านกับปราชญ์ท้องถิ่นศิลปินพื้นบ้าน อีกทั้งยังมีการเชิญวิทยากร
ท้องถิ่นมาบรรยายที่โรงเรียนรวมทั้งพาผู้เรียนไปร่วมแสดงเพลงพื้นบ้านกับพ่อเพลงแม่เพลงรุ่นใหญ่เพื่อฝึก



๒๓ 

 

ประสบกบการณ์ตรงจากปราชญ์ชุมชน ซึ่งทางโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ได้มีรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา 
“ทรูปลูกปัญญาดอทคอม”และรายการอ่ืนๆ มาถ่ายท ารายการที่โรงเรียน กับเด็กๆนักแสดงเพลงพ้ืนบ้าน
สัมภาษณ์พูดคุย ในรายการและแสดงสด เพ่ือสร้างประสบการณ์ ความกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าท า กล้า
น าเสนอแลกเปลี่ยนกับคนไทยทั่วประเทศ  

อีกท้ังในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้จัดตั้งโครงการพัฒนาการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่มสาระข้ึน 
โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน เช่น โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  

นอกจากนี้ครูยังน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการเรียนการสอน เช่น การใช้ Google Forms ในการท า
แบบทดสอบระหว่างบท, การใช้โปรแกรม GSP ช่วยด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน -การน าเสนอ
ผลงาน,งานของผู้เรียน /กิจกรรมการเรียนการสอนของครู โดยใช้โปรแกรม Flip Album, การท าแบบประเมิน
ผ่านGoogle Drive ในการแบ่งปันข้อมูลเพ่ือลดปริมาณการใช้กระดาษ, การใช้ Kahoot เพ่ือเล่นเกมน าเข้าสู่
บทเรียน และ การใช้ Application Zipgrade เพ่ือตรวจข้อสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ เป็นต้น 
 ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็กและ
เด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
           โดยครูผู้สอนจะใช้องค์ประกอบของการจัดการชั้นเรียนดังต่อไปนี้ 
  ๑. องค์ประกอบด้านกายภาพ หมายถึง สิ่งอ านวยความสะดวกภายในชั้นเรียนจัดให้มีไว้
อย่างเพียงพอ พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ซึ่งประกอบด้วย โต๊ะ เก้าอ้ี ทั้งของผู้เรียนและผู้สอน กระดานด า 
บอร์ดส าหรับจัดนิทรรศการ หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า การจัดเตรียมการในด้านวัสดุอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความ
สะดวกอ่ืนไว้อย่างครบถ้วน และมีคุณภาพดีพร้อมใช้งานตลอดเวลา 

๒. องค์ประกอบด้านสังคม หมายถึง การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนในรูปแบบ
ต่างๆ ตามกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา ผู้สอนกับผู้เรียนได้ช่วยกันท างาน ผู้เรียน
ท างานกันเป็นกลุ่ม ผู้สอนสาธิตให้ผู้เรียนได้ศึกษาสังเกต 

๓. องค์ประกอบด้านการศึกษา หมายถึง การจัดล าดับเนื้อหาสาระ ความรู้ให้เหมาะสมกับ
วุฒิภาวะของผู้เรียน พร้อมทั้งให้ผู้เรียนมีกาสวางแผนการเรียนร่วมกับผู้สอน และให้ผู้เรียนได้ตระหนักใน
คุณค่าของความรู้ ความสามารถที่ได้รับจากผู้สอน หรือการศึกษาค้นคว้าตามที่ได้รับมอบหมายให้เต็มตาม
อัตภาพ ทั้งนี้ เนื่องด้วยการจัดการศึกษาในส่วนของการจัดการชั้นเรียนเป็นเป้าหมายสูงสุดในการเรียนรู้ คือ 
ให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็นไปตามอัตภาพและผู้เรียนสามารถพัฒนาได้โดย
ให้ความส าคัญไปที่การบริหารจัดการชั้นเรียน เนื่องจากชั้นเรียนเป็นสถานที่อยู่ของผู้เรียนตลอดระยะเวลาของ
การมาเรียนที่โรงเรียน ส าหรับองค์ประกอบด้านกายภาพและด้านสังคม เป็นส่วนส่งเสริม สนับสนุนให้
องค์ประกอบด้านการศึกษาของผู้เรียนได้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน 

ซึ่งครูแต่ละท่านจะมีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างกันออกไป ดังต่อไปนี้ 
- จัดเกม กิจกรรมที่มีการแข่งขัน เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการอยากรู้อยากเรียนและสนุกสนานใน 
- เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะเรื่องมาสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีและสนใจ 



๒๔ 

 

มากขึ้น  เช่น วิทยากร นักเขียน นักแต่งเพลง นักดนตรี นักร้อง พ่อเพลงแม่เพลงพ้ืนบ้าน โดยขอความ
อนุเคราะห์แลกเปลี่ยนกันได้โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายมากมายนัก 

- ตรวจแบบฝึกหัดของผู้เรียนเป็นประจ าเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และใช้การประเมินตาม 
สภาพจริงในการปฏิบัติ เพ่ือดูความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- เปลี่ยนบรรยากาศในโรงเรียน โดยการน าผู้เรียนไปศึกษานอกสถานที่นอกห้องเรียนบ้างในบาง 
โอกาส ตามความเหมาะสมของกิจกรรมเพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น เขียนบทกวีริมสระน้ า ศาลา สนามหญ้า  
ส่วนหย่อม  ใต้ต้นไม้ หรือลานน้ าตกจ าลองของโรงเรียน 

- จัดนิเทศการสอน ฟังค าแนะน าหรือปรึกษาหารือและรับฟังความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย เพ่ือปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 

- จัดท าข้อทดสอบใช้วัดความรู้พื้นฐานของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ Google Forms
เนื้อหาในบทเรียน ผู้เรียนมีความสะดวกรวดเร็วในการประเมินผลและผลย้อนกลับ  
และท าการบันทึกการจัดการเรียนรู้ บันทึกการใช้แผนการสอน ทุกครั้งหลังจบบทเรียน 
เพ่ือประเมินการใช้วิธีการเรียนการสอน หากไม่ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย ก็
ปรับเปลี่ยนวิธีการอ่ืนๆต่อไป 

- คิดค้นวิธีการใช้เพลงพ้ืนบ้าน ประกอบการสอน การน าบทเพลงมาประกอบการเรียนการสอน
ภาษาไทย เป็นอีกกลวิธีหนึ่งวงการศึกษายอมรับว่าสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ท าให้
ผู้เรียนไม่เบื่อที่จะเรียนภาษาไทย เพราะให้ทั้งความรู้และความบันเทิงได้ในเวลาเดียวกัน   

- วิธีการสอนตามหลักวิทยาศาสตร์ที่ให้ผลถาวรโดยเน้นการลงมือปฏิบัติจริง ตามทฤษฎีประสบการณ์ 
(Cone of Experience) ของเอดการ์ เดล ที่เชื่อในความสัมพันธ์ระหว่างสื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆท่ีส่งผลต่อ
การเรียนรู้ของเด็กและข้ันตอนของประสบการณ์การเรียนรู้และการใช้สื่อแต่ละประเภท “ถ้าคุณฟัง....คุณอาจ
ลืม / ถ้าคุณเห็น....คุณจะจ าได้ / ถ้าคุณท า.....คุณจะเข้าใจ” โดยสอน โครงงาน/งานฝีมือส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค-์ฝึกสมาธิและการเรียนตามแนวทางทฤษฎีพหุปัญญา 

- โครงงานหนังสือท ามือ/สมุดท ามือ 
- โครงงานวรรณกรรมในท้องถิ่น 
- โครงงาน ๑๐๘ ค าไทยที่มักใช้ผิด 
- โครงงานสร้างสรรค์พวงมะโหตร 
- โครงงานการ์ดอวยพรสื่อรักจากใจมอบให้แม่ 

- การจัดการชั้นเรียนแบบเปิดโอกาส ให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนทัศนคติกัน มีการ
สื่อสารทางบวก ไม่ดุไม่ด่าหรือไม่ใช้ถ้อยค าท่ีหยาบคาย อาย รวมทั้งไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้เรียนด้วย
การทุบตี 

- แผนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นกระบวนการสอนแบบร่วมมือ JIGSAW  
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและ

วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือ
น าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
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การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  การข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนอย่างเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคลเกี่ยวกับพฤติกรรม
ของผู้เรียน ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในสิ่งที่ปฏิบัติหรือพฤติกรรมนั้นๆของผู้เรียน รวมถึงการให้ข้อมูล
เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมให้ถูกต้องเหมาะสม  ซึ่งรูปแบบการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) มี
อยู่ ๒ รูปแบบ คือ การให้ข้อมูลย้อนกลับเชิงบวก(Positive Feedback) และ การให้ข้อมูลย้อนกลับเชิงลบ 
(Negative Feedback) 
 การให้ข้อมูลย้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback) 
 การให้ positive feedback มีความแตกต่างการพูดเยินยอ หรือ ค าชม เนื่องจาก การเยินยอเป็นการ
พูดชื่นชมแต่ไม่ได้บอกถึงจุดดีหรือพฤติกรรมที่กระท าว่าดีอย่างไร แต่การให้ positive feedback คือ การ
บรรยาย/อธิบายถึงพฤติกรรมต่างๆของผู้ที่ได้รับ feedback ว่ามีพฤติกรรมที่ดีอย่างไร สิ่งใดเป็นการกระท าที่
ถูกต้องเหมาะสม เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับการ feedback เกิดแรงจูงใจที่จะปฏิบัติพฤติกรรมนั้นอย่างต่อเนื่อง และควร
ที่จะให้อย่างต่อเนื่องและชัดเจน แต่ถ้าหากผู้สอนไม่ให้ positive feedback แก่ผู้เรียน อาจส่งผลให้พฤติกรรม
นั้นๆ ไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพราะไม่ทราบว่าเป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสม หรือท้อแท้ หมด
ก าลังใจในการปฏิบัติเนื่องจากท าแล้วไม่มีใครรับรู้ ไม่มีใครเห็น หรือไม่แน่ใจว่าพฤติกรรมนั้นๆ สมควรกระท า
หรือไม่  โดยครูผู้สอนจะให้ Positive Feedback โดยวิธีการเขียนใส่สมุดให้ผู้เรียนทุกคน ทุกครั้งเมื่อผู้เรียนส่ง
งาน อาจจะเสียเวลาในการตรวจงาน แต่ผลลัพธ์ที่ได้คือ เด็กผู้เรียนสามารถปรับปรุงและพัฒนาพฤติกรรมของ
ผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น  และอีกวิธีคือการพูดต่อหน้า ซึ่งถ้าเป็นPositive Feedback สามารถพูดต่อหน้าผู้อ่ืนได้ 
เพราะอาจจะท าให้ผู้เรียนคนอ่ืนน าไปพัฒนาและปรับปรุงพฤติกรรมให้ดียิ่งขึ้น 
 การให้ข้อมูลย้อนกลับเชิงลบ (Negative feedback) 
 การให้ negative feedback แตกต่างจากการต าหนิหรือดุด่า คือ เป็นการอธิบายพฤติกรรมของตัว
บุคคลที่จ าเพาะเจาะจงว่าผู้เรียนท าเรื่องนั้นๆ ที่ไม่ได้ตามที่คาดหวังหรือตามที่ควรจะเป็น ว่ามีความไม่
เหมาะสมอย่างไร โดยกล่าวเฉพาะพฤติกรรมเรื่องนั้นๆ เพียงอย่างเดียว มิใช่ตัวตนของผู้เรียน พร้อมทั้งบอก
แนวทางท่ีจ าเพาะในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อก่อให้เกิดการปรับปรุงในทางที่ดีขึ้น ไม่ปฏิบัติพฤติกรรมนั้นอีก แต่
ถ้าละเลยการให้ Negative feedback ก็จะท าให้พฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องคงอยู่ต่อไป ผู้เรียนจะไม่ทราบถึง
ข้อบกพร่อง และเกิดความเข้าใจผิดว่าสิ่งที่ปฏิบัติคือสิ่งที่ถูกต้อง  แต่การต าหนิ (criticism) เป็นการพูดที่ต าหนิ
ตัวบุคคล โดยที่ไม่บอกทางออกแก่ผู้เรียนว่าจะต้องไปปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ท าให้ผู้เรียนสูญเสียความมั่นใจใน
ตนเอง โดยครูผู้สอนจะให้ Negative Feedback โดยวิธีการเขียนใส่สมุดให้ผู้เรียนทุกคน ทุกครั้งเมื่อผู้เรียนส่ง
งาน อาจจะเสียเวลาในการตรวจงาน แต่ผลลัพธ์ที่ได้คือ เด็กผู้เรียนสามารถปรับปรุงพฤติกรรมของผู้เรียนได้ดี
ยิ่งขึ้น  และอีกวิธีคือการพูดต่อหน้าแบบสองต่อสอง ไม่พูดต่อหน้าผู้อ่ืน และการให้Negative Feedback ต้อง
ใช้ค าพูดด้วยความระมัดระวัง ไม่ใช้ถ้อยค าหยาบคาย ไม่ดุด่า เสียดสี แต่เป็นการพูดด้วยความหวังดีต่อผู้เรียน 
ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ ท าให้ผู้เรียนรู้จุดที่ควรพัฒนามากยิ่งขึ้น 

