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บทสรุปของผู้บริหาร 

 โรงเรียนเทพมงคลรังษีในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 
เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่มีเนื้อท่ี 14 ไร่ 29 ตารางวา ต้ังอยู่เลขท่ี 16 ถนนเจ้าขุนเณร ต าบลบ้าน
เหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000 โทรศัพท์ 0–3451–1320 โทรสาร 0–3451-6100 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Thepmk@thaimail.com เว็ปไซต์โรงเรียน http://www.thepmk.ac.th สังกัด
ส านักงานเขตพื้น ท่ีการ ศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีจ านวนนักเรียนในปีการศึกษา 2561 จ านวน 1,624 คน  ข้าราชการครู จ านวน 99 คน ผู้บริหาร
จ านวน 4 คน คือ นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน  นางพัชรี จิรจีรังชัย นางมิลินดา  
เหลืองทอง และนางสาวพเยาว์  ช านาญก าหนด ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 โรงเรียนเทพมงคลรังษี  ได้ด าเนินการบริการจัดการการพัฒนาโดยผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการ PDCA เปิดโอกาสให้ ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับรู้และให้ข้อมูลสารสนเทศ  
ด าเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยได้
ด าเนินงานตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  ให้ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
(Participaion) มีส่วนร่วมในการบริหาร มุ่งหวังความส าเร็จให้เกิดคุณภาพกับนักเรียน (Achievement) เป็น
เป้าหมายสูงสุด จากการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พบว่า
มาตรฐานการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับ ดี  มาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพผู้เรียนคุณภาพการจัดการศึกษาอยู่ใน
ระดับดี   มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพการจัดการศึกษาอยู่ในระดับดี เลิศ      
มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญคุณภาพการจัดการศึกษาอยู่ในระดับดี
เลิศ 
 วิธีการพัฒนา/หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 โรงเรียนมีระบบบริหารการจัดการศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยมีหลักฐาน ร่องรอยการประเมินตนเอง ดังนี้ 
 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 โรงเรียนก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ คือ “โรงเรียนเทพมงคลรังษี มุ่งจัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้คู่
คุณธรรม รักความเป็นไทย ใส่ใจส่ิงแวดล้อมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้เขตเศรษฐกิจ
พิเศษในประชาคมอาเซียน”  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนด้วย SWOT Analysis จากผู้มีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วนสู่การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี   และจัดประชุมระดมความ
คิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับ
วิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยความคิดริเริ่ม วิธีการใหม่ๆเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  รูปแบบการบริหารและการ
จัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่าย มีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาและวงจรคุณภาพ PDCA ภายใต้ความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน  สถานศึกษามีจัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ี
จ าเป็นอย่างรอบด้านตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จัก
แสวงหาความรู้ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ น าภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้
ท้ังในและนอกสถานศึกษามาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเป็นไปตามปัญหาและความต้องการพัฒนาตาม
สภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถาน ศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ท่ีหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ แนวทางการพัฒนา ได้แก่ โรงเรียนได้มี
การเปิดแผนการเรียนห้องเรียนศักยภาพ “เพชรนนทรี” ท่ีเน้นให้นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ  เปิดโปรแกรมห้องเรียนศักยภาพฟุตบอลสู่ทีม
ชาติ  การประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล  
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  กระบวนการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบ STEM  ครูมีการการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) รวมถึงการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ท้ังในห้องเรียนและโรงเรียน พร้อมท้ังจัดหา
ทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมิน ผลการด า เนินงาน และสรุปผลการ
ด าเนินงานและน าผลการประเมินไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระงาน ช้ินงาน โดยทุกระดับช้ันจัดท าหน่วย
บูรณาการอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครู
จัดการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  กระบวนการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบ STEM ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จริง และใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นในการเรียนรู้นอก
ห้องเรียน จัดกิจกรรมค่ายอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในจังหวัดกาญจนบุรี และส่งเสริมให้
นักเรียนได้น าเสนอผลงานจัดแสดงผลการจัดการเรียนการสอน ผลงานของนักเรียนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
นอกจากนี้ในการจัดการเรียนการสอน ครูใช้ส่ือการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของส่ือการสอนท่ีใช้  ส่งเสริมให้ครูมีการการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยการ
สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มีระบบการนิเทศติดตาม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ี
จ าเป็นตามหลักสูตร มีการบริหารการจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ได้แก่การจัดมุมความรู้ในห้องเรียน การจัดท า



จ 

 

ข้อตกลงในห้องเรียน มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบโดยใช้การประเมินผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย น าผลการนิเทศมาแลกเปล่ียนเรียนรู้  ให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่ครูผู้สอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพและศักยภาพสูงขึ้น  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูทุกคนท างานวิจัยในช้ันเรียนภาคเรียนละ 1 เรื่อง และ
ได้รับการตรวจให้ค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญ 
 คุณภาพผู้เรียน 

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ            
จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ น าภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกสถานศึกษามาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เป็นไปตามความต้องของการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถาน ศึกษาและสภาพ
ของขุมชนท้องถิ่น จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความ
สนใจและมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) พบว่า 
 1.  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ คิดเป็นร้อยละ 77.61 
(ระดับคุณภาพดี) โดยมีการพัฒนาทักษะด้านการส่ือสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ กิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนภาษาไทย กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ โครงการ
ส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ ค่ายคณิตพิชิตตัวเลข กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละ 1
ประโยค “sentence a day” กิจกรรม “Findign new words” กิจกรรม “ฝึกทักษะค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
โดยใช้ Word search” ส่งผลให้นักเรียนเข้าแข่งขันทักษะอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ได้รับรางวัลเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ1  รางวัลชนะเลิศการประกวดหนังสือเล่มเล็ก รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการแข็งขัน
พูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech แต่พบว่า ผู้เรียนยัง ต้องได้รับการพัฒนาในด้านการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ และการคิดค านวณ ตลอดจนส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศต่อไป 
 2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและเปล่ียนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา คิดเป็นร้อยละ 69.91 (ระดับคุณภาพดี) โดยมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการเรียนรู้แบบบูรณาการ STEM Education ท่ีมีการน าเสนอ
แลกเปล่ียนเรียนรู้สู่สาธารณชน กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ  แต่พบว่า ผู้เรียนบางส่วนยังขาดทักษะในการคิด
วิเคราะห์และน าไปใช้ 
 3. ผู้เรียนมีผลงานและช้ินงานจากการท างานกลุ่มหรือเด่ียวได้ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด 
ขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคในการท างาน  คิดเป็นร้อยละ 87.36 (ระดับคุณภาพดีเลิศ) โดยน า
ความรู้ ท่ีได้จากกิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียนหรือปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมชุมนุม 
กิจกรรมโครงงานส่ิงประดิษฐ์ กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ไปพัฒนาเป็นนวัตกรรม เช่น ตู้อบเท้าสมุนไพร 
เครื่องนับเหรียญอัตโนมัติ  โครงงานส่ิงประดิษฐ์เรื่องอุปกรณ์ปอกตาสับปะรดอเนกประสงค์ ผลงานส่ิงประดิษฐ์ 
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ม.ปลาย  " กล่องเครื่องควบคุมการตกอย่างอิสระในสภาวะปกติ"  ( Free Failing Machine  Box ) เป็นต้น 
แต่ควรมีการ พัฒนาไปสู่การสร้างรายได้และการเผยแพร่สู่ท้องถิ่นต่อไป 
 4. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร คิดเป็นร้อยละ 83.42 (ระดับ
คุณภาพดีเลิศ) โดย ผู้เรียนสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าและ
น าเสนอในรายวิชาต่างๆท่ีเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นได้จากผลงานและช้ินงานท่ีน าส่งและการได้รับ
รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการออกแบบส่ิงของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การสร้างเกมส์
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ 
 5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 66.97 ได้ผลการเรียน
ระดับ 2 ขึ้นไป (ระดับคุณภาพดี) โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด แต่
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  ศิลปะ  การงานอาชีพ และภาษาต่างประเทศ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญท่ีสถานศึกษาต้องก าหนดแนวทาง
ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป 
 6. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 83.76 (ระดับคุณภาพดี
เลิศ) โดยผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดอาชีพ  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างให้ผู้เรียนใช้
ความรู้และทักษะ พื้นฐานในการประกอบอาชีพ อีกท้ังสร้างเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพในอนาคต  
 ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนมีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) พบว่า 
 1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามสถานศึกษาก าหนดคิดเป็นร้อยละ 86.19 (ระดับคุณภาพดีเลิศ) 
โดยผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีสะท้อนถึงอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของโรงเรียนท่ีว่า “ลูกหลวงปู่ดี มีคุณธรรม
น าใจ ยิ้มง่าย ไหว้งาม” และส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เป็นคนดี โดย
ด าเนินงานผ่านกิจกรรมโครงการต่างๆท่ีทางโรงเรียนได้จัดขึ้นซึ่งทางตัวอย่าง เช่น โครงการห้องเรียนปลอด
บุหรี่ โครงการห้องเรียนสีขาว โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา โครงการคุณธรรมจริยธรรมมุ่งสู่
ค่านิยม 12 ประการ กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม กิจกรรมจิตอาสาต่างๆ และกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เป็นต้น ส่งผลให้ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการแข่งขันโครงงานคุณธรรม การเล่านิทาน
คุณธรรม รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันบรรยายธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ท่ีส านักวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี 
 2. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย คิดเป็นร้อยละ 88.56  (ระดับคุณภาพดีเลิศ) โดย
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมท้ังภูมิปัญญาไทยจาก
โครงการท่ีจัดขึ้นในวันส าคัญต่างๆ เช่น กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ วันไหว้ครู วันพ่อและวันแม่แห่งชาติ 
รวมถึงวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมการสอบธรรมศึกษา  ตลอดจน
กิจกรรมต่างๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะท่ีมีความโดดเด่นในเรื่องของดนตรีไทย จนส่งผลให้โรงเรียนและ
นักเรียนได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานเยาวนดีเด่นต้นแบบดนตรีไทย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีพุทธศักราช 2561 จากกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับรางวัล
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ระดับเหรียญทองการแข่งขันปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ระดับชาติ รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขัน
นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชาติ และรางวัลด้านดนตรีไทยอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังส่งเสริม
นักเรียนไปแสดงดนตรีไทยท่ีถนนคนเดินปากแพรก ทุกวันเสาร์เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและ
ความเป็นไทยต่อสาธารณชน 
 3. ผู้เรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายคิดเป็นร้อยละ 88.11 (ระดับคุณภาพดีเลิศ) 
โดยโรงเรียนเปิดโปรแกรมทางภาษา เช่น ภาษาจีน ญี่ปุ่น และมีครูท่ีความสามารถตรงกับภาษาท่ีเปิดการเรียน
การสอน นอกจากนี้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมเช่น  กิจกรรมลูกเสือ เนตร
นารีและยุวกาชาด  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน  
 4. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม คิดเป็นร้อยละ 87.19 (ระดับคุณภาพดีเลิศ) โดยผู้เรียนได้รับ