นอกจากการให้ Feedback แล้วครูผู้สอนยังมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผู้เรียน อย่างเป็น
ระบบโดยประเมินระหว่างเรียนและหลังเรียน เครื่องมือได้แก่ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (achievement 
test) เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความรู้ ทักษะ และความสามารถด้านต่างๆ เช่น ความรู้ความจ า ความเข้าใจ 
การน าไปใช้ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประมาณค่า การประเมินสภาพจริง เป็นวิธกีารประเมินที่
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ออกแบบมาเพ่ือสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมและทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียนในสถานการณ์ท่ีเป็นจริง และเป็น
วิธีการประเมินที่เน้นงานหรือกิจกรรมที่ผู้เรียนได้แสดงออกโดยการกระท า เน้นระบวนการเรียนรู้ ผลผลิต และ
ผลงาน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินและร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง 
รูปแบบและวิธีการใช้แบบทดสอบแบ่งเป็น ๓ ลักษณะคือ      
         (๑) แบบทดสอบสอบปากเปล่าเป็นการทดสอบที่อาศัยการซักถามเป็นรายบุคคล  
         (๒) แบบทดสอบแบบเขียนตอบแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ แบบทดสอบอัตนัยและแบบทดสอบ
ปรนัย 
         (๓) แบบทดสอบแบบปฏิบัติ (performance test) 

ซึ่งในการที่จะรู้ทุกแง่ทุกมุมต้องใช้ข้อมูลหลากหลาย ไม่เน้นเฉพาะการใช้แบบทดสอบเพียงอย่างเดียว  
เช่น  ผลการสังเกต การสัมภาษณ์  ผลงาน  แบบฝึกหัด  โครงงาน การเขียนอัตชีวประวัติ บันทึกประจ าวัน  
พอร์ตโฟลิโอ  เป็นต้น  ซึ่งวิธีการนี้ท าให้ได้ผลการประเมินที่ ครอบคลุม  ยุติธรรม ตรงตามความสามารถท่ี
แท้จริงของผู้เรียน 

นอกจากนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จะมีการประเมิน
ทักษะทางภาษาท้ัง ๕ ด้าน คือ การอ่าน  การเขียน  การฟัง  การพูด  และการดู รวมถึงการประเมิน
กระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วย  เช่น กระบวนการท างาน  กระบวนการคิด  กระบวนการแก้ปัญหา  
กระบวนการน าเสนอ เป็นต้น 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือ

น าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์อย่าง

สร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการเคารพความเห็นซึ่งกันและกัน โดยสมาชิกทุกคนมีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมายร่วมกัน
เพ่ือสร้างแนวทางการพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความส าเร็จ 
ประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นส าคัญ และความสุขของการท างานร่วมกันของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ รวมทั้งให้
ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  

ครูสามารถใช้ชุมชนการเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนากระบวนการท างานผ่านการพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นผู้เรียนแบบรอบรู้ (Mastery Learning) ซ่ึงช่วยลดอัตราการตกซ้ าชั้นให้น้อยลง อีกท้ังเพ่ิมการร่วมมือ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างครแูทนการสั่งหรือมอบหมายงาน เพ่ิมความกระตือรือร้นและความรู้สึกผูกพัน
ต่อพันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนมากขึ้น เพ่ิมความต้องการร่วมกันเรียนรู้และรับผิดชอบต่อพัฒนาการ
โดยรวมของผู้เรียน โดยถือเป็นพลังการเรียนรู้ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนให้มีผลดียิ่งขึ้น  

การค้นพบปัญหาในการจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้เกิดการศึกษาค้นหาความรู้ วิธีการ และสร้าง
ความเชื่อที่เกี่ยวกับวิธีการสอนและตัวผู้เรียนซึ่งที่เกิดจากการคอยสังเกตอย่างสนใจ รวมถึงเข้าใจในด้านเนื้อหา
สาระ ที่ต้องจัดการเรียนรู้ได้แตกฉานยิ่งขึ้นจนตระหนักถึงบทบาทและพฤติกรรมการสอนที่จะช่วยให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด และเพ่ือสร้างนวัตกรรมและเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชนทางวิชาชีพ อีกทั้งการรับทราบ
ข้อมูลสาระสนเทศต่างๆ ที่จ าเป็นต่อวิชาชีพได้อย่างกว้างขวาง และรวดเร็วขึ้น ส่งผลดีต่อการปรับปรุงพัฒนา
งานวิชาชีพได้ตลอดเวลา เป็นผลให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาและอุทิศตนทางวิชาชีพเพ่ือศิษย์ ซึ่งเป็นทั้ง
คุณค่าและขวัญก าลังใจต่อการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น   

 
 

 



๒๗ 

 

๒. ผลการด าเนินงาน 
 ผลการด าเนินงาน จากการด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ครูได้
มีการศึกษามาตรฐานและตัวชี้วัดเพ่ือให้สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียนด้วยการใช้กระบวนการสอน 
สื่อ เทคโนโลยี โครงการที่หลากหลาย เพ่ิมพ้ืนที่ให้ผู้เรียนได้มสี่วนร่วมในการเรียนรู้และเป็นเจ้าของการเรียนรู้ 
ซึ่งกระตุ้นให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน และเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างแท้จริงผ่านการคิดลงมือท าด้วย
ตนเอง มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้และเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างทางบวกระหว่างเพ่ือนร่วมชั้นมากกว่าการ
แข่งขันกันเรียน ร่วมกับการที่ครูผู้สอนมีการประเมินทักษะการเรียนรู้ ติดตามผล ช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ 
และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ ร่วมมือในกระบวนการเรียนการสอน อีกท้ัง
เข้าใจตนเองและสามารถพัฒนาทักษะตนเองตามศักยภาพ สามารถน าทักษะ ความรู้ การคิดวิเคราะห์ไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม เมื่อมีข้อควรพัฒนาในกระบวนการเรียนการสอน ครูผู้สอนได้
น ามาศึกษาและปรับปรุงเพ่ือให้เกิดวิธีการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้สูงสุด และร่วมกัน
แลกเปลี่ยนนวัตกรรม องค์ความรู้แก่เพ่ือนร่วมงานที่พบปัญหาการจัดการเรียนการสอบแบบเดียวกัน 
 
๓. จุดเด่น 

ครูพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่น  โดยจัดกระบวนการ
เรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายท าให้ผู้เรียนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น
ในเวลาที่จ ากัดอย่างเต็มศักยภาพ เน้นการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงซึ่งท าให้ ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรง ครูมีบทบาทในชั้นเรียนน้อยลงโดยให้ผู้เรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้  มีกระบวนการคิด 
วิเคราะห์ได้ด้วยตนเอง แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และสามารถเป็นผู้แบ่งปันความรู้ให้เพ่ือนผู้เรียนด้วยกัน 
ท าให้บรรยากาศในการเรียนรู้ไม่ตึงเครียดหรือกดดันเกินไป อีกทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนกระตือรือร้นต่อการเรียนรู้
มากยิ่งขึ้น ครูมีการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามระดับบุคคล โดยมีการข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน ท าให้ผู้เรียน
สามารถประเมินตนเองเบื้องต้นและสามารถพัฒนาได้ทันที 
 
๔. จุดควรพัฒนา 

จุดที่ควรพัฒนา จะสามารถแบ่งกลุ่มได้ดังนี้ ๑. ผู้เรียน ๒. ครูและสื่อการสอน ๓.ปัจจัยแวดล้อมอ่ืนๆ 
๑. ผู้เรียน  
ซึ่งจากการวิเคราะห์ ผู้เรียนควรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายในการเพ่ิมการเรียนรู้ให้มาก

ยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการหาความรู้เพ่ิมเติมจากหนังสือเรียน รวมทั้งหากมีการน าเสนอผลงาน/งานของผู้เรียน  
ผู้เรียนต้องฝึกการน าเสนอผลงานต่อสาธารณะให้มากยิ่งขึ้น 

๒. ครูและสื่อการสอน 
ครูควรจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหามากขึ้น มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย
มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อตัวผู้เรียน อาจจะมีการบูรณาการที่มากขึ้น มีการใช้แหล่งการเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น และในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ควรวางแผนกิจกรรมที่สามารถเกิดข้ึนได้จริง หากมีการท า
กิจกรรมกลุ่ม ควรแบ่งกลุ่มให้มีความหลากหลาย ให้มีทั้งผู้เรียนที่เก่ง ปานกลาง และอ่อน อยู่ในกลุ่มเดียวกัน 
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้มากยิ่งข้ึน เมื่อมีการออกแบบทดสอบควรออกแบบทดสอบนั้นให้อยู่ในระดับความคิดขั้น
ที่สูงมากขึ้น เช่น คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และท่ีส าคัญ ครูผู้สอนควรมีการ Feedback ผู้เรียนอยู่สม่ าเสมอ 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง 



๒๘ 

 

๓. ปัจจัยแวดล้อมอ่ืนๆ 
เวลาเรียนและเวลาท ากิจกรรมไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งบรรยากาศของ

ห้องเรียนและพ้ืนที่ในการจัดการเรียนรู้ไม่เอ้ืออ านวยมากนัก เนื่องจากค่อนข้างคับแคบ พ้ืนที่น้อย การจัดโต๊ะ
เรียนยังไม่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลายได้ ปัจจัยเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่ควรพัฒนา เพื่อประโยชน์ต่อ
ตัวผู้เรียน 
 
๕. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

ครูต้องใฝ่หาความรู้  ศึกษา  ค้นคว้า วิจัย  อันเป็นประโยชน์แก่การจัดการเรียนการสอน  รับฟัง
แนวคิดจากเพ่ือนครูและผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งผู้เรียนที่สอน ครูต้องจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด
ที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายนอกและภายในสถานศึกษาในการพัฒนาตนเอง  
งานวิจัยในชั้นเรียนของครูควรมีการด าเนินการ ก ากับ ติดตามผู้เรียนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว และน า
ผลการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการสร้าง ปรับปรุงพัฒนาสื่อและเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้
เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม ให้มีความน่าสนใจและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน หรืออาจจะมีการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาสื่อให้กับครูผู้สอน  มีการจัดแผนการ
เรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และจัดแผนการ
เรียนรู้ที่สามารถน าไปบูรณาการกับวิชาอ่ืนได้ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่หลากหลาย ซึ่งตลอดการ
จัดการเรียนรู้ ควรมีการประเมินผลการเรียนการสอนโดยอาจจะใช้วิธีการท าแบบทดสอบ แบบประเมิน หรือ
แบบสอบถาม แล้วน าผลไปวิเคราะห์และประเมินการเรียนการสอนเป็นระยะ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการ
เรียนการสอนอยู่ตลอด โดยเน้นให้ผู้เรียนได้รับการประเมินตามสภาพจริง พร้อมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้น าไปพัฒนาตนเองต่อไป 
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ส่วนที่ ๓ 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไป

วิเคราะห์  สังเคราะห์  เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา (๓-๕ ปี)  และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ดังนั้น  จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควร
พัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  ดังนี้ 
 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
คุณภาพของผู้เรียน 
     ผู้เรียนมีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใส สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงและเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะและ
ความสามารถด้านการอ่าน เขียน สื่อสาร ค านวณ
เป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษา มีกระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ เป็นระบบอย่างสร้างสรรค์ ผ่าน
การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง และสามารถ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์  ผู้เรียนสามารถ
ประยุกต์ ใช้ความรู้ และทักษะในการสร้ า งสื่ อ
นวัตกรรมได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจ 
เชื่อมั่น กล้าแสดงออก ผู้ เรียนมีความรู้  ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ สามารถท างาน
ร่วมกับผู้ อ่ืนได้ มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น และ
ส านึกรักษภ์ูมิปัญญาท้องถิน่ 
 
 
 
 
 
 

คุณภาพของผู้เรียน 
   ควรส่งเสริมทักษะการคิด และอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น การแก้ปัญหา สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง พัฒนา
ตนเองเต็มตามศักยภาพตาม รวมถึงพัฒนาทางด้านเจตคติที่
ดีต่อการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ ทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และความกล้าอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้ยั่งยืน ควรพัฒนาทักษะในการ
สร้างสื่อและนวัตกรรมของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนควร
พัฒนาความสามารถในการประเมินความก้าวหน้าของ
ตนเองได้อย่างเหมาะสม และสามารถแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ประสบการณ์ ความรู้ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ควร
พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยปราศจากอคติ ควรสนับสนุน
ให้ผู้เรียนได้แสดงออกด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้มากขึ้น ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอต่อ
การจัดจ้างครูผู้สอนชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรง 
จัดสถานที่ออกก าลังกายให้เพียงพอและเหมาะสมเพ่ิมมาก
ขึ้น สร้างจิตส านึกให้ผู้เรียนรู้สึกอยากท างานมากกว่าค าว่า 
หน้าที่ สร้างแรง จูงใจเพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักถึงการท างาน
ให้มีความสุข 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
      ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิด
ริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน ใช้หลักการบริหารแบบ
มีส่ วนร่ วม และใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิด ทั้งด้านวิชาการและการ
จัดการ/สามารถบริหารจัดการการศึกษา ให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความสามารถทางด้านทักษะ
วิชาการและเทคโนโลยีฯ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ
กระจายอ านาจในการบริหารจัดการให้กับบุคลากร
ฝ่ายต่างๆมีการจัดองค์กรโครงสร้างที่เหมาะสมกับ
การบริหารงานของสถานศึกษา ครอบคลุมการ
บริหารงานทั้ง ๔ ฝ่าย บุคลากรทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางด้านวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของ
ตนเองและสถานศึกษา สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพภายในโรงเรียนที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างปลอดภัย มีแหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาท่ีเหมาะสม 

กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
       ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียนกับ
ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนพัฒนา
โรงเรียนร่วมกัน ควรมีบุคลากรเฉพาะทางด้านการเงินและ
การบัญชี งบประมาณในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง การรักษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพเอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง การพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้มีความเป็นศาสตร์พระราชาจน
ปรากฏเป็นที่ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑ 

 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

ครูพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เ พ่ือส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียนด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่น  โดยจัด
กระบวนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่หลากหลายท าให้ผู้เรียนเข้าถึงข้อมูลได้
สะดวกรวดเร็วมากขึ้นในเวลาที่จ ากัดอย่างเต็ม
ศักยภาพ เน้นการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงซึ่งท าให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง ครู
มีบทบาทในชั้นเรียนน้อยลงโดยให้ ผู้ เรียนเป็น
เจ้าของการเรียนรู้  มีกระบวนการคิด วิเคราะห์ได้
ด้วยตนเอง แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และ
สามารถเป็นผู้แบ่งปันความรู้ให้เพ่ือนผู้เรียนด้วยกัน 
ท าให้บรรยากาศในการเรียนรู้ไม่ตึงเครียดหรือกดดัน
เกินไป อีกทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนกระตือรือร้นต่อการ
เรียนรู้มากยิ่งขึ้น ครูมีการวัดและประเมินผลผู้เรียน
ตามระดับบุคคล โดยมีการข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 
ท าให้ผู้เรียนสามารถประเมินตนเองเบื้องต้นและ
สามารถพัฒนาได้ทันท ี
 
 
 
 
 
 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
จุดที่ควรพัฒนา จะสามารถแบ่งกลุ่มได้ดังนี้  
๑. ผู้เรียน  
       ควรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายในการเพ่ิม
การเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นการหาความรู้เพ่ิมเติมจาก
หนังสือเรียน รวมทั้งหากมีการน าเสนอผลงาน/งานของ
ผู้เรียน  ผู้เรียนต้องฝึกการน าเสนอผลงานต่อสาธารณะให้
มากยิ่งขึ้น 
๒. ครูและสื่อการสอน 
    จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหามากขึ้น มีการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนที่มีความหลากหลายมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อ
ตัวผู้เรียน อาจจะมีการบูรณาการที่มากขึ้น มีการใช้แหล่ง
การเรียนรู้ในท้องถิ่น และในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
ควรวางแผนกิจกรรมที่สามารถเกิดขึ้นได้จริง หากมีการท า
กิจกรรมกลุ่ม ควรแบ่งกลุ่มให้มีความหลากหลาย ให้มีทั้ง
ผู้เรียนที่เก่ง ปานกลาง และอ่อน อยู่ในกลุ่มเดียวกัน เพ่ือให้
เกิดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น เมื่อมีการออกแบบทดสอบควร
ออกแบบทดสอบนั้นให้อยู่ในระดับความคิดขั้นที่สูงมากขึ้น 
เช่น คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และที่ส าคัญ ครูผู้สอนควรมี
การ Feedback ผู้ เรียนอยู่สม่ าเสมอ เพ่ือให้ผู้ เรียนได้
ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง 
 ๓. ปัจจัยแวดล้อมอ่ืนๆ 
      เวลาเรียนและเวลาท ากิจกรรมไม่เพียงพอต่อการ
จัดการเรียนการสอน รวมทั้งบรรยากาศของห้องเรียนและ
พ้ืนที่ในการจัดการเรียนรู้ไม่เอ้ืออ านวยมากนัก เนื่องจาก
ค่อนข้างคับแคบ พ้ืนที่น้อย การจัดโต๊ะเรียนยังไม่เอ้ือต่อ
การจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลายได้ ปัจจัยเหล่านี้จึงเป็น
สิ่งที่ควรพัฒนา เพ่ือประโยชน์ต่อตัวผู้เรียน 
 

 

 

 

 

 



๓๒ 

 

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานที่ ๑  
  ด าเนินการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อลดภาระงาน ให้มีความต่อเนื่อง และ
สร้างความเข้าใจกับกับครูผู้สอนให้มากยิ่งข้ึน เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นไปในทางเดียวกัน 
  แผนปฏิบัติงานที่ ๒ 

สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา มีการจัดกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง ให้มีแหล่งเรียนรู้ ศูนย์สื่อการเรียนรู้ ระบบ
สารสนเทศการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและชุมเพ่ือการศึกษาค้นคว้า
และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียน
มีปฏิสัมพันธ์และท างานกลุ่ม ก าหนดภาระงานหรือเปลี่ยนกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียน
แบบมีส่วนร่วมและฝึกทักษะกระบวนการให้มากขึ้น  
 แผนปฏิบัติงานที่ ๓ 

ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู้ ที่เลือกใช้อย่างเป็นระบบ จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ ศูนย์สื่อการเรียนรู้ 
ระบบสารสนเทศการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและชุมเพ่ือการศึกษา
ค้นคว้าและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษาท้องถิ่นชุมชนสังคมโลก ส่งเสริมให้
ผู้เรียนและครูศึกษาค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ตามความสนใจ ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ฝึกทักษะกระบวนการให้โดยค านึงถึงเหมาะสมกับความสามารถของแต่
ละบุคคลของผู้เรียน สร้างแบบประเมินผลชิ้นงานของผู้เรียนที่มีการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
รวมกิจกรรมลดภาระงานผู้เรียนให้เหมาะสม  มีรางวัลเชิงบวกให้ผู้เรียนเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้   

แผนปฏิบัติงานที่ ๔ 
พัฒนาการปรับรูปแบบการเผยแพร่ผลงานของผู้เรียน การใช้ Server เครื่องแม่ข่าย ให้สามารถรองรับ

กับชิ้นงานผู้เรียนให้เหมาะสม หลากหลายรูปแบบ  และสามารถน าชิ้นงานของผู้เรียน เผยแพร่สู่สารธารณะ 
แบบ Online เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์  แสดงความคิดเห็นต่อชิ้นงานของกลุ่มและผู้ อ่ืนได้อย่าง
เหมาะสม  

แผนปฏิบัติงานที่ ๕ 
 พัฒนาให้มีการจัดโครงการ/กิจกรรมต่อเนื่อง เช่น จัดสอนเสริมเพ่ิมเติม ติวเข้ม เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ มีการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจรทุกระดับชั้น  เพ่ิมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างผู้เรียนเข้าไปในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนให้มีการท าโครงงานอย่างหลากหลาย เน้น
กระบวนการกลุ่ม พัฒนาแหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อมเพ่ือสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนการ
สอน 

แผนปฏิบัติงานที่ ๖ 
  สนับสนุนผู้เรียน โดยจัดกิจกรรม “ผู้เรียนพบผู้ประกอบการ” มีการเชิญผู้ประกอบการอาชีพต่างๆมา
ให้แนวทางในการประกอบอาชีพแก่ผู้เรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจรทุกระดับชั้น โดยให้
มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการท างานเป็นกระบวนการกลุ่มและมุ่งเน้นสู่สัมมาอาชีพ น าเพลงพ้ืนบ้านหรือ
วรรณกรรมพ้ืนบ้านอ่ืนๆซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ เพ่ือร่วมส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นหนึ่งในภูมิปัญญาทาง
ภาษา การจัดท าโครงงานที่หลากหลาย จัดตั้งตลาดจ าลองสถานการณ์การเลือกอาชีพเพ่ือนผู้เรียนได้ทดลอง
ท าจริงขายจริง โดยจัดให้มีโครงการ “๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ”  เพ่ือให้ผู้เรียนน าสินค้าของตนเองมาขายใน
โรงเรียนสัปดาห์ละ ๑ วัน เป็นต้น 
 



๓๓ 

 

แผนปฏิบัติงานที่ ๗   
วางแผนการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก/ชุมชน/หมู่บ้าน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อ

ชุมชน และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และความต้องการของชุมชน  
แผนปฏิบัติงานที่ ๘  
จัดอบรมการมีภาวะความเป็นผู้น าให้กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
แผนปฏิบัติงานที่ ๙  
การจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนวัสดุ-อุปกรณ์ในการออกก าลังกายที่หลากหลาย ในโรงเรียน การ

วางแผนพัฒนาสุขภาพผู้เรียนกลุ่มท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ ให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น 
แผนปฏิบัติงานที่ ๑๐ 
วางแผนพัฒนาโรงเรียนร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในระยะยาว จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์

ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนให้มากข้ึน สร้างจิตส านึกด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพให้เกิดกับผู้เรียนทุกคน
อย่างต่อเนื่อง และสร้างองค์กรเครือข่าย สมาคมศิษย์เก่าฯ ให้เข้มแข็ง และเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาของโรงเรียน ด าเนินโครงการพัฒนางาน/กิจกรรมด้านต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

แผนปฏิบัติงานที่ ๑๑ 
วางแผนพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนของครู โดยมีการด าเนินการก ากับติดตามการด าเนินงานอย่าง

ต่อเนื่อง และน าผลการวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนาสื่อและเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม จัดอบรมเพ่ือพัฒนาสื่อให้กับครูผู้สอน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 

 

ส่วนที่ ๔ 
ภาคผนวก 

 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 รางวัลความส าเร็จ  สถานศึกษา/ผู้บริหาร/ครู/ผู้เรียน 
  ประกาศโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์  เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 

 

 
 

 
       

                                     
 

ค าสั่งโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 
                      ที่  ๑๐๑ /๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและ 
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

                                   ................................................................................. 
  
           ตามท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์   และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๓  และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่อง  ก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จัดให้มีการติดตาม  
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  พร้อมทั้ง
จัดท ารายงานผล  และน าผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา
สถานศึกษานั้น 
              เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียนร้อย  โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์  จึงประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ดังนี้ 

๑.  นายพยนต์  ข าขจร  ผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
๒. นางสุรีย์  สกุลกาญจนดล           กรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
๓. นางสาวสมทรัพย์  อติชาติบุตร  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๔. นางอรวรรณ  จินดานิล  หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ กรรมการ  
๕.  นางสุนีรัตน์  เมฆจินดา  หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ กรรมการ 
๖.  นางมลระวี  ช่วงชัย  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล กรรมการ 
๗. นายกิตติศักดิ์  ภุมรินทร์  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป     กรรมการ 
๘. นางสุธีรา สุกใส    หัวหน้างานแผนงานฯ      กรรมการ  
๙.  นางสาวจิราภรณ์ ฉิมอ่อง  หัวหน้างานประกันคุณภาพ  กรรมการและ 

เลขานุการ  
 
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง  มีหน้าที่ 

๑. ติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ   
๑  ครั้ง  และจัดท ารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 



๓๖ 

 

๒. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง  และ 
จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
มีประสิทธิภาพ  โดยค านึงถึงประโยชน์ทางราชการเป็นส าคัญ  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                 
  

สั่ง ณ วันที่  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 
 
 
 

   (นายพยนต์  ข าขจร) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 

 

 
 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 
ที ่๒๓ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวนและประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน 
และจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

-------------------------------------------- 
 ด้วยโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ ด าเนินการจัดการศึกษาตามระบบงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงอาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติว่า
ด้วยระเบียบการบริหารกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา  ๓๙  ที่ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบ ทบทวน
และประเมินผลคุณภาพภายในโรงเรียนและจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังรายชื่อ
ต่อไปนี้  
๑. คณะกรรมการอ านวยการ  
 ๑.  นายบุญส่ง  ช านาญดู   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา    ประธานกรรมการ  
 ๒.  นายพยนต์  ข าขจร    ผู้อ านวยการโรงเรียน      รองประธาน
กรรมการ  
 ๓.   นางอรวรรณ  จินดานิล  ครู/หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ    กรรมการ  
 ๔.  นางสุนีรัตน์  เมฆจินดา  ครู/หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ    กรรมการ 
 ๕.  นางมลระวี  ช่วงชัย   ครู/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล    กรรมการ 

๖.  นายกิตติศักดิ์  ภุมรินทร์  ครู/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป    กรรมการ 
๗.  นางสุธีรา สุกใส    คร/ูหัวหน้างานแผนงานฯ     กรรมการ  

 ๘.  นางสาวจิราภรณ์ ฉิมอ่อง  คร/ูหัวหน้างานประกันคุณภาพ     กรรมการและ 
             เลขานุการ  
 ๙. นางสาวเสาวลักษณ์  พรหมชนะ   คร/ูผู้ช่วยงานประกันคุณภาพ    กรรมการและ 
          ผู้ช่วยเลขานุการ  
 มีหน้าที่  นิเทศก ากับติดตามประเมินผลระหว่างด าเนินงานโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานเพ่ือการประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโรงเรียนพนม
ทวนชนูปถัมภ์  
 



๓๘ 

 

๒. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  
 ๑.  นางอรวรรณ  จินดานิล  ครู/หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ  หัวหน้า 
 ๒.  นางสุนีรัตน์  เมฆจินดา  คร/ูหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ    ผู้ช่วย 
           หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย 
 ๓.  นางมลระวี  ช่วงชัย   คร/ูหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล ผู้ช่วย 
 ๔.  นายกิตติศักดิ์  ภุมรินทร์  คร/ูหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  ผู้ช่วย 
 ๕.  นางกฤติยา  กริ่มใจ    ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์  ผู้ช่วย 
 ๖.  นางวารุณี  กล่อมจิตร์   ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วย 
 ๗.  นางสาวรสสุคนธ ์ มุขเงิน  ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ ผู้ช่วย 
 ๘.  นางสุธีรา  สุกใส   ครู/หัวหน้างานแผนงานฯ   ผู้ช่วย 
      หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา 
 ๙.  นางสาวรุ่งกาญจน์  วิเศษสิงห์  ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ  ผู้ช่วย 
 ๑๐.  นายชาตรี  ชะโลธร   ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ ผู้ช่วย  

๑๑.  นางสาวจิราภรณ์  ฉิมอ่อง  ครู/หัวหน้างานประกันคุณภาพ  ผู้ช่วย 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ  

 ๑๒.  นางสาวณัฐฐศศิ  จันทรแ์ย้ม   ครู/หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้ช่วย 
 ๑๓.  นางสาวสมทรัพย์  อติชาติบุตร  คร ู     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 มีหน้าที่  ๑. วางแผนเตรียมการเพื่อตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษา  
   ๒. ตรวจสอบทบทวนประเมินผลตามแผนที่ก าหนด  
   ๓. ปรับปรุงแก้ไขจุดที่ต้องการพัฒนาตามมาตรฐานที่วิเคราะห์จากสาเหตุปัญหาและพัฒนา
จุดเด่นที่มีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสูงขึ้น  
  ๔. สรุปข้อมูลส าคัญแต่ละมาตรฐาน  
 ๓. คณะกรรมการด าเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑  
จ านวน ๓ มาตรฐาน ดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
 
 



๓๙ 

 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน   
๑. นางอรวรรณ  จินดานิล หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ   หัวหน้า 
๒.  นางสุนีรัตน์  เมฆจินดา หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย   ผู้ช่วย  
๓.  นางกฤติยา  กริ่มใจ  หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์   ผู้ช่วย 
๔.  นางวารุณี  กล่อมจิตร์  หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์   ผู้ช่วย 
๕.  นางสาวรสสุคนธ ์ มุขเงิน หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ   ผู้ช่วย 
๖.  นางสุธีรา  สุกใส  หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ   ผู้ช่วย 
๗.  นางสาวรุ่งกาญจน์  วิเศษสิงห์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ    ผู้ช่วย 
๘.  นายชาตรี  ชะโลธร  หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ   ผู้ช่วย 
๙.  นางสาวจิราภรณ์  ฉิมอ่อง หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ  ผู้ช่วย 
๑๐. นางสาวณัฐฐศศิ  จันทร์แย้ม หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ผู้ช่วย 
๑๑.  นางสุนทรี  เหมฬา  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร        ผู้ช่วย 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑.  นางอรวรรณ  จินดานิล  คร ู     หัวหน้า 

๒.  นางสาวลลิตา  อรรถประจง  คร ู     ผู้ช่วย  
     ๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
 ๑. นายสิทธิโชค  จันทร์อนันต์  คร ู     หัวหน้า 
 ๒. นางสาวมณฐิณี  ประเสริฐลาภ  คร ู     ผู้ช่วย 
 ๓.  นางณวรา  จารสิงห ์   คร ู     ผู้ช่วย 
 ๔.  นางสาวพจนา  ตะพัง   คร ู     ผู้ช่วย 

๕.  นางสาวมาลี  กกอู่   คร ู     ผู้ช่วย 
๖.  นายวงศกร  คล้ายแดง  พนักงานราชการ    ผู้ช่วย 

     ๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น         
และแก้ปัญหา 

๑. นายนกกูล รักษี   คร ู     หัวหน้า 
๒.  นางสายัณห์  โพธิ์ศรีทอง  คร ู     ผู้ช่วย 
๓.  นางสาวอโนชา  ไคลมี   คร ู     ผู้ช่วย 
๔.  นางสาวกาญจนา จันทร์ฤทธิ์  คร ู     ผู้ช่วย 
๕.  นางสาวพวงพลอย  ก าไร   ครผูู้ช่วย     ผู้ช่วย 
๖.  นายอภิสิทธิ์  ทุมภ ู   ครูผู้ช่วย     ผู้ช่วย 
๗.  นางสาววศินี  ไชยยะ   ครูผู้ช่วย     ผู้ช่วย 
๘.  นางสาวนภสอร  กลีบทอง  ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 
 



๔๐ 

 

     ๓) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 ๑.  นายกิตติศักดิ์  ภุมรินทร์  คร ู     หัวหน้า 
 ๒.  นายสุกิจ  ภู่ไพโรจน ์   คร ู     ผู้ช่วย 
 ๓.  นางสาวณัฐฐศศิ  จันทร์แย้ม  คร ู     ผู้ช่วย 
 ๔. นางสาวเสาวลักษณ์  พรหมชนะ คร ู     ผู้ช่วย 
 ๕. นางสาวอรอุมา  ตนประเสริฐ  คร ู     ผู้ช่วย 
  ๖. นางสาวเนตรนภา  วันทุมา  คร ู     ผู้ช่วย 
 ๗. นางสาวศรีสกุล  ภูมิพลับ  ครูผู้ช่วย     ผู้ช่วย 
 ๘. นายวัชรพงษ์  เสถียรุกานนท์  ครูผู้ช่วย     ผู้ช่วย 
     ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๑.  นายประกิต  เกศูนย์   คร ู     หัวหน้า 
  ๒. นายวงศกร  คล้ายแดง   พนักงานราชการ    ผู้ช่วย 
     ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๑.  นางสาวสุนันท์  จารุกรุณา  คร ู     หัวหน้า 
 ๒.  นางสาวอรอุมา  ตนประเสริฐ  คร ู     ผู้ช่วย 
     ๖) มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 ๑.  นางมาลา  แซ่ปัง   คร ู     หัวหน้า 
 ๒.  นางสาวศิริมา  ฤทัยคงโสภณ  คร ู     ผู้ช่วย 
 ๓.  นายธนคม  จุลกิจวัฒน์  คร ู     ผู้ช่วย 
  ๔.  นางสาววรันณ์ธร  บุญกอ  คร ู     ผู้ช่วย 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 ๑.  นางสาวณภัทร์ตะวัน  อภัยภักดี    คร ู     หัวหน้า 
  ๒.  นางพิชยา  ดอกพรม   คร ู     ผู้ช่วย 
  ๓.  นายสุกิจ  ภู่ไพโรจน ์   คร ู     ผู้ช่วย 
 ๔.  นางสาวพจนา  ตะพัง   คร ู     ผู้ช่วย 
 ๕.  นางสาวดวงใจ  บุญแต่ง  คร ู     ผู้ช่วย 
  ๖.  นางสาววาสนา  ผิวนวล  คร ู     ผู้ช่วย 

๗.  นางสาวพวงพลอย  ก าไร  ครูผู้ช่วย     ผู้ช่วย 
๘.  นายนฤดล  โพธิ์ทอง   พนักงานราชการ    ผู้ช่วย 



๔๑ 

 

     มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
  ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
  ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  ๒.๕ จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 
 ๑.  นางสุธีรา  สุกใส   หัวหน้างานแผนงานและระบบควบคุมภายใน  หัวหน้า 
 ๒.  นางอรวรรณ  จินดานิล  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ     ผู้ช่วย 
 ๓.  นางสุนีรัตน์  เมฆจินดา  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ    ผู้ช่วย 
 ๔.  นางมลระวี  ช่วงชัย   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล     ผู้ช่วย 
 ๕.  นายกิตติศักดิ์  ภุมรินทร์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป      ผู้ช่วย 
 ๖.  นางสาวณัฐฐศศิ  จันทร์แย้ม  ผู้ช่วยงานแผนงานและระบบควบคุมภายใน    ผู้ช่วย 
  ๗. นายชาตรี  ชะโลธร    หัวหน้างานระบบเทคโนโลยี     ผู้ช่วย 
       
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
  ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
  ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
  ๑.  นางสุนทรี  เหมฬา   หัวหน้างานหลักสูตรและส่งเสริมวิชาการ       หวัหน้า 

๒. นางสุนีรัตน์  เมฆจินดา  หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย        ผู้ช่วย 
๓.  นางกฤติยา  กริ่มใจ   หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์     ผู้ช่วย 
๕.  นางวารุณี  กล่อมจิตร์   หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์     ผู้ช่วย 
๖.  นางสาวรสสุคนธ ์ มุขเงิน  หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ     ผู้ช่วย 
๗.  นางสุธีรา  สุกใส   หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ     ผู้ช่วย 
๘.  นางสาวรุ่งกาญจน์  วิเศษสิงห์  หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ      ผู้ช่วย 
๙.  นายชาตรี  ชะโลธร   หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ     ผู้ช่วย 
๑๐.  นางสาวจิราภรณ์  ฉิมอ่อง  หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ    ผู้ช่วย 

 



๔๒ 

 

มีหน้าที่  จัดเก็บข้อมูลและตรวจสอบทบทวนประเมินผลเพ่ือตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษาที่
ก าหนด และสรุปรายงานข้อมูลส าคัญแต่ละมาตรฐาน  
 ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการปฏิบัติงานในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
สูงสุด หากมีอุปสรรค ให้รายงานต่อคณะกรรมการอ านวยการทราบ  
 
๔. คณะกรรมการสรุปผลรายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (SAR)  
 ๑)  นางสาวจิราภรณ์   ฉิมอ่อง   คร ู     หัวหน้า  
 ๒)  นางสุธีรา   สุกใส    คร ู     ผู้ช่วย  
 ๓)  นางสาวพจนา   ตะพัง   คร ู      ผู้ช่วย   
 ๔)  นางสายัณห์    โพธิ์ศรีทอง   คร ู     ผู้ช่วย   
 ๕)  นางสาวเสาวลักษณ์   พรหมชนะ คร ู     ผู้ช่วย  
 ๖)  นางสาวลลิตา  อรรถประจง  คร ู     ผู้ช่วย 
 มีหน้าที่  น าข้อมูลจากการรวบรวมของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ จัดท ารายงานประจ าปี ของ
สถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
 
 

สั่ง ณ วันที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
 
 
 
 

   (นายพยนต์  ข าขจร) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 

 

 
ผลงานดีเด่นในรอบปี ๒๕๖๑ 

สถานศึกษา 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ รางวัลระดับเพชร 

รางวัลสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข  

กระทรวงศึกษาธิการ 

เข้าร่วม 
การแข่งขันตอบค าถามสารานุกรมไทยส าหรับ
เยาวชนฯ ครังที่ ๒๔ ระดับภาค ประจ าปี ๒๕๖๑ 

สโมสรไลออนส์สากลภาค
รวม ๓๑๐ ประเทศไทย 

 
ผู้บริหาร 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายพยนต์  ข าขจร รางวัลระดับเพชร 

รางวัลสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข  

กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ครู 
 

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสุนีรัตน์  เมฆจินดา  
รางวัลเหรียญเงิน  
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์  
ม.๑-ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  ณ 
จังหวัดนครปฐม 

สพฐ. 

เข้าร่วม  
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ สังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม 

สพฐ. 

รางวัลเหรียญทอง  
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์  
ม.๑-ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๘ 
 
 

สพม.๘ 
 
 

 



๔๔ 

 

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
รางวัลเหรียญทอง  
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.๔-ม.๖ วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

สพม.๘ 

รางวัลเข้าร่วม  
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.๑-ม.๓งานวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 
๒๕๖๑ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

สพม.๘ 

รางวัลเหรียญทอง  
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.๔-ม.๖ งานวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

สพม.๘ 

รางวัลเหรียญทองแดง  
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.๔-ม.๖ งานวิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๘ 

สพม.๘ 

รางวัลครูผู้สอนดีเด่น 
เนื่องในวันครู ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สพม.๘ 

 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางสายัณห์    โพธิ์ศรีทอง  
เข้าร่วม  
การประกวดการแสดงเพลงพ้ืนบ้านในสถานศึกษา ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช ๒๕๖๑(๑ มิถุนายน ๒๕๖๑) 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  
การประกวดเพลงพ้ืนบ้านภาคกลางของไทย เทิดไท้องค์ราชินี๑๒ สิงหาสดุดีพระบารมีคู่
แผ่นดิน ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ส านักวัฒนธรรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุร ี

 
 

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวมณฐิณี  ประเสริฐลาภ  
รางวัลครูผู้สอนดีเด่น  
เนื่องในวันครู ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สพม.๘ 

รางวัลเหรียญทอง  
การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ม.๑-ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขต
พ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

สพม.๘ 

 
 
 
 
 



๔๕ 

 

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางพิชยา  ดอกพรม  
รางวัลเหรียญทอง 
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

สพม.๘ 

เข้าร่วม 
การแข่งขันตอบค าถามสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ ครังที่ ๒๔ ระดับภาค ประจ าปี 
๒๕๖๑ 

สโมสรไลออนส์สากลภาค
รวม ๓๑๐ ประเทศไทย 

 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางสาวศิริมา  ฤทัยคงโสภณ  
เข้าร่วม  
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.๑-ม.๓ 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

สพม.๘ 

เข้าร่วม  
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.๔-ม.๖ 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

สพม.๘ 

 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางสาวณัฐฐศศิ   จันทร์แย้ม  
รางวัลเหรียญทองแดง   
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.๑-ม.๓งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

สพม.๘ 

รางวัลเหรียญเงิน   
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.๔-ม.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

สพม.๘ 

รางวัลเหรียญทอง  
การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ ม.๑-ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา  
๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

สพม.๘ 

เข้าร่วม  
การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขต
พ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

สพม.๘ 



๔๖ 

 

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
รางวัลเหรียญทองแดง 
การประกวดหนังสือเล่มเล็กม.๑-ม.๓งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

สพม.๘ 

รางวัลเหรียญทอง 
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.๑-ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

สพม.๘ 

 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางกฤติยา  กริ่มใจ  
เข้าร่วม 
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ ม.๑-ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม 

สพฐ. 

รางวัลเหรียญทอง  
ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ 
ม.๑-ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  

สพม.๘ 

 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางอรวรรณ  จินดานิล  
รางวัลเหรียญทอง  
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.๑-ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ สังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม   

สพฐ. 

รางวัลเหรียญทองแดง  
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม   
 

สพฐ. 

รางวัลเหรียญเงิน  
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.๔-ม.๖  งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 
 

สพม.๘ 



๔๗ 

 

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
รางวัลเหรียญเงิน  
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขต
พ้ืนที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

สพม.๘ 

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.๔-ม.๖  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

สพม.๘ 

 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางสาวอโนชา  ไคลมี  
รางวัลเหรียญเงิน  
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๑-ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขต
พ้ืนที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

สพม.๘ 

 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางสุนทรี  เหมฬา  
รางวัลเหรียญเงิน  
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.๑-ม.๓ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

สพม.๘ 

รางวัลครูผู้สอนดีเด่น  
เนื่องในวันครู ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สพม.๘ 

 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางสาวมาลี  กกอู่  
เข้าร่วม  
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

สพม.๘ 

 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางสาวเนตรนภา  วันทุมา  
รางวัลเหรียญเงิน  
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.๔-ม.๖  งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

สพม.๘ 



๔๘ 

 

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
รางวัลเหรียญทอง  
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.๑-ม.๓งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขต
พ้ืนที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

สพม.๘ 

รางวัลเหรียญทอง  
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขต
พ้ืนที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

สพม.๘ 

เข้าร่วม การแข่งขันซูโดกุ ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

สพม.๘ 
 

 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางวารุณี  กล่อมจิตร์ 
รางวัลเหรียญเงิน  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภททดลอง ม. ๔ -ม.๖  งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระดับชาติ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม 

สพฐ 

รางวัลเหรียญทอง  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภททดลอง ม. ๔ -ม.๖  งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

สพม.๘ 

เข้าร่วม 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

สพม.๘ 

รางวัลครูผู้สอนดีเด่น  
เนื่องในวันครู ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สพม.๘ 

 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางมลระวี  ช่วงชัย  
รางวัลเหรียญเงิน  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภททดลอง ม. ๔ -ม.๖  งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระดับชาติ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม 
 
 
 

สพฐ. 



๔๙ 

 

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
รางวัลเหรียญทอง 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภททดลอง  ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

สพม.๘ 

เข้าร่วม  
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขต
พ้ืนที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

สพม.๘ 

 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นายนกกูล  รักษ ี  
รางวัลเหรียญทองแดง 
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.๔-ม.๖  งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขต
พ้ืนที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

สพม.๘ 

 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางสาวสุนันท ์ จารุกรุณา  
รางวัลเหรียญทอง 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภททดลอง ม. ๑ -ม.๓  งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

สพม.๘ 

 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางสาวสิรามล  ตันศิริ  
รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 
ม.๑- ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๘ 

สพม.๘ 

 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นายสิทธิโชค  จันทร์อนันต์  
รางวัลเหรียญทอง 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภททดลอง ม. ๑-ม.๓ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

สพม.๘ 

 



๕๐ 

 

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวณภัทร์ตะวัน  อภัยภักดี  
รางวัลเหรียญทอง  
การประกวดมารยาทไทย ม.๔-ม.๖ 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม 

สพฐ. 

รางวัลเหรียญทอง  
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

สพม.๘ 

รางวัลเหรียญทอง 
การประกวดมารยาทไทย ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

สพม.๘ 

รางวัลเหรียญเงิน  
 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  

สพม.๘ 

รางวัลเหรียญทองแดง  
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ สังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม 

สพฐ. 

 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางสาวพจนา  ตะพัง  
รางวัลเหรียญทอง 
การประกวดมารยาทไทย ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ สังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม 

สพฐ. 

รางวัลเหรียญทอง  
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.๑-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม 

สพฐ. 

รางวัลเหรียญทอง 
การประกวดมารยาทไทย ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 
 
 

สพม.๘ 



๕๑ 

 

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.๑-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขต
พ้ืนที ่สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

สพม.๘ 

 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางสาวรสสุคนธ์  มุขเงิน  
รางวัลเหรียญทอง  
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

สพม.๘ 

 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางสาววรันณ์ธร  บุญกอ  
รางวัลเหรียญทองแดง  
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ สังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม 

สพฐ. 

รางวัลเหรียญเงิน  
 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  

สพม.๘ 

รางวัลเหรียญทอง  
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

สพม.๘ 

 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางสาวเสาวลักษณ์  พรหมชนะ  
รางวัลเหรียญทอง  
การประกวดมารยาทไทย ม.๑-ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

สพม.๘ 

 
 
 
 
 



๕๒ 

 

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาววาสนา   ผิวนวล  
รางวัลเหรียญทอง  
การประกวดมารยาทไทย ม.๑-ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

สพม.๘ 

รางวัลครูผู้สอนดีเด่น  
เนื่องในวันครู ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สพม.๘ 

 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางสาวนภสอร  กลีบทอง  
รางวัลเหรียญทอง  
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

สพม.๘ 

 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นายนฤดล  โพธิ์ทอง  
รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.๑-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม 

สพฐ. 