การตรวจสุขภาพ และทดสอบสมรรถภาพทางกายประจ าปี มีการทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) และ

เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทางร่างกาย เช่น กิจกรรมกีฬาภายใน กิจกรรมการบริจาคโลหิต และมีการ

ส่งเสริมให้นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านกีฬาฟุตบอล ได้เข้าแข่งขันในหน่วยงานต่างๆท่ีจัดขึ้น  ส่งผลให้

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งกีฬาบาสเกตบอลชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี 2562 จาก

ส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี 

 แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 1 ระดับ   
 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมส าหรับห้องเรียนพิเศษ ได้แก่ ห้องเรียนเพชรนนทรี, , ห้องเรียนเตรียมพยาบาล 
และสาธารณสุข, ห้องเรียนเตรียมทหาร 4 เหล่าทัพ    
  2. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานวัตกรรมของผู้เรียนสู่การสร้างรายได้และการเผยแพร่สู่ท้องถิ่น   
 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมเติมฝันพัฒนาความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร โดยการส่งเสริมนักเรียน
กลุ่มเก่ง และพัฒนาศักยภาพนักเรียนกลุ่มกลางและอ่อนตามความสนใจ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ให้สูงขึ้น 
 ร่วมประชุมหารือ สัมมนา วิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปัญหาและความต้องการจ าเป็น 
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและความส าเร็จของสถานศึกษา ร่วมกับบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
รวมท้ังก าหนดเป้าหมาย/ความส าเร็จสู่การพัฒนางานในหน้าท่ีรับผิดชอบ  
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   
 1. ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2561) จัด
รายวิชาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของโลกในยุคปัจจุบัน โดยส ารวจความต้องการจากท้ังผู้เรียนและ
ผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ   
 2. จัดระบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ท้ังระดับกลุ่มสาระฯ 
และนิเทศโดยฝ่ายบริหาร เพื่อให้ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงสู่ผู้เรียน เน้นการบริหาร
จัดการช้ันเรียนเชิงบวก น าผลการนิเทศมาพัฒนาผู้เรียน   
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 3. สร้างเครือข่ายข้อตกลงความร่วมมือกับท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (MOU) แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน พร้อมท้ังส่งเสริมการศึกษา
ต่อและการประกอบอาชีพ 
 4.  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ท่ัวถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 

  ด้านกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
 1. ส่งเสริมให้ครูน าส่ือ เทคโนโลยี นวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ท้ังในห้องเรียน ในโรงเรียน หรือ
สถานประกอบการ หรือแหล่ง/ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้จัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
เพื่อให้ผู้เรียนน าความรู้และทักษะท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน   
 2. ส่งเสริมให้ครูน าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาแลกเปล่ียนเรียนรู้
ผ่านกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน
ของตนเอง   
 3. ส่งเสริมและจัดโครงการพัฒนาครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ การจัดท าและน าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล โดยเฉพาะการต้ังเป้าหมายเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การใช้ส่ือ แหล่งการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพจริง 
 4.  ส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยมาแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนมาก
ยิ่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
 
       ลงช่ือ.................................... 
       นายสมพงษ์  เตชรัตนวรกุล 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี 
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บันทึกความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ข้าพเจ้านายศุภชาติ  ถนอมมิตร    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ขอรับรองว่า รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ฉบับนี้ ได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนเทพมงคลรังษีแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
            (นายศุภชาติ  ถนอมมิตร) 
           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    โรงเรียนเทพมงคลรังษีในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระญาณสังวร 
                                                  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทพมงคลรังษี ฉบับนี้  จัดท า
ขึ้นตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ .ศ. 2561  ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผล
การประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีเพื่อรายงาน
ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการ
บริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย 3 มาตรฐาน  ได้แก่  คุณภาพของเด็ก  
กระบวนการบริหารและการจัดการ   การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ  และระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  3 มาตรฐานได้แก่คุณภาพของผู้เรียนกระบวนการบริหารและการจัดการกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อน าเสนรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการ
ประเมินภายนอก  โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) 
ต่อไป 
  ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผู้ท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561  
ฉบับนี้  คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทพมงคลรังษี  ในปีการศึกษา 2562 ต่อไป 
 
 
       (นายสมพงษ์  เตชรัตนวรกุล) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษ ี
            18  มีนาคม  2562 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
1.1 ข้อมูลทั่วไป  

ช่ือโรงเรียน โรงเรียนเทพมงคลรังษี   

ท่ีอยู่ 16 ถนนเจ้าขุนเณร  ต าบลบ้านเหนือ อ าเภอเมือง จ.กาญจนบุรี 71000 

สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  

โทรศัพท์ 0-3451-1320 E-mail :   Thepmk@thaimail.com 

โทรสาร 0-3451-6100    

เปิดสอนระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ 6 
1.2  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 1) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตรา
จ้าง 

ครูผู้ทรง
คุณคุณค่า 

เจ้าหน้าท่ี
อื่นๆ 

รวม
ท้ังหมด 

จ านวน 4 72 4 15 2 2 99 

 2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร 
ต่ ากว่า 

ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จ านวน 0 51 25 1 77 

 

 
 

ปริญญาตรี
66%

ปริญญาโท
33%

ปริญญาเอก
1%

วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร
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3) สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา 
จ านวน 
(คน) 

ภาระงานสอนเฉล่ียของครู 1 คน  
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 4 0 

2. คณิตศาสตร์ 12 17 

3. วิทยาศาสตร์ 13 18 

4. ภาษาไทย 9 17 

5. ภาษาต่างประเทศ 13 16 

6. สังคมศึกษา 14 17 

7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 15 21 

8. ศิลปะ 7 19 

9. สุขศึกษา 7 17 

10.อื่นๆ 5 0 

รวม 99  

 
1.3 ข้อมูลนักเรียน 
 จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  2561 รวม 1,624 คน 