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.๑-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขต
พ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

สพม.๘ 

 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางสาวรุ่งกาญจน์  วิเศษสิงห์  
รางวัลเหรียญทอง  
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม 
 

สพฐ. 

รางวัลเหรียญเงิน  
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม 
 

สพฐ. 



๕๓ 

 

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
รางวัลเหรียญทองแดง  
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม 

สพฐ. 

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขต
พ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

สพม.๘ 

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขต
พ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

สพม.๘ 

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขต
พ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

สพม.๘ 

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.๔-ม.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

สพม.๘ 

 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางสาวพวงพลอย  ก าไร  
รางวัลเหรียญทองแดง  
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม 
 

สพฐ. 

รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.๑-ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 
 

สพม.๘ 

รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษ ๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 
 

สพม.๘ 



๕๔ 

 

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
รางวัลเหรียญทอง  
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษ ๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ 

สพม.๘ 

รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขต
พ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

สพม.๘ 

รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.๑-ม.๓ 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

สพม.๘ 

รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขต
พ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

สพม.๘ 

รางวัลครูผู้สอนดีเด่น 
เนื่องในวันครู ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สพม.๘ 

 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นายกิตติศักดิ์  ภุมรินทร์  
รางวัลเหรียญทอง  
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ สังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม 

สพฐ. 

รางวัลเหรียญทอง  
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม 

สพฐ. 

รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.๑-ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ สังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม 

สพฐ. 

รางวัลเหรียญทองแดง  
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.๑-ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ สังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม 
 

สพฐ. 



๕๕ 

 

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
รางวัลเหรียญทองแดง  
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.๑-ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ สังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม 

สพฐ. 

เข้าร่วม  
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ สังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม 

สพฐ. 

เข้าร่วม  
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.๑-ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม 

สพฐ. 

รางวัลเหรียญทอง  
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.๔-ม.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘   

สพม.๘ 

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.๑-ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขต
พ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืที่การศึกษามัธยมศึกษา  

สพม.๘ 

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขต
พ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

สพม.๘ 

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.๑-ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

สพม.๘ 

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 
 

สพม.๘ 

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.๑-ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 
 

สพม.๘ 



๕๖ 

 

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๘ 

สพม.๘ 

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.๑-ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๘ 

สพม.๘ 

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๘ 

สพม.๘ 

 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางมาลา  แซ่ปัง  
รางวัลเหรียญทอง  
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.๑-ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ สังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม   
 

สพฐ. 

รางวัลเหรียญทอง  
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม   
 

สพฐ. 

รางวัลเหรียญเงิน 
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.๔-ม.๖  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม   

สพฐ. 

รางวัลเหรียญทองแดง  
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.๔-ม.๖  งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม   

สพฐ. 

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.๑-ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘   
 

สพม.๘ 



๕๗ 

 

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘   

สพม.๘ 

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขต
พ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘   

สพม.๘ 

รางวัลเหรียญทอง 
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘   

สพม.๘ 

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.๑-ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขต
พ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘   

สพม.๘ 

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขต
พ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘   

สพม.๘ 

รางวัลครูผู้สอนดีเด่น  
เนื่องในวันครู ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สพม.๘ 

 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นายชาตรี  ชะโลธร  
รางวัลเหรียญทอง  
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม   

สพฐ. 

รางวัลเหรียญทอง  
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.๔-ม.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘   

สพม.๘ 

รางวัลเหรียญทอง  
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘   

สพม.๘ 

 



๕๘ 

 

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายธนคม  จุลกิจวัฒน์  
รางวัลเหรียญทอง 
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

สพม.๘ 

 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นายประกิต  เกศูนย ์  
รางวัลเหรียญเงิน  
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.๔-ม.๖  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม   

สพฐ. 

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.๑-ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขต
พ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘   

สพม.๘ 

 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นายวงศกร  คล้ายแดง  
รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ สังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม 
 

สพฐ. 

รางวัลเหรียญทอง  
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพ้ืนฐาน ม.๔ -ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม 
 

สพฐ. 

รางวัลเหรียญเงิน  
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.๑-ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ สังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม 
 

สพฐ. 

รางวัลเหรียญทองแดง  
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.๑-ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 ระดับชาติ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม 

สพฐ. 



๕๙ 

 

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เข้าร่วม  
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพ้ืนฐาน ม.๑ -ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม 

สพฐ. 

รางวัลเหรียญทองแดง  
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.๔-ม.๖  งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม   

สพฐ. 

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.๑-ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขต
พ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

สพม.๘ 

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขต
พ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

สพม.๘ 

รางวัลเหรียญทอง  
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

สพม.๘ 

รางวัลเหรียญทอง  
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.๑-ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

สพม.๘ 

รางวัลเหรียญทอง  
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขต
พ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

สพม.๘ 

 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางสุธีรา  สุกใส  
รางวัลครูผู้สอนดีเด่น  
เนื่องในวันครู ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สพม.๘ 

รางวัลเหรียญทองแดง  
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.๑-ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขต
พ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 

สพม.๘ 



๖๐ 

 

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.๔-ม.๖  งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขต
พ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

สพม.๘ 

 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นายสุกิจ  ภู่ไพโรจน์  
รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.๑-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม 

สพฐ. 

รางวัลเหรียญทองแดง  
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.๑-ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขต
พ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ 

สพม.๘ 

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.๑-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขต
พ้ืนที ่สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ 

สพม.๘ 

 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางสาวดวงใจ  บุญแต่ง  
รางวัลเหรียญทอง  
การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ 
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม 

สพฐ. 

รางวัลเหรียญทอง  
การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน ม.๑-ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขต
พ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ 

สพม.๘ 

รางวัลเหรียญทอง  
การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขต
พ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ 

สพม.๘ 

รางวัลเหรียญทองแดง  
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.๑-ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ 

สพม.๘ 



๖๑ 

 

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เข้าร่วม 
การแข่งขันตอบค าถามสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ ครังที่ ๒๔ ระดับภาค ประจ าปี 
๒๕๖๑ 

สโมสรไลออนส์สากลภาค
รวม ๓๑๐ ประเทศไทย 

รางวัลครูผู้สอนดีเด่น 
เนื่องในวันครู ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สพม.๘ 

 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางสาวศรีสกุล  ภูมิพลับ  
รางวัลเหรียญทองแดง  
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขต
พ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ 

สพม.๘ 

รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขต
พ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ 

สพม.๘ 

รางวัลเหรียญทอง 
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขต
พ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ 

สพม.๘ 

 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางสาวลลิตา  อรรถประจง  
เข้าร่วม 
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.๑-ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขต
พ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ 

สพม.๘ 

 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางสาวจิราภรณ์  ฉิมอ่อง  
เข้าร่วม 
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขต
พ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ 

สพม.๘ 

 
 
 
 



๖๒ 

 

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวกาญจนา  จันทร์ฤทธิ์  
รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.๔-ม.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ 

สพม.๘ 

 
นักเรียน 
 
ชื่อ – สกุล รางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 รางวัลชนะเลิศ  

เปตองชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี 
กกท.กาญจนบุรี 

 รางวัลชนะเลิศ  
การแข่งขันตอบปัญเกี่ยวกับสุขภาพและกีฬา 

คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ หา
วิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตก าแพงแสน 

๑. นางสาวขวัญจิรา   คุณพันธ์ 
๒. นางสาวภัทรวดี  โพธิ์ศรี 
 

รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.๔-
ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

สพม.๘ 

๑. เด็กหญิงณัฐชนันท์  พวงวัดโพธิ์ 
๒. เด็กหญิงมินตรา   ก้องภักดีสุข 
  

รางวัลเหรียญทองแดง  
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.๑-
ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

สพม.๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 

 

ชื่อ – สกุล รางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
๑. เด็กหญิงพรหมพร  พวงแก้ว 
๒. เด็กหญิงสุกัญญา   เจริญสขุ 
๓. นางสาวอริสรา   สะสม 
 

เข้าร่วม   
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณา
การความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.๑-ม.๓ 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระดับชาติ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม 

สพฐ. 

๑. นางสาวกมลพร  แก้วบัวดี 
๒. นายชัยวัฒน์  เซี่ยงฉิน 

รางวัลเหรียญทอง  
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.๑-ม.
๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

สพม.๘ 

๑. นายไตรรัตน์  หงษ์โต 
 

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.๔-ม.
๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

สพม.๘ 

๑. เด็กหญิงพรหมพร  พวงแก้ว 
๒. เด็กหญิงสุกัญญา   เจริญสขุ 
๓. นางสาวอริสรา   สะสม 
 

รางวัลเหรียญทอง   
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณา
การความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.๑-ม.๓ 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

สพม.๘ 

นายพัฒนพงษ์  น้ าใจตรง รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๑-ม.๓ 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  

สพม.๘ 

 
 
 
 
 



๖๔ 

 

ชื่อ – สกุล รางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
นางสาวสรัลพร  คล้ายสินธุ ์
  

รางวัลเหรียญเงิน  
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๔-ม.๖ 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

สพม.๘ 

๑. เด็กหญิงชวัลนุช  เหมฬา 
๒. เด็กหญิงณัฐริกา  นิลบุตร 
 

รางวัลเหรียญเงิน  
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้
โ ป ร แ ก ร ม  GSP ม . ๑ -ม . ๓  ง า น ม ห ก ร ร ม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับ
เขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

สพม.๘ 

๑. นายธนกร  สัตยากูล 
๒. นางสาวสุนิสา  ศักดิ์อรุณชัย 

รางวัลเหรียญเงิน  
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้
โ ป ร แ ก ร ม  GSP ม . ๔ -ม . ๖  ง า น ม ห ก ร ร ม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับ
เขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

สพม.๘ 

เด็กชายฐิติวัฒน์  ภาคภูมิ เข้าร่วม  
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๑-ม.๓ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับ
เขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

สพม.๘ 

นายญาณพัฒน์  ตันเจริญ 
  

เข้าร่วม  
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๔-ม.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับ
เขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

สพม.๘ 

นางสาวฐิติมา  แก้วบัวดี 
  

เข้าร่วม  
การแข่ ง ขั นซู โ ด กุ  ม . ๔ -ม .๖  ง านมหกร รม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับ
เขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

สพม.๘ 

 
 
 
 



๖๕ 

 

 
ชื่อ – สกุล รางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
๑. นางสาวชลธิชา  สีเงิน 
๒. นางสาวมะลิวรรณ   พุฒิเอก 
๓. นางสาววรัญญา  จันทฤทธิ์ 

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์
ระดับพ้ืนฐาน ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ สังกัดเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม 

สพฐ. 

๑. นางสาวกนกวรรณ   
   แสงนาคประเสริฐ 
๒. นางสาวกุศลิน  อินเฉลิม 
๓. นายนัฐพล  พรมสากล 

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.๔-ม.
๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระดับชาติ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม 

สพฐ. 

๑. เด็กชายชิษณุพงศ์  สมกุล 
๒. เด็กชายณฐกร  สังข์แก้ว 
๓. เด็กหญิงปิยอร  จ าปาเงิน 

รางวัลเหรียญเงิน  
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.๑-ม.๓ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ระดับชาติ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ 
จังหวัดนครปฐม 

สพฐ. 

๑. เด็กหญิงกนกพร  ยามดี 
๒. เด็กหญิงจิรภัทร  คงนะ 
๓. เด็กหญิงณัฏฐา  มณีนิล 

รางวัลเหรียญทองแดง  
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.๑-ม.๓ งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ระดับชาติ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ 
จังหวัดนครปฐม 

สพฐ. 