ระดับช้ันเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉล่ียต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ม.1 11 236 115 351 32 
ม.2 10 240 135 375 37 
ม.3  9 208 147 355 39 
รวม 30 684 397 1,081 36 
ม.4 6 92 99 191 32 
ม.5 5 83 97 180 36 
ม.6 7 95 77 172 25 
รวม 18 270 273 543 30 

รวมทั้งหมด 48 954 670 1,624 34 
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 เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนปีการศึกษา2559-2561 (ข้อมูล ณ วันท่ี 10  มิถุนายน  2561)  
 

ระดับชั้น/ปีการศึกษา 10 พ.ย. 2559 10 พ.ย. 2560 10  มิ.ย. 2561 
มัธยมศึกษาตอนต้น 894 982 1,081 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 550 537 543 
รวมทั้งหมด 1,444 1,519 1,624 
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1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 
     ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป 
      ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  2561 

ระดับชั้น 

รายวิชา(พื้นฐาน) 
ภา

ษา
ไท

ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ภา
ษา

ต่า
งป

ระ
เท

ศ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ม.1 23.47 32.97 41.56 56.38 29.42 75.99 69.19 42.35 
ม.2 23.61 10.6 56.67 36.39 40.84 68.36 57.16 51.7 
ม.3 55.17 22.04 56.12 65.25 57.68 78.6 67.43 59.96 

ม.4 45.13 29.45 38.6 61.75 40.02 70.44 49.38 43.42 

ม.5 45.64 32.09 49.61 53.36 33.61 78.59 68.99 59.03 

ม.6 19.55 32.59 48.15 48.75 33.05 81.92 54.06 58.32 

ร้อยละ 20.41 15.65 33.45 37.37 34.50 50.90 33.38 29.66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ

ม.1 23.47 32.97 41.56 56.38 29.42 75.99 69.19 42.35

ม.2 23.61 10.6 56.67 36.39 40.84 68.36 57.16 51.7

ม.3 55.17 22.04 56.12 65.25 57.68 78.6 67.43 59.96

ม.4 45.13 29.45 38.6 61.75 40.02 70.44 49.38 43.42

ม.5 45.64 32.09 49.61 53.36 33.61 78.59 68.99 59.03

ม.6 19.55 32.59 48.15 48.75 33.05 81.92 54.06 58.32

0
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กลุมสาระฯ

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป
จ าแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2561

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
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จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ
ม.1 346 67 19.48 105 30.38 121 35.03 175 50.58 223 64.58 157 45.43 137 39.51 108 31.34
ม.2 369 69 18.70 48 13.11 198 53.57 128 34.69 218 59.08 142 38.39 193 52.36 141 38.19
ม.3 316 186 58.90 55 17.25 157 49.79 199 63.00 231 72.94 150 47.37 164 51.93 149 47.14
ม.4 193 76 39.29 43 22.15 68 35.01 106 55.14 120 61.94 98 50.84 71 36.69 86 44.39
ม.5 180 59 32.72 46 25.42 65 36.36 82 45.64 129 71.66 86 47.78 101 55.84 56 31.10
ม.6 165 33 20.16 54 32.58 82 49.57 54 32.67 134 81.39 86 52.12 84 51.18 40 24.30

รวมท้ังส้ิน 1569 526 22.65 365 15.70 770 33.15 861 37.08 1140 49.11 757 32.59 685 29.51 706 30.39

ภำษำต่ำงประเทศภำษำไทย กำรงำนอำชีพฯศิลปะระดับช้ัน

จ ำนวน

นักเรียน

ท้ังหมด

วิทยำศำสตร์ สังคม สุขศึกษำ

ผลสัมฤทธ์ิ ทางการ เรี ยนทุกระดับช้ั น (ม .1 -ม .6)แยกตามกลุ่มสาระการ เรี ยนรู้  ภาค เรียนท่ี 1 ปีการ ศึ กษา 2561

จ ำนวนนักเรียนท่ีมีผลกำรเรียนในระดับ3ข้ึนไป
คณิตศำสตร์

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ
ม.1 337 93 27.46 120 35.56 162 48.10 210 62.19 295 87.40 313 92.96 152 45.19 93 27.51
ม.2 348 99 28.53 28 8.09 208 59.78 133 38.09 270 77.65 264 75.93 178 51.04 151 43.50
ม.3 291 150 51.44 78 26.84 182 62.44 196 67.49 245 84.25 255 87.50 198 67.99 199 68.22
ม.4 181 92 50.98 67 36.75 76 42.18 124 68.35 143 78.93 87 47.93 91 50.15 65 35.64
ม.5 156 91 58.56 60 38.75 98 62.85 95 61.07 133 85.53 141 90.20 97 62.21 56 36.11
ม.6 152 29 18.94 50 32.59 71 46.74 99 64.84 125 82.46 85 56.00 99 65.45 64 41.79

รวมท้ังส้ิน 1465 422 18.16 362 15.60 784 33.74 875 37.67 1223 52.69 794 34.18 692 29.81 897 38.62

ระดับช้ัน สุขศึกษำ

ผลสัมฤทธ์ิ ทางการ เรี ยนทุกระดับช้ั น (ม .1 -ม .6)แยกตามกลุ่มสาระการ เรี ยนรู้  ภาค เรียนท่ี 2 ปีการ ศึ กษา 2561

จ ำนวน

นักเรียน

ท้ังหมด

ศิลปะ กำรงำนอำชีพฯ ภำษำต่ำงประเทศ
จ ำนวนนักเรียนท่ีมีผลกำรเรียนในระดับ3ข้ึนไป

ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคม

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ
ม.1 337 80 23.47 112 32.97 142 41.56 192 56.38 259 76.0 235 69.19 144 42.35 101 29.42
ม.2 348 84 23.61 38 10.60 203 56.67 130 36.39 244 68.4 203 57.16 185 51.70 146 40.84
ม.3 291 168 55.17 66 22.04 170 56.12 198 65.25 238 78.6 202 67.43 181 59.96 174 57.68
ม.4 181 84 45.13 55 29.45 72 38.60 115 61.75 131 70.4 92 49.38 81 43.42 75 40.02
ม.5 156 75 45.64 53 32.09 82 49.61 89 53.36 131 78.6 113 68.99 99 59.03 56 33.61
ม.6 152 31 19.55 52 32.59 76 48.15 76 48.75 130 81.9 86 54.06 92 58.32 52 33.05

รวมท้ังส้ิน 1465 474 20.41 363 15.65 777 33.45 868 37.37 1182 50.9 775 33.38 689 29.66 801 34.50

สังคม สุขศึกษำ ศิลปะ กำรงำนอำชีพฯระดับช้ัน
จ ำนวน

นักเรียน
ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์

ผลสัมฤทธ์ิ ทางการ เรี ยนทุกระดับช้ั น (ม .1 -ม .6)แยกตามกลุ่มสาระการ เรี ยนรู้  ปีการ ศึ กษา 2561

ภำษำต่ำงประเทศ
จ ำนวนนักเรียนท่ีมีผลกำรเรียนในระดับ3ข้ึนไป
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2) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  2561 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 337 0 78 81 179 259 76.90 
ม.2 348 2 79 78 190 268 76.92 
ม.3 291 1 43 66 181 247 84.85 
ม.4 181 1 48 42 91 133 73.24 
ม.5 156 4 32 31 89 120 77.06 
ม.6 152 3 37 30 82 112 74.00 
รวม 1,465 11 315 328 811 1,139 77.16 
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ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวมทั้งสิ้น
ด่ีเย่ียม 53.12 54.60 62.20 50.28 57.05 53.95 55.43

ดี 24.04 22.41 22.68 23.20 19.87 19.74 22.39

ผ่าน 23.15 22.70 14.78 26.52 20.51 24.34 21.64

ไม่ผ่าน 0.00 0.57 0.34 0.55 2.56 1.97 0.75

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน
จ าแนกตามระดับคุณภาพ  ปีการศึกษา 2561
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3) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  2561 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 337 0 30 68 239 307 90.99 
ม.2 348 2 40 73 234 307 88.20 
ม.3 291 1 23 76 191 267 91.74 
ม.4 181 1 31 32 118 149 82.41 
ม.5 156 4 22 29 100 130 83.16 
ม.6 152 1 29 26 96 123 80.63 
รวม 1,465 9 174 304 978 1,282 86.19 
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80.00

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวมทั้งสิ้น
ดี่เยี่ยม 70.92 67.24 65.64 65.19 64.10 63.16 66.76

ดี 20.18 20.98 26.12 17.68 18.59 17.11 20.75

ผ่าน 8.90 11.49 7.90 17.13 14.10 19.08 11.95

ไม่ผ่าน 0.00 0.57 0.34 0.55 2.56 0.66 0.61

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
จ าแนกตามระดับคุณภาพ  ปีการศึกษา 2561
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4) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2561 ของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ในระดับดีขึ้นไป 
 

สมรรถนะส าคัญ 
ระดับช้ัน 

รวม ร้อยละ 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 54.60 76.15 74.91 74.03 79.49 73.03 432.21 72.03 
2. ความสามารถในการคิด 89.61 58.62 56.01 62.98 55.13 68.42 390.78 65.13 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 81.90 74.14 83.16 70.72 70.51 67.76 448.19 74.70 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 96.44 67.82 98.28 62.98 97.44 79.61 502.56 83.76 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 77.15 89.37 93.13 62.98 90.38 87.50 500.51 83.42 

 

 
 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ระดับชั้น ร้อยละ

1. ความสามารถในการสื่อสาร 54.6 76.15 74.91 74.03 79.49 73.03 72.03

2. ความสามารถในการคิด 89.61 58.62 56.01 62.98 55.13 68.42 65.13

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 81.9 74.14 83.16 70.72 70.51 67.76 74.7

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 96.44 67.82 98.28 62.98 97.44 79.61 83.76

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 77.15 89.37 93.13 62.98 90.38 87.5 83.42
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ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2561 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในระดับดีข้ึนไป
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1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)   
 1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ประจ าปีการศึกษา  2561 
สถิติผลการสอบ O-net ม.3 ปีการศึกษา 2559 - 2561 โรงเรียนเทพมงคลรังษี 
 

วิชา ระดับประเทศ ระดับสังกัด สพฐ. ระดับสพม.8 ระดับโรงเรียน 

คณิตศาสตร์ 30.04 30.28 31.15 24.98 

ภาษาไทย 54.42 55.04 56.23 50.19 

วิทยาศาสตร์ 36.1 36.43 36.42 32.48 

ภาษาอังกฤษ 29.45 29.1 28.91 25.99 

เฉลี่ย 37.50 37.71 38.18 33.41 
 
 

 
 
 
 
 
 

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย

ระดับประเทศ 30.04 54.42 36.1 29.45 37.50

ระดับสังกัด สพฐ. 30.28 55.04 36.43 29.1 37.71

ระดับสพม.8 31.15 56.23 36.42 28.91 38.18

ระดับโรงเรียน 24.98 50.19 32.48 25.99 33.41
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แผนภูมิเปรียบเทียบผลการสอบ O-net ม.3 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนเทพมงคลรังษี
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สถิติผลการสอบ O-net ม.3 ปีการศึกษา 2559 - 2561 โรงเรียนเทพมงคลรังษี 

วิชา 
คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ  

ปี2559 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 

ปี 2560 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 

ปี 2561 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับ รร. 
ปี 2559 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับ รร. 
ปี 2560 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับ รร. 
 ปี 2561 

พัฒนาการปี
60-61 

คณิตศาสตร์ 29.31 23.52 30.04 23.05 19.86 24.98 5.12 

ภาษาไทย 46.36 45.96 54.42 40.35 41.86 50.19 8.33 

วิทยาศาสตร์ 34.99 30.62 36.1 31.49 28.73 32.48 3.75 

สังคมศึกษาฯ 49   43.77    

ภาษาอังกฤษ 31.8 30.45 29.45 27.48 26.35 25.99 -0.36 

เฉล่ีย 38.29 32.64 37.50 33.23 29.2 33.41 4.21 
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เปรียบเทียบผลการสอบ O-net ม.3 ปีการศึกษา 2559 - 2561

คะแนนเฉล่ีย ระดับ รร.ปี 59

คะแนนเฉล่ีย ระดับ รร.ปี 60

คะแนนเฉล่ีย ระดับ รร.ปี 61
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สถิติผลการสอบ O-net ม.6 ปีการศึกษา 2559 - 2561 โรงเรียนเทพมงคลรังษี 
 

วิชา ระดับประเทศ ระดับสังกัด สพฐ. ระดับสพม.8 ระดับโรงเรียน 

คณิตศาสตร์ 30.72 31.04 30.72 21.33 
ภาษาไทย 47.31 48.16 47.75 36.98 
วิทยาศาสตร์ 30.51 30.75 29.97 25.53 
สังคมศึกษา 35.61 35.48 35.34 31 
ภาษาอังกฤษ 31.41 31.15 29.65 23.84 

เฉลี่ย 35.11 35.32 34.69 34.69 
 
 

 
 
 
 
 
 

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย

ระดับประเทศ 30.72 47.31 30.51 35.61 31.41 35.11

ระดับสังกัด สพฐ. 31.04 48.16 30.75 35.48 31.15 35.32

ระดับสพม.8 30.72 47.75 29.97 35.34 29.65 34.69

ระดับโรงเรียน 21.33 36.98 25.53 31 23.84 34.69
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แผนภูมิเปรียบเทียบผลการสอบ O-net ม.6 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนเทพมงคลรังษี
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สถิติผลการสอบ O-net ม.6 ปีการศึกษา 2559 - 2561 โรงเรียนเทพมงคลรังษี 
 

วิชา 
คะแนนเฉล่ีย
ระดับประเท
ศ ปี 2559 

คะแนนเฉล่ีย
ระดับประเทศ 

ปี 2560 

คะแนนเฉล่ีย
ระดับประเทศ 

ปี 2561 

คะแนนเฉล่ีย 
ระดับ รร. 
ปี2559 

คะแนนเฉล่ีย 
ระดับ รร. 
ปี2560 

คะแนนเฉล่ีย
ระดับ รร. 
ปี 2561 

พัฒนาการ
ปี60-61 

คณิตศาสตร์ 24.88 24.53 30.72 18.81 16.71 21.33 4.62 

ภาษาไทย 52.29 49.25 47.31 44.04 41.3 36.98 -4.32 

วิทยาศาสตร์ 31.62 29.37 30.51 27.98 23.57 25.53 1.96 

สังคมศึกษาฯ 35.89 34.7 35.16 32.21 30.23 31 0.77 

ภาษาอังกฤษ 27.76 28.31 31.41 22.87 22.05 23.84 1.79 

เฉล่ีย 34.49 33.23 35.02 35.02 29.18 26.77 0.964 
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คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ

เปรียบเทียบผลการสอบ O-net ม.6 ปีการศึกษา 2559 - 2561

คะแนนเฉลี่ย ระดับ รร.ปี 59

คะแนนเฉลี่ย ระดับ รร.ปี 60

คะแนนเฉลี่ย ระดับ รร.ปี 61
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา : ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดี 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ            
จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ น าภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกสถานศึกษามาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เป็นไปตามความต้องของการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถาน ศึกษาและสภาพ
ของขุมชนท้องถิ่น จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความ
สนใจเช่นโรงเรียนได้มีการเปิดแผนการเรียนห้องเรียนศักยภาพ “เพชรนนทรี” ท่ีเน้นให้นักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ มีการประสาน
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อให้นักเรียนได้ไปศึกษาเครื่องมือ
อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ท่ีทันสมัย นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เน้นการปฏิบัติกิจกรรมด้วยต้นเอง            
เปิดโปรแกรมห้องเรียนศักยภาพฟุตบอลสู่ทีมชาติ โดยโรงเรียนเทพมงคลรังสีร่วมมือกับช้างมูลอะคาเดมี เพื่อ
เปิดโอกาสให้นักเรียนชายท่ีมีความสามารถด้านฟุตบอลได้แสดงศักยภาพในตนเองอย่างเต็มความสามารถ  
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ โดยมีการพัฒนาทักษะ
ด้านการส่ือสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทย กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ โครงการส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ ค่ายคณิต
พิชิตตัวเลข กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละ 1 ประโยค “sentence a day” 
กิจกรรม “Findign new words” กิจกรรม “ฝึกทักษะค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้ Word search” ส่งผล
ให้นักเรียนเข้าแข่งขันทักษะอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ1  รางวัล
ชนะเลิศการประกวดหนังสือเล่มเล็ก รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการแข็งขันพูดภาษาอังกฤษ 
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Impromptu Speech แต่พบว่า ผู้เรียนยังต้องได้รับการพัฒนาในด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษ และการคิด
ค านวณ ตลอดจนส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศต่อไป  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหาโดย
มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ STEM Education  โดยน าความรู้ท่ีได้จากกิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียนหรือปฏิบัติ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมโครงงานส่ิงประดิษฐ์ กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ไปพัฒนา
เป็นนวัตกรรม เช่น ตู้อบเท้าสมุนไพร เครื่องนับเหรียญอัตโนมัติ  โครงงานส่ิงประดิษฐ์เรื่องอุปกรณ์ปอกตา
สับปะรดอเนกประสงค์ ผลงานส่ิงประดิษฐ์ ม.ปลาย  " กล่องเครื่องควบคุมการตกอย่างอิสระในสภาวะปกติ"  
( Free Failing Machine  Box ) เป็นต้น นอกจากนี้ผู้เรียนสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าและน าเสนอในรายวิชาต่างๆท่ีเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นได้จากผลงานและ
ช้ินงานท่ีน าส่งและการได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการออกแบบส่ิงของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ และท้ังยังส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
ตลาดนัดอาชีพ  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างให้ผู้เรียนใช้ความรู้และทักษะ พื้นฐานในการประกอบ
อาชีพ อีกท้ังสร้างเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพในอนาคต  
 ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนมีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)  การจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ ได้มีการ
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯและมีการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียนทุกคนในทุกรายวิชา ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามสถานศึกษาก าหนด
ผ่านการด าเนินโครงการกิจกรรมต่างๆ ท่ีสะท้อนถึงอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของโรงเรียนท่ีว่า “ลูกหลวงปู่ดี         
มีคุณธรรมน าใจ ยิ้มง่าย ไหว้งาม” เช่น โครงการห้องเรียนปลอดบุหรี่ โครงการห้องเรียนสีขาว โครงการสัปดาห์
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา โครงการคุณธรรมจริยธรรมมุ่งสู่ค่านิยม 12 ประการ กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 
กิจกรรมจิตอาสาต่างๆ และกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นต้น ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง เช่นวัดเทวสังฆารามพระอารามหลวง สถานีต ารวจเมืองกาญจนบุรี สโมสรโรตารีกาญจนบุรี และ
หน่วยงานภายนอกอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ส่งผลให้ได้รับ
รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการแข่งขันโครงงานคุณธรรม การเล่านิทานคุณธรรม รางวัลรองชนะเลิศการ
แข่งขันบรรยายธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ท่ีส านักวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี    ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ 
อนุรักษ์และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทยจากโครงการท่ีจัดขึ้นในวันส าคัญ
ต่าง ๆ เช่นกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ วันไหว้ครู วันพ่อและวันแม่แห่งชาติ รวมถึงวันส าคัญทางศาสนา 
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมการสอบธรรมศึกษา  ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะท่ีมีความโดดเด่นในเรื่องของดนตรีไทย จนส่งผลให้โรงเรียนและนักเรียนได้รับรางวัลถ้วย
พระราชทานเยาวนดีเด่นต้นแบบดนตรีไทย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีพุทธศักราช 2561 จากกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการ
แข่งขันปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ระดับชาติ รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์สร้างสรรค์ 
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ระดับชาติ และรางวัลด้านดนตรีไทยอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังส่งเสริมนักเรียนไปแสดงดนตรี
ไทยท่ีถนนคนเดินปากแพรก ทุกวันเสาร์เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและความเป็นไทยต่อ
สาธารณชน   ผู้เรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีส่งเสริม
การอยู่ร่วมกันในสังคมเช่น  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและสภา
นักเรียน กิจกรรมกีฬาภายใน กิจกรรมการบริจาคโลหิต และมีการส่งเสริมให้นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ
ด้านกีฬาฟุตบอล ได้เข้าแข่งขันในหน่วยงานต่างๆท่ีจัดขึ้น  
2. ผลการด าเนินงาน 
 1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 66.97 ได้ผลการเรียน
ระดับ 2 ขึ้นไปโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระสุขศึกษา
และพลศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 2. จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ปีท่ีผ่านมา พบว่านักเรียนมีพัฒนาการสูงใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมา 
 3. นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ เป็นไปตาม 
เกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด และมีระดับคุณภาพดี 
 4. นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระดับคุณภาพดีเลิศ 
3. จุดเด่น 
 1. นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 2. นักเรียนมีความสามารถด้านดนตรี นาฎศิลป์ ดนตรีไทยท่ีโดยเด่น และได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน
เยาวนดีเด่นต้นแบบดนตรีไทย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี ประจ าปีพุทธศักราช 2561 จากกระทรวงวัฒนธรรม 
 3.  นักเรียนคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีสะท้อนถึงอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของโรงเรียนท่ีว่า “ลูกหลวงปู่
ดี มีคุณธรรมน าใจ ยิ้มง่าย ไหว้งาม” 
4. จุดควรพัฒนา 

โรงเรียนเทพมงคลรังษี ต้องเร่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติในกลุ่ม
สาระและรายวิชาท่ีมีผลการเรียนต่ ากว่าระดับเขตพื้นท่ี ระดับเขต และระดับชาติ โดยการน าผลการทดสอบมา
วิเคราะห์หาจุดด้อยและร่วมกันวางแผนเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาในจุดท่ียังด้อยให้มีผลการทดสอบท่ีดี
ยิ่งขึน้ต่อไป และควรพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ มีทักษะในการแก้ปัญหา พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ส่งผลให้นักเรียนมีผลการสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
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5. แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมส าหรับห้องเรียนพิเศษ ได้แก่ ห้องเรียนเพชรนนทรี, , ห้องเรียนเตรียมพยาบาล 
และสาธารณสุข, ห้องเรียนเตรียมทหาร 4 เหล่าทัพ    
  2. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานวัตกรรมของผู้เรียนสู่การสร้างรายได้และการเผยแพร่สู่ท้องถิ่น   
 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมเติมฝันพัฒนาความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร โดยการส่งเสริมนักเรียน
กลุ่มเก่ง และพัฒนาศักยภาพนักเรียนกลุ่มกลางและอ่อนตามความสนใจ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ให้สูงขึ้น 
 ร่วมประชุมหารือ สัมมนา วิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปัญหาและความต้องการจ าเป็น 
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและความส าเร็จของสถานศึกษา ร่วมกับบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
รวมท้ังก าหนดเป้าหมาย/ความส าเร็จสู่การพัฒนางานในหน้าท่ีรับผิดชอบ  
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม (Innovation) หรือแบบอยา่งที่ดี (อธิบายการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษาว่าอยู่ในระดับใดและสามารถพฒันาไปสู่นวัตกรรมได้อย่างไร 
 ระดับห้องเรียนและระดับช้ันเรียน ในการจัดการเรียนการสอนครู ผู้สอนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการ
คิดค้นผลงานท่ีเกิดจากกระบวนการกลุ่มหรือเด่ียวออกมาในรูปแบบของการท าเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ 
โครงงานส่ิงประดิษฐ์  โครงงาน IS1-3  โครงงานคณิตศาสตร์  โครงงานคุณธรรม การจัดท าหนังสือเล่มเล็ก  
การออกแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ต่างๆ โดยการสืบค้นจากเทคโนโลยี ICT โดยครูผู้สอน ครูท่ี
ปรึกษาเป็นผู้คอยแนะน าส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการพัฒนาผลงานออกมาอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  
สนับสนุนให้นักเรียนมีโอกาสน าเสนอผลงานท่ีสร้างและพัฒนาขึ้นเพื่อเข้ารับการแข่งขันในระดับโรงเรียน ระดับ
เขตพื้นท่ีและตามหน่วยงานต่างๆ 
 การด าเนินงานดังกล่าวถือเป็นนวัตกรรมท่ีดีของโรงเรียนท าให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดค านวณ 
กระบวนการเชิงเหตุผล กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (การคิด การสืบเสาะ การแก้ปัญหา การทดลอง) IS  1 - 
3 ในลักษณะโครงงานนักเรียน กระบวนการขัดเกลาทางสังคม กระบวนการสืบสวนค้นคว้า ทักษะชีวิต 
กระบวนการออกแบบ กระบวนการกลุ่ม และเน้นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นส าคัญ โดยมุ่ง 
พัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
น าความรู้ด้านเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ได้ มีความสามารถในการติดต่อส่ือสารและเป็นผู้มีทักษะในการใช้ชีวิต 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ คือ “โรงเรียนเทพมงคลรังษี มุ่งจัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้คู่
คุณธรรม รักความเป็นไทย ใส่ใจส่ิงแวดล้อมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้เขตเศรษฐกิจ
พิเศษในประชาคมอาเซียน” และมีกระบวนการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังนี้คือ 
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   1.  มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม สภาพปัญหาของโรงเรียนด้วย SWOT Analysis จากผู้มีส่วนร่วม
ทุกภาคส่วนสู่การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี  น าผลการจัดการศึกษาของ
ท่ีผ่านมา น าข้อมูลสารสนเทศและ นโยบายการจัดการศึกษามาเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการและการน า
ข้อเสนอแนะจากการประเมินรอบท่ี ผ่านมาของ สมศ. มาเป็นแนวทางในการพัฒนา  
 2.  จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยความคิดริเริ่ม วิธีการใหม่ๆเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
รูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่าย มีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาและวงจรคุณภาพ PDCA 
ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน   
 3.  มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีตามกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าประสงค์ท่ีร่วมกันก าหนด มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการและมีการ นิเทศ 
ติดตาม และสรุปผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
2. ผลการด าเนินงาน 