๑. เด็กหญิงกรองแก้ว   
    นาคแสงจันทร์ 
๒. เด็กหญิงยุพารัตน์  สอนใจ 
๓. เด็กหญิงวันดี  พุ่มน้อย 

รางวัลเหรียญทองแดง  
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.๑-ม.๓ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ระดับชาติ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ 
จังหวัดนครปฐม 

สพฐ. 

๑. นางสาวกัญยาณี  แซ่ตัน 
๒. นางสาวนภกร  คอนแจ่ม 
๓. นางสาวลดาวัลย์  บัวเพ็ง 

เข้าร่วม  
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.๔-ม.๖  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระดับชาติ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม 

สพฐ. 

 
 



๖๖ 

 

ชื่อ – สกุล รางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
๑. เด็กชายชนสรณ์  ปานโต 
๒. เด็กหญิงธนาทิพย์  ภุมรินทร์ 
๓. เด็กหญิงนภัสสร  โพธิ์ทอง 

เข้าร่วม  
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.๑-ม.๓ 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระดับชาติ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม 

สพฐ. 

๑. เด็กหญิงกชกร  กล่ าทอง 
๒. เด็กหญิงนพวรรณ  บุญแสงศรี 
๓. เด็กหญิงวัชรี  ตะพัง 

รางวัลเหรียญทอง  
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.๑-ม.๓ งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ระดับชาติ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ 
จังหวัดนครปฐม 

สพฐ. 

๑. นางสาวบุษดี  เกิดศิริ 
๒. นางสาวพจนีย์  วุฒิเศรษฐี 
๓. นางสาวพรวรีย์  งาต้น 

รางวัลเหรียญทอง  
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.๔-ม.๖ งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ระดับชาติ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ 
จังหวัดนครปฐม 

สพฐ. 

๑. นายจีรศักดิ์  ทองค า 
๒. นางสาวนภพร  ทวีศรี 
๓. นางสาวพันณิตา  กองจันทร์ 

รางวัลเหรียญเงิน  
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.๔-ม.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ระดับชาติ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ 
จังหวัดนครปฐม 

สพฐ. 

๑. นางสาวกมลรัตน์  จันจุ้ย 
๒. นางสาวปนัดดา  สมคิด 
๓. นายพัชรพล  สืบดา 
๔. นางสาวภริตพร  วงษ์น้อย 
๕. นายภัทรพล  กะการดี 
๖. นางสาวสุนิษา  ดอกนาค 

รางวัลเหรียญทองแดง  
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.๔-ม.๖ งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ระดับชาติ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ 
จังหวัดนครปฐม 

สพฐ. 

๑. นายธวัชชัย  เจริญสุข 
๒. นายธีรพงษ์  หอมโปร่ง 
๓. นายอมรพันธ์  สาระศาลิน 
  

รางวัลเหรียญทอง 
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภท
ซอฟต์แวร์ ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัด
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

สพม.๘ 

 



๖๗ 

 

ชื่อ – สกุล รางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
๑. เด็กชายชนสรณ์  ปานโต 
๒. เด็กหญิงธนาธิพย์  ภุมรินทร์ 
๓. เด็กหญิงนภัสสร  โพธิ์ทอง 
  

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.๑-ม.๓ งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๘ 

สพม.๘ 

๑. นางสาวชลธิชา  สีเงิน 
๒. นางสาวมะลิวรรณ   พุฒิเอก 
๓. นางสาววรัญญา  จันทร์ฤทธิ์ 
  

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.๔-ม.๖ งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๘ 

สพม.๘ 

๑. เด็กหญิงกนกพร  ยามดี 
๒. เด็กหญิงจิรภัทร  คงนะ 
๓. เด็กหญิงณัฏฐา  มณีนิล 
 
 
 

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.๑-ม.๓ งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๘ 

สพม.๘ 

๑. นางสาวจินตนา  เชื้อทอง 
๒. นางสาวณัฐวดี  เปรมปรีดิ์ 
๓. นายธนกร  ใยวัน 
  

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.๔-ม.๖ งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๘ 

สพม.๘ 

๑. เด็กหญิงกรองแก้ว   
    นาคแสงจันทร์ 
๒. เด็กหญิงยุพารัตน์  สอนใจ 
๓. เด็กหญิงวันดี  พุ่มน้อย 
   
 

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.๑-ม.๓ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๘ 

สพม.๘ 

๑. เด็กชายชิษณุพงศ์  สมกุล 
๒. เด็กชายณฐกร  สังข์แก้ว 
๓. เด็กหญิงปิยอร  จ าปาเงิน 
   
 

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.๑-ม.๓ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ร ะดั บ เ ขต พ้ื นที่  สั ง กั ด เ ขต พ้ื นที่ ก า ร ศึ กษ า
มัธยมศึกษา เขต ๘ 

สพม.๘ 

 



๖๘ 

 

ชื่อ – สกุล รางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
๑. นางสาวกัญยาณี  แซ่ตัน 
๒. นางสาวนภกร  คอนแจ่ม 
๓. นางสาวลดาวัลย์  บัวเพ็ง 
 

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.๔-ม.๖  งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๘ 

สพม.๘ 

๑. นางสาวกนกวรรณ   
    แสงนาคประเสริฐ 
๒. นางสาวกุศลิน  อินเฉลิม 
๓. นายนัฐพล  พรมสากล 

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.๔-ม.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๘ 

สพม.๘ 

๑. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  ทองนุ่ม 
๒. เด็กหญิงปันปรีดา  วงษ์ค า 
๓. เด็กหญิงวศิณี  แซ่จ๊ง 
  

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.๑-ม.๓ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๘ 

สพม.๘ 

๑. นายจีรศักดิ์  ทองค า 
๒. นางสาวนภพร  ทวีศรี 
๓. นางสาวพันณิตา  กองจันทร์ 
 

รางวัลเหรียญทอง 
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.๔-ม.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๘ 

สพม.๘ 

๑. นางสาวกมลรัตน์  จันจุ้ย 
๒. นางสาวปนัดดา  สมคิด 
๓. นางสาวภริตภร  วงษ์น้อย 
๔. นายภัทรพล  กะการดี 
๕. นางสาวสุนิษา  ดอกนาค 
๖. นางสาวอารยา  อ่ ากุล 
  

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.๔-ม.๖ 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๘ 

สพม.๘ 

๑. เด็กหญิงกชกร  กล่ าทอง 
๒. เด็กหญิงนพวรรณ  บุญแสงศรี 
๓. เด็กหญิงวัชรี  ตะพัง 
 

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.๑-ม.๓ งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๘ 

สพม.๘ 



๖๙ 

 

 
ชื่อ – สกุล รางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
๑. นางสาวบุษดี  เกิดศิริ 
๒. นางสาวพจนีย์  วุฒิเศรษฐี 
๓. นางสาวพรวรีย์  งาต้น 
   
 

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.๔-ม.๖ งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๘ 

สพม.๘ 

 
ชื่อ – สกุล รางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๑. นางสาวศศิประภา  ศรีเมือง 
๒. นางสาวศิริพร  คุณพันธ์ 

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพ
ภาษาจีน ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ สังกัดเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม 

สพฐ. 

นางสาวเพ็ญพิชชา  เนียมสด 
  

รางวัลเหรียญเงิน 
 การแข่ งขั น พูดภาษา อั งกฤษ ( Impromptu 
Speech) ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัด
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ 

สพม.๘ 

นายเจษฎา  สืบปาน 
 

รางวัลเหรียญทองแดง 
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.๔-ม.๖ 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๘ 

สพม.๘ 

เด็กหญิงณัฏฐ์จันทร์  พานทอง เข้าร่วม 
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.๑-ม.๓
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๘ 

สพม.๘ 

 
 
 
 



๗๐ 

 

ชื่อ – สกุล รางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
นางสาวปฑิตตา  เอกปัชชา 
  

เข้าร่วม 
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.๔-ม.๖ 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๘ 

สพม.๘ 

๑. เด็กหญิงวริศรา  ล้ าเลิศ 
๒. เด็กชายเอกภพ  เงินเหรียญ 
 

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน ม.๑-ม.๓ งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ร ะดั บ เ ขต พ้ื นที่  สั ง กั ด เ ขต พ้ื นที่ ก า ร ศึ กษ า
มัธยมศึกษาเขต ๘ 

สพม.๘ 

๑. นางสาวศศิประภา  ศรีเมือง 
๒. นางสาวศิริพร  คุณพันธ์ 
  

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน ม.๔-ม.๖ งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ร ะดั บ เ ขต พ้ื นที่  สั ง กั ด เ ขต พ้ื นที่ ก า ร ศึ กษ า
มัธยมศึกษาเขต ๘ 

สพม.๘ 

๑. เด็กหญิงณัฐธิดา  พนมวัน ณ 
อยุธยา 
๒. เด็กหญิงเนตรดุจดาว  คงนะ 
 

รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันต่อศัพท์ ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.
๑ -ม . ๓  ง า น ม ห ก ร ร ม ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัด
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ 

สพม.๘ 

นางสาวรัตนพร  แซ่เตียว 
  

รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.๔-
ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๘  

สพม.๘ 

๑. เด็กหญิงจินตนา   จานแก้ว 
๒. เด็กหญิงจิรนันท์  แผนกุล 
๓. เด็กหญิงณิชา   วิเศษสิงห์ 

รางวัลเหรียญทองแดง 
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.๑-ม.๓ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับ
เขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๘ 

สพม.๘ 

 



๗๑ 

 

ชื่อ – สกุล รางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๑. เด็กหญิงอนิสตา  ฝันฝา รางวัลเหรียญเงิน  

การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์  
ม.๑-ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ สังกัดเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม 

สพฐ. 

๑. เด็กหญิงอนิสตา  ฝันฝา รางวัลเหรียญทอง  
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.๑-ม.๓ งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  

สพม.๘ 

๑. เด็กหญิงปวิตรา  ฉัตรรัศมี 
๒. เด็กหญิงวิภาวดี  พุ่มน้อย 

รางวัลเหรียญทอง  
การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ม.๑-
ม.๓  งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัด
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

สพม.๘ 

นางสาวอภิญญา   
วงศ์ปราชญานันท์ 

เข้าร่วม  
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.๔-ม.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ระดับชาติ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ 
จังหวัดนครปฐม 

สพฐ. 

 รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.๔-ม.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับ
เขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

สพม.๘ 

เด็กหญิงผกามาศ  พรหมมา 
  

เข้าร่วม  
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.๑-ม.๓ 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

สพม.๘ 

 
 



๗๒ 

 

ชื่อ – สกุล รางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
นางสาวพิมพ์ประภา   ส าเนียงล้ า 
 

เข้าร่วม  
การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ ม.๔-ม.
๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

สพม.๘ 

นางสาวจิราพร  บุญลือ 
 

เข้าร่วม  
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.๔-ม.๖ 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

สพม.๘ 

เด็กหญิงฐิหัทยา  บุญพันธุ์ 
  

เข้าร่วม  
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.๑-ม.๓ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับ
เขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

สพม.๘ 

นางสาวพัสวี  ดีคล้าย รางวัลเหรียญทองแดง  
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.๔-ม.๖ งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ร ะดั บ เ ขต พ้ื นที่  สั ง กั ด เ ขต พ้ื นที่ ก า ร ศึ กษ า
มัธยมศึกษา 

สพม.๘ 

๑.นางสาวกมลชนก  สืบเกลี้ยง 
๒ นางสาวณัฐวดี  ดวงดี 
  

รางวัลเหรียญทองแดง  
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.
๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัด
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

สพม.๘ 

เด็กชายยศวรรธน์   นวลฉว ี
 

รางวัลเหรียญทองแดง 
การแข่ ง ขั น เ รี ย ง ร้ อยถ้ อยความ (กา ร เขี ยน
เรียงความ) ม.๑-ม.๓ งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัด
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

สพม.๘ 

 
 



๗๓ 

 

ชื่อ – สกุล รางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
นายศุภโชค  อ่อนแห 
  

รางวัลเหรียญเงิน  
การแข่ ง ขั น เ รี ย ง ร้ อยถ้ อยความ (กา ร เขี ยน
เรียงความ) ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัด
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

สพม.๘ 

เด็กหญิงอาภัสรา  พันที 
  

รางวัลเหรียญทอง  
การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ ม.๑-ม.
๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

สพม.๘ 

๑.นายสราวุฒิ  สุวรรณสิงห ์
๒.นางสาวกัญธิมา  วิเศษสิงห์ 
๓.นายอภิสิทธิ์  สุภาพ 
๔. นางสาวกาญจนา  สุกกอ 
๕.นายธนกร   สัตยากูล 
๖. นางสาวชนาภา  ตะพัง 
๗. นางสาวณัฐวดี  ดวงดี 
๘.นายภวิศ   อาจทวีกุล 
๙.นายชัยวัฒน์  มัดทุจัด 
๑๑. นายธนวัฒน์  ศรีพุมมา 

เข้าร่วม  
การประกวดการแสดงเพลงพ้ืนบ้านในสถานศึกษา 
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช ๒๕๖๑(๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๑)  

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

๑.นายสราวุฒิ  สุวรรณสิงห ์
๒.นางสาวกัญธิมา  วิเศษสิงห์ 
๓.นายอภิสิทธิ์  สุภาพ 
๔.นางสาวกาญจนา  สุกกอ 
๕. นายณัชนน  เลิศวิชัย 
๖.นายธีรศักดิ์   ทองค า 
๗.นายธนกร   สัตยากูล 
๘. นางสาวฐิติมา  แก้วบัวดี 
๙. นางสาวชนาภา  ตะพัง 
๑๑. นางสาวณัฐวดี  ดวงดี 
๑๑.ด.ญ.กรรณิกา  ศรีสุข 
๑๒.นางสาวอารยส  อ่ ากุล 
๑๓. นายธีรภัทร  พันธ์สุข 
๑๔. นายภวิศ   อาจทวีกุล 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  
การประกวดเพลงพ้ืนบ้านภาคกลางของไทย เทิด
ไท้องค์ราชินี๑๒ สิงหาสดุดีพระบารมีคู่แผ่นดิน ๑๑ 
สิงหาคม๒๕๖๑ 

ส านักวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี 

 



๗๔ 

 

ชื่อ – สกุล รางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
๑. นางสาวณัชนันท์  จุลคล้ า 
๒. นางสาวทิพย์วารี  นุชนาท 
๓. นางสาวสุตาภัทร์  รื่นดอนไพร 

รางวัลเหรียญเงิน 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 
ม .๔ -ม .๖  ง านมหกรรมคว ามสามา รถ ท า ง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ สังกัดเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม 

สพฐ. 

๑. นางสาวณัชนันท์  จุลคล้ า 
๒. นางสาวทิพย์วารี  นุชนาท 
๓. นางสาวสุตาภัทร์  รื่นดอนไพร 

รางวัลเหรียญทอง  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 
ม .๔ -ม .๖  ง านมหกรรมคว ามสามา รถ ท า ง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัด
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

สพม.๘ 

๑. เด็กชายปกรณ์  วงษ์สม 
๒. เด็กชายอรรถพล  ค าพล 
๓. เด็กหญิงอลิษา  ศรีคมข า 

รางวัลเหรียญทอง  
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.๑-ม.๓   
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๘ 

สพม.๘ 

๑. เด็กหญิงจิตรา  มณฑาทัศน์ 
๒. เด็กหญิงดวงเดือน  แก่นใจ 
๓. เด็กหญิงเมวรินทร์  หลิวรุ่งเรือง
กิจ 
 

รางวัลเหรียญทอง  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 
ม .๑ -ม .๓  ง านมหกรรมความส ามาร ถ ท า ง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัด
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

สพม.๘ 

๑. นางสาวพรรณราย  ภุมรินทร์ 
๒. นางสาวสิริพร  พรานไพร 
๓. นางสาวสุภานี  ศรีสมุทร 
  

เข้าร่วม  
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.๔-ม.๖ 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๘ 

สพม.๘ 

๑. นางสาวธีรดา  ศรีโภคา 
๒. นางสาวนิจวรีย์  บัวน้อย 
๓. นางสาวบุษดี  เกิดศิริ 
  

 เข้าร่วม 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัด
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

สพม.๘ 

 



๗๕ 

 

ชื่อ – สกุล รางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
๑. เด็กหญิงวันวิสาข์  สาระศาลิน 
๒. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บุญชิต 
๓. เด็กหญิงสิรินทรา  ส านักนิตย์ 
 

รางวัลเหรียญเงิน  
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science 
Show) ม.๑-ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัด
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

สพม.๘ 

๑. นายธีรไนย  โจโฉ 
๒. นายนครินทร์  เจิรญสุข 
  

รางวัลเหรียญทองแดง 
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 
ม .๔ -ม .๖  งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัด
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

สพม.๘ 

 
ชื่อ – สกุล รางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๑. นางสาววรัลยุพา  คูเจริญไพศาล 
๒. นายวิศรุต  ปานธรรม 

รางวัลเหรียญทอง  
การประกวดมารยาทไทย ม.๔-ม.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ระดับชาติ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ 
จังหวัดนครปฐม 

สพฐ. 

๑. นางสาวกัญญารัตน์  วรฉัตร 
๒. นางสาวญตา  หมดทุกข์ 
๓. นางสาวธันยพร  เห็นประเสริฐ 
๔. นายภวิศ  อาจทวีกุล 
๕. นางสาวสิริพร  พรานไพร 

รางวัลเหรียญทองแดง  
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.๔-ม.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ระดับชาติ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ 
จังหวัดนครปฐม 

สพฐ. 

๑. นางสาวกาญจนา  สุกกอ 
๒. นางสาวชนาภัทร  บุตตะ 
๓. นางสาวปทิตตา  คชพันธ์ 
๔. นางสาวปรางค์ทิพย์  เฮ่งทองเลิศ 
๕. นางสาวรุจิรา  ปั้นหยัด 

รางวัลเหรียญทอง 
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.๔-ม.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับ
เขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๘ 

สพม.๘ 

 
 
 
 



๗๖ 

 

ชื่อ – สกุล รางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๑. นางสาวกรกนก  พุ่มน้อย 
๒. นางสาวชลิตา  รอดอาวุธ 
๓. นางสาวฐิติมา  วงษ์น้อย 
๔. นางสาวผาณิต  เตี่ยวขุ้ย 
๕. นางสาวมาน ิสา  ส าราญวงษ์ 

รางวัลเหรียญเงิน 
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.๔-ม.๖ งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ร ะดั บ เ ขต พ้ื นที่  สั ง กั ด เ ขต พ้ื นที่ ก า ร ศึ กษ า
มัธยมศึกษา เขต ๘ 

สพม.๘ 

๑. นางสาวกัญญารัตน์  วรฉัตร 
๒. นางสาวญตา  หมดทุกข์ 
๓. นางสาวธันยพร  เห็นประเสริฐ 
๔. นางสาววรัญญารัตน์   
ศรีประเสริฐ 
๕. นางสาวศิริกานต์  เพลงปาน 

รางวัลเหรียญทอง 
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.๔-ม.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับ
เขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๘ 

สพม.๘ 

๑. เด็กชายทีปกร  เตียวขุ้ย 
๒. เด็กหญิงนฤมล  สุวรรธนะ
พาณิชน์ 
   
 

รางวัลเหรียญทอง 
การประกวดมารยาทไทย ม.๑-ม.๓ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับ
เขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 เขต ๘ 

สพม.๘ 

๑. นางสาววรัลยุพา  คูเจริญไพศาล 
๒. นายวิศรุต  ปานธรรม 

รางวัลเหรียญทอง 
การประกวดมารยาทไทย ม.๔-ม.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับ
เขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๘ 

สพม.๘ 

 
ชื่อ – สกุล รางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑. เด็กหญิงจินตนา จานแก้ว 
๒. เด็กหญิงจิรนันท์  แผนกุล 
๓. เด็กหญิงณิชา   วิเศษสิงห์ 

รางวัลเหรียญทองแดง 
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.๑-ม.๓ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับ
เขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๘ 

สพม.๘ 

 
 
 
 



๗๗ 

 

ชื่อ – สกุล รางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑. นางสาวฐิติมา   โคกแก้ว 
๒. นางสาวอรุโณทัย  อยู่เอี่ยม 
๓. นางสาวเหมือนฝัน  ภิญโญ 

รางวัลเหรียญทองแดง 
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.๔-ม.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับ
เขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๘ 

สพม.๘ 

๑. เด็กหญิงทานตะวัน  โพธิ์ทอง 
๒. เด็กหญิงเกษศินี  เข็มทอง 
๓. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สารีวงษ์ 
 

รางวัลเหรียญทอง 
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.๑- 
ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๘ 

สพม.๘ 

๑. นางสาวญาณิศา  อินสวาสดิ์ 
๒. นางสาวปิ่นไพร  โตแก้ว 
๓. นางสาวศิริรัตน์  ลิ้มมั่ง 
 

รางวัลเหรียญทอง 
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.๔-
ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๘ 

สพม.๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 

  

 
 
 

ประกาศโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
..................................................................... 

 

 ตามท่ี กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือเป็นหลัก
เทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ในการพัฒนา สนับสนุน 
ส่งเสริม ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดย มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มีจ านวน ๓ มาตรฐาน คือ ๑) มาตรฐานคุณภาพของผู้เรียน ๒) มาตรฐานกระบวนการบริหารและการจัดการ 
และ ๓) มาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (ส่วนมาตรฐานที่ ๔ การประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  เดิมจะรวมอยู่ในมาตรฐานกระบวนการบริหารและการจัดการ ) และให้
สถานศึกษาปรับแผนการด าเนินงาน การก าหนดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการ พัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา รวมถึงวิธีการประเมิน/ตรวจสอบคุณภาพ และจัดท ารายงานการประเมิน ตนเอง (Self-
Assessment Report: SAR) ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ และการให้ระดับคุณภาพ
ของสถานศึกษา แบ่งคุณภาพของสถานศึกษาออกเป็น ๕ ระดับ คุณภาพ (ระดับ “ก าลังพัฒนา” “ปานกลาง” 
“ดี” “ดีเลิศ” และ “ยอดเยี่ยม”) โดยสถานศึกษาประเมิน ตนเองในลักษณะการประเมินแบบองค์รวม เน้น
การประเมินที่มีข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ มีการบรรยาย คุณภาพตามสภาพที่เป็นจริง โดยอาศัยหลักฐาน/
ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพควบคู่กัน 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานตามระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นไปตาม
แนวทางที่ก าหนดได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการประชุม ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘  สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ มีคุณภาพและ
มาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 

(นายพยนต์  ข าขจร) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 



๗๙ 

 

ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 
............................................................. 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับดี 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  ดี 
๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และแก้ปัญหา 
ดี 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดีเลิศ 
๕) มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 
๖) มีความรู้ ทักษะพืน้ฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านยิมที่ดีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด ยอดเยี่ยม 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสงัคม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีเลิศ 
   ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 
   ๒.๒ มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
   ๒.๓ ด าเนินงานพฒันาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบดา้นตามหลักสูตร 
        สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

   ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
   ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี 
       คุณภาพ 

ดีเลิศ 

   ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนนุการบริหารจัดการและการ 
       จัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดีเลิศ 
   ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 

   ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

 



๘๐ 

 

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

  ระดับ ๔ ดีเลิศ 
  ระดับ ๓ ดี  
  ระดับ ๒ ปานกลาง 
  ระดับ ๑ ก าลังพัฒนา 
 ๓. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ 

เป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