2.1 สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพ ปัญหาความ
ต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และสอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับ การพัฒนาผู้เรียน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญตามมาตรฐานต าแหน่ง 
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมี
กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ สังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 

2.3 สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ ประจ าปี ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 

2.4 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมใน การร่วมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

2.5 สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ท่ี
เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

2.6 สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเซิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมยึดหลักธรรมาภิบาล 
และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนา ผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

2.7 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจาก เครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผล
ให้สถานศึกษามีส่ือ และแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ 
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3. จุดเด่น 
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมท่ีหลากหลาย

วิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่มเพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ท่ีซัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ท่ีสอดคล้องกับผล การจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอน
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน และ
จัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนไดใช้กระบวน วิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
4. จุดควรพัฒนา 

1. เปิดโอกาสใหผู้้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการ ศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้มีความ

เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพ การจัดการศึกษา 
3.  ควรพัฒนาด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล ในงานด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานท่ี 1 พัฒนาการบริหารจัดการทุกด้านอย่างเป็นรูปธรรมโดยใช้กระบวนการ PDCA 
  สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาชาติและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน มีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีความเหมาะสมครอบคลุมประเด็นหลัก ต่อไปนี้ 
  - พัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคน และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
  - พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถและทักษะ
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
  -  บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ 
และด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
  - จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ ท่ัวถึงทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
  -  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
  -  สถานศึกษาก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม
ชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนา
สู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระงาน ช้ินงาน โดยทุกระดับช้ันจัดท าหน่วยบูรณา
การอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สัดส่วน
คะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการ
เรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  กระบวนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 
STEM ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จริง และใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นในการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
จัดกิจกรรมค่ายอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในจังหวัดกาญจนบุรี และส่งเสริมให้นักเรียนได้
น าเสนอผลงานจัดแสดงผลการจัดการเรียนการสอน ผลงานของนักเรียนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ใน
การจัดการเรียนการสอน ครูใช้ส่ือการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมิน
คุณภาพและประสิทธิภาพของส่ือการสอนท่ีใช้  ส่งเสริมให้ครูมีการการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยการสร้างชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มีระบบการนิเทศติดตาม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตาม
หลักสูตร มีการบริหารการจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ได้แก่การจัดมุมความรู้ในห้องเรียน การจัดท าข้อตกลงใน
ห้องเรียน มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบโดยใช้การประเมินผู้เรียนอย่างหลากหลาย น าผล
การนิเทศมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ ให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่ครูผู้สอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและศักยภาพ
สูงขึ้น  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูทุกคนท างานวิจัยในช้ันเรียนภาคเรียนละ 1 เรื่อง และได้รับการตรวจให้
ค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญ 
2. ผลการด าเนินงาน 

จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 3 อยู่ ในระดับดี ดังนี้  

โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ   
ส านักงานวิชาการ   
พัฒนางานวิชาการสู่
มาตรฐานสากล 

- งานจัดหาและพัฒนา
ส่ือเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอน
และเสริมศักยภาพ

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุก
กลุ่มสาระฯเพิ่มขึ้นร้อยละ 90 
2. นักเรียนร้อยละ 90 ได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์กับ
หน่วยงานภายนอกโรงเรียน 
3. การจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุ่ม
สาระยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
2. นักเรียนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์กับหน่วยงานนอกโรงเรียน 
3. มีการจัดการเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญเพิ่มขึ้นร้อยละ 90 
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โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
ครู นักเรียนในการ
เข้าสู่มาตรฐานสากล 

- งานพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ 

- งานนิเทศภายใน 
- งานปรับปรุง

หลักสูตรสถานศึกษา 

เป็นส าคัญเพิ่มขึ้นร้อยละ 90 
4. ครูมีความรู้ความสามารถในการ
ใช้ส่ือท่ีเหมาะสมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
90 
5. ครูมีความรู้ความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรมอย่างน้อย 1 
รายวิชา 
6. ครูสามารถใช้ระเบียบวิธีวิจัยใน
การแก้ปญัหาการเรียนการสอน
อย่างน้อยปีละ 1 ช้ิน  
7. บุคลากรของโรงเรียนร้อยละ 
100 มีความรู้ความเข้าใจหลักสูตรท่ี
ใช้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล  
8. บุคลากรของโรงเรียนสามารถ
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้บูรณา
การหลักสูตรมาตรฐานสากล  ร้อย
ละ 90 
9.  ครูผู้สอนสามารถน าหลักสูตร
ท้องถิ่นมาก าหนดเป็นรายวิชาและ
สามารถบูรณาการได้ท้ังหลัก
ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 
ภายในกลุ่มสาระฯและข้ามกลุ่ม
สาระฯ ร้อยละ 100 
10. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
11. นักเรียนมีคุณธรรม มีคุณภาพ 
มีโอกาส และมีมาตรฐานการศึกษา 
ร้อยละ 90 
12. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแฉล่ียสูงขึ้น/ จ านวนนักเรียน
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

1. ครูมีการใช้ส่ือท่ีเหมาะสมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 90 
2. ครูสามารถสร้างนวัตกรรมท่ีใช้ในการ
สอนท่ีหลากหลายและมีอย่างน้อย 1 
รายวิชา 
3. ครูมีการการท าวิจัยเพื่อใช้ในการสอน 
100% โดยมีท้ังวิจัยหน้าเดียวและวิจัย 
5 บท ซึ่งช่วยปรับในการเรียนการสอน
ให้ดีขึ้น 
4. ครูยังไม่ได้มีการจัดการเรียนการสอบ
ตามโรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งจะมี
การปรับใช้ในปีการศึกษาต่อไป 
5. ครูในทุกกลุ่มสาระมีการบูรณาการ
การใช้หลักสูตรท้องถิ่นในการเรียนการ
สอบ และน้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการเรียนการสอนด้วย 
6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
เพิ่มขึ้นในบางรายวิชา 
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โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
13. กระบวนการจัดการเรียนรู้มี
คุณภาพ นักเรียนปรับวิธีเรียน ครู
เปล่ียนวิธีสอน 
14. มีหลักสูตรสถานศึกษา 
หลักสูตรท้องถิ่นเทียบเคียงโรงเรียน
มาตรฐานสากล และบูรณาการหลัก 

พัฒนาศักยภาพนักเรียน 1. นักเรียนร้อยละ 90 ได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์กับ
หน่วยงานภายนอกโรงเรียน 

2. นักเรียนร้อยละ 100 มีแฟ้ม
ประวัติผลการเรียนประจ าตัว 

3.  นักเรียนมีความพร้อมในการ
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

4.  ครูและนักเรียนได้รับการ
สนับสนุนในการเข้าร่วมแข่งขันใน
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีหน่วยงานจัดขึ้น 
 
 

1. นักเรียน ร้อยละ 90 ได้เข้าร่วมการ
แข่งขันและมีการเข้าร่วมกิจกรรมจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ตามเป้าหมายท่ีได้ต้ัง
ไว้และมีการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน 
โดยให้นักเรียน เข้าร่วม 100% 
2.  มีการจัดท าแฟ้มประวัติผลการเรียน
ประจ าตัวนักเรียนให้กับนักเรียนทุกคน 
3.  นักเรียนมีความพร้อมในการเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี  
4. มีการจัดการสนับสนุนให้นักเรียนได้
ในการเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรม 
ต่าง ๆ ท่ีหน่วยงานท้ังภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
โครงการ การพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
พัฒนาและจัดหาส่ือการเรียน
การสอนภาษาไทย 

นักเรียนร้อยละ 80 มีส่ือการเรียนท่ี
มีคุณภาพ และใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 นักเรียนร้อยละ 83 มีส่ือการเรียนท่ีมี
คุณภาพ และใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล ในการจัดการ
เรียนรู ้

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน    

นักเรียนร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น 

นักเรียนร้อยละ 87 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น 

พัฒนาศักยภาพครู ครูร้อยละ 90 มีศักยภาพท่ีสูงขึ้น ครูร้อยละ 43 มีศักยภาพท่ีสูงขึ้น 
พัฒนาศักยภาพนักเรียน นักเรียนร้อยละ 80 มีศักยภาพท่ีดี

ขึ้น 
นักเรียนร้อยละ 45 มีศักยภาพท่ีดีขึ้น 
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โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย
แห่งชาติ 

นักเรียนร้อยละ 90 นักเรียนได้ฝึก
ทักษะและแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์  

นักเรียนร้อยละ 90 นักเรียนได้ฝึกทักษะ
และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
และอาเซียนเข้าสู่การจัดการ
เรียนการสอน 

นักเรียนร้อยละ 80 นักเรียนได้
เรียนรู้ถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงควบคู่ไปกับอาเซียนศึกษา 

นักเรียนร้อยละ 70 นักเรียนได้เรียนรู้ถงึ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่
ไปกับอาเซียนศึกษา 

จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
และซ่อมบ ารุง 

นักเรียนร้อยละ 80 นักเรียนมีส่ือ
การเรียนท่ีพร้อมใช้การ และ
สามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

นักเรียนร้อยละ 80 นักเรียนมีส่ือการเรียนท่ี
พร้อมใช้การ และสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โครงการพัฒนาส่ือนวัตกรรม
เทคโนโลยีการจัดการเรียน
การสอน  
 
 
 
 
 

-เพื่อพัฒนาส่ือการสอนสังคมฯให้มี
ศักยภาพและการจัดการเรียนเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 90 
-นักเรียนได้รับการพฒันาอย่าง
ต่อเนื่องและเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ
ร้อยละ 90 
-ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 3 

-ครูและนักเรียนทุกคนมีส่ือนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยใช้ ในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 

 

โครงการพัฒนานักเรียนสู่
อาเซียน 

- ให้นักเรียนมีความรู้เรื่องอาเซียน
และครูมีการพัฒนาความรู้ในการ
จัดการเรียนการสอนร้อยละ 90 
-เพื่อให้นักเรียนและครูได้เรียนรู้
ข่าวสารเรื่องอาเซียนและเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษได้ร้อยละ 80 

-นักเรียนมีความรู้และตระหนักถึงการ
เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคม
อาเซียนและรู้เรื่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ 

โครงการคุณธรรมจริยธรรม
มุ่งสู่ค่านิยม 12 ประการ  

-นักเรียนมีความรู้และทักษะการ
ด ารงชีวิตมีคุณธรรม จริยธรรมน้อม
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ร้อยละ 90 

-นักเรียนมีความรู้และทักษะการ
ด ารงชีวิตมีคุณธรรม จริยธรรม มี
จิตส านึกท่ีดีและปฎิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสมตามหลักหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
-นักเรียนมีความภูมิใจในความเป็น
ไทยรักชาติศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ร้อยละ 95 

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น 

-นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1
ได้รับประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ 
ข้อมูลจากสถานท่ีจริงร้อยละ95 
-นักเรียนมีความตระหนักรู้คุณค่า
และร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาและ
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นร้อยละ 95 

-นักเรียนได้รับได้รับประสบการณ์จาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้ เกิดความ
ตระหนักและร่วมอนรุักษ์ภูมิปัญญาและ
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โครงการส่งเสริมทักษะ
คณิตศาสตร์ 
1.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนทางคณิตศาสตร์
(GSP) 
 
 

 
 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 85 
- นักเรียนมีผลงานการแข่งขันด้าน
ทักษะวิชาการสู่ความเป็นเลิศเพิ่ม
มากขึ้น และมีมาตรฐานผลงาน
สูงขึ้นในเชิงประจักษ์ 

 
 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ีย
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เพิ่มขึ้น 
- นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทาง
คณิตศาสตร์ 
 

2.ค่ายคณิตศาสตร์(ค่ายคณิต 
พิชิตตัวเลข) 

- นักเรียนได้พัฒนาทักษะวิธีการใน
การคิด และการแก้ปัญหาด้วย
วิธีการทางคณิตศาสตร์ เกิด
กระบวนการคิด วิเคราะห์ ใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจอย่าง
ถูกต้อง ร้อยละ 90 

- นักเรียนได้เพิ่มทักษะการแก้ไขปัญหา 
การท างานเป็นกลุ่ม 
- ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด
ทางคณิตศาสตร์ สามารถคิด วิเคราะห์ 
และสามารถใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง 
- นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ 
สามารถเช่ือมโยง และน าความรู้
หลักการ และกระบวนการคิดทาง
คณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับความรู้ด้าน
อื่น ๆ ได้ 

โครงการออมทรัพย์สู่
อาเซียน 

- นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบเงินตราและระบบ

- ส่งเสริมให้นักเรียนบูรณาการวิชา
คณิตศาสตร์กับหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
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จ านวนของประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน ร้อยละ 80 
- นักเรียนสามารถบูรณาการวิชา
คณิตศาสตร์กับหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 80 

- นักเรียนได้เพิ่มความรู้ในระบบเงินตรา
และระบบจ านวนของประเทศสมาชิกใน
กลุ่มประชาคมอาเซียน 

โครงการจัดซ้ือ จัดหา จัดท า
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

- บุคลากรทางการศึกษาในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มี
อุปกรณ์ต่างๆ พอเพียงในการ
จัดการเรียนการสอน ร้อยละ 90 

- ครูและนักเรียนมีส่ือเทคโนโลยีเพื่อใช้
ในการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 

โครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที ่
(ห้องเพชรนนทรี ม.ต้น) 

- นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง
จากแหล่งเรียนรู้ ร้อยละ 90 

- นักเรียนเกิดทักษะ และประสบการณ์
ตรงจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 
- นักเรียนรู้จักน าวิธีการทางแหล่งเรียนรู้
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ 
1. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และ
สารเคมี 
2. จัดซื้อวัสดุส านักงาน
วิทยาศาสตร์ 
3. จัดซื้อ ซ่อม สร้าง
ทัศนูปกรณ์ 
4. การแข่งขันทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ 
 

1.ครูผู้สอนมีวัสดุ อุปกรณ์ และ
สารเคมีใช้ประกอบการเรียนการ
สอนครบทุกรายวิชา 
2.ห้องส านักงานวิทยาศาสตร์มีวัสดุ 
อุปกรณ์เพียงพอต่อการท างานของ
คณะครู 
3.ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทุกห้อง
ได้รับการซ่อมแซมอุปกรณ์อย่าง
ท่ัวถึง 
4.นักเรียนตัวแทนทุกคนแสดง
ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์อย่างเต็ม
ความสามารถ 
5.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของการสอบ O-
net สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3  
6.นักเรียนร้อยละ 70 มีความพึง
พอใจต่อการจัดกิจกรรม 

1.ทุกรายวิชามีวัสดุ อุปกรณ์และสารเคมี
ใช้ประกอบการเรียนการสอนครบตามท่ี
ต้องการ 
2.ห้องส านักงานวิทยาศาสตร์มีวัสดุ 
อุปกรณ์เพียงพอต่อการท างานของคณะ
คร ู
3.ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทุกห้องได้รับ
การซ่อมแซมอุปกรณ์อย่าง 
ท่ัวถึงตามท่ีต้องการ 
4.นักเรียนตัวแทนการแข่งขันทักษะ
วิทยาศาสตร์สามารถคว้ารางวัลจากการ
แข่งขันได้จ านวนมากท้ังจากงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  การแข่งขัน
กิจกรรมกับหน่วยงานอืน่ๆ 
5.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของการสอบ O-net 
สูงขึ้นไม่ถึงร้อยละ 3 
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โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
6.นักเรียนร้อยละ 85 มีความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรม 

5.  การแข่งขันทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมการแข่งขันทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมติว O-NET 

-นักเรียนจ านวน 50 คนได้รับการ
ฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเข้า
ร่วมแข่งขันกิจกรรมในระดับต่างๆ 
 

-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์และผลการทดสอบ O-net 
บางมาตรฐานต่ าลงและหาแนวทางใน
การพัฒนาต่อไป 
 

6 . ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ย ก ร ะ ดั บ
ผล สัมฤทธิ์ ท า ง ก าร เ รี ยน
วิทยาศาสตร์ 
-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ช้ันเรียน  
-ผลสัมฤทธิ์คะแนนสอบ  
O-NET ปี 2561 

-กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของการสอบ  
O-net โดยรวมสูงขึ้นอย่างน้อย 
ร้อยละ 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของการสอบ  
O-net โดยรวมสูงขึ้น 
ร้อยละ 3 

7.วันวิทยาศาสตร์ 
8.ทัศนศึกษาวันวิทยาศาสตร์
แห่งชาติ 
9.ค่ายอนุรักษ์พลังงานและ
ส่ิงแวดล้อม 

-  นักเรียนร้อยละ 70 ได้ศึกษายัง
แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก
ห้องเรียนอย่างหลากหลาย 
-  นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับดีขึ้นต่อการด าเนิน
กิจกรรม 

-  นักเรียนร้อยละ 80 ได้ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน
อย่างหลากหลาย 
-  นักเรียนร้อยละ 85 มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับดีขึ้นต่อการด าเนินกิจกรรม 

ส่งเสริมศักยภาพเพิ่มขีด
ความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์                                                    
ห้องเรียนพิเศษ 
 

-นักเรียนในโครงการส่งเสริม
ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ร้อยละ 80 ได้รับการ
ส่งเสริมเสริมให้เกิดการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ   
-นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ตลอดจนมีเจตคติท่ีดีต่อ
วิทยาศาสตร์  
-ห้องเรียนวิทยาศาสตร์มีความ
พร้อมด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

-นักเรียนในโครงการส่งเสริมศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ร้อยละ 
80  เกิดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  
 
 
 
-นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจน
มีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์  
 
-ห้องเรียนวิทยาศาสตร์มีความพร้อม
ด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัย สร้าง
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สร้างบรรยากาศท่ีดีต่อการเรียนการ
สอนอย่างเพียงพอ 
-นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
- นักเรียนสามารถใช้ทักษะในการ
แก้ปัญหาในการด ารงชีวิตได้เป็น
อย่างดี 

บรรยากาศท่ีดีต่อการเรียนการสอนอย่าง
เพียงพอ 
-นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 
- นักเรียนใช้ทักษะในการแก้ปัญหาใน
การด ารงชีวิตได้เป็นอย่างดี 

การส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ 
STEM Education 

-ร้อยละ 60 ของครูทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้มีการปฏิรูปการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ 
STEM  Education 
-ร้อยละ 60 ครูทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สามารถออกแบบจัดการ
เรียนรู้บูรณาการ STEM  
Education ได้ 
-นักเรียนร้อยละ 70 สามารถใช้
ประสบการณ์ คิดแก้ปัญหา 
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ได้ 
-ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้
บูรณาการ STEM  Education ได้
อย่างสร้างสรรค์ 
 
 
-ครูสอนบูรณาการรูปแบบ STEM  
Education  
-นักเรียนเกิดการพัฒนา
กระบวนการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ 
อย่างเป็นระบบ 
 
 
 
 
 

-ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการปฏิรูป
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ 
STEM  Education ได้ร้อยละ 60 
-ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ออกแบบ
จัดการเรียนรู้บูรณาการSTEM  
Education ได้ร้อยละ 60 
 
-นักเรียน สามารถใช้ประสบการณ์ คิด
แก้ปัญหา สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ได้
ร้อยละ 70 
-ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีสามารถออกแบบการ
จัดการเรียนรู้บูรณาการ STEM  
Education ได้อย่างสร้างสรรค์ 
-ครูสอนบูรณาการรูปแบบ STEM  
Education ได้เป็นอย่างดี 
-นักเรียนเกิดการพัฒนากระบวนการคิด 
วิเคราะห์ แยกแยะ อย่างเป็นระบบ 
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โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
 

- นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ 
ปราศจากจากโรคต่างๆได้ร้อยละ 
100 
- นักเรียนออกก าลังกาย โดยเลือก
ชนิดกีฬาท่ีเหมาะสมกับตนเองได้
ร้อยละ 100 
- นักเรียนท่ีมีทักษะความสามารถ 
ได้รับการสนับสนุนให้อยู่ในระดับท่ี
สูงขึ้นร้อยละ20 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เป็นไปตามเกณฑ์ของหลักสูตร 
ร้อยละ 80 
- นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ หลีกเล่ียงจากส่ิงเสพติด
ให้โทษ และอบายมุขได้ร้อยละ 100 
- นักเรียนสามารถท างานเป็นหมู่
คณะ รู้จักการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ี
ดีได้ ร้อยละ 80 

- นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
สมบูรณ์แข็งแรงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ปราศจากโรคภัยต่างๆ  

- นักเรียนรักการออกก าลังกาย 
- นักเรียนท่ีท่ีความสามารถทางทักษะ
ทางด้านกีฬาท่ีสูงขึ้น 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหลักสูตร 
- นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
ห่างไกลจากส่ิงเสพติดและอบายมุข 
- นักเรียนสามารถท างานเป็นหมู่คณะ 
รู้จักการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
1.โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ (ดนตรีไทย) 
กิจกรรม  
1.การเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพ
ด้านดนตรีไทย 
2.การน านักเรียนไปแข่งขัน
ตามหน่วยงานต่างๆ 

1.นักเรียนร้อยละ 80 ของชุมนุม
ดนตรีไทยเล่นดนตรีไทยได้ 
2.นักเรียนสามารถบริการชุมชนได้
ปีละ 5-10 ครั้งและประกวดแข่งขัน
ได้ อย่างน้อย 10 รายการ 

1.นักเรียนร้อยละ 92 ของชุมนุมดนตรี
ไทยเล่นดนตรีไทยได้ 
2.นักเรียนสามารถบริการชุมชนได้ปีละ 
5-10 ครั้งและประกวดแข่งขันได้ ได้  12  
รายการ 

2.โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ(ดนตรีสากล) 

นักเรียนร้อยละ 80 เห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม 

นักเรียนร้อยละ 85 เห็นคุณค่าในตนเอง 
มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 



   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2561  หน้า 28 
 

โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรม จัดซื้ออุปกรณ์
จ าเป็น ส าหรับวงโยธวาทิต 

 
 

 

4.โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ(ทัศนศิลป์) 
กิจกรรม การเข้าค่ายพัฒนา
ศักยภาพด้านทัศนศิลป์ 

1.นักเรียนร้อยละ 100  ได้รับความรู้

ทางทัศนศิลป์  

2.นักเรียนร้อยละ 80 ได้เข้าร่วม

ประกวดแข่งขันทักษะทางศิลปะอย่าง

น้อย 7  รายการ 

1.นักเรียนร้อยละ 100  ได้รับความรู้ทาง
ทัศนศิลป์  
2.นักเรียนร้อยละ 80 ได้เข้าร่วม
ประกวดแข่งขันทักษะทางศิลปะแข่งขัน
ได้ 9 รายการ 

5.โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ (นาฏศิลป)์ 
กิจกรรม การจัดพัฒนา
ศักยภาพด้านนาฏศิลป์ 

1. นักเรียนร้อยละ 80 ของชุมนุม
นาฏศิลป์สามารถร าได้ 
2. นักเรียนสามารถบริการชุมชนได้
ปีละ 5-10 ครั้งและประกวดแข่งขัน
ได้ อย่างน้อย  10 รายการ 

1. นักเรียนร้อยละ 90 ของชุมนุม
นาฏศิลป์สามารถร าได้ 
2. นักเรียนสามารถบริการชุมชนได้ปีละ 
5-10 ครั้งและประกวดแข่งขันได้ 10 
รายการ 

6.โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ (พัฒนาสือ่และ
บุคลากร) 
กิจกรรม 
1.กิจกรรมผลิต จัดหา พัฒนา
ส่ืออุปกรณ์ในการเรียนการ
สอน 
2.พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในระดับดีขึ้นไป 
2. นักเรียนได้รับการพฒันาทักษะ
พื้นฐานในการท างานด้านศิลปะ
และน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยกุต์ใช้ได้ 
3. บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น  
4.นักเรียนท างานอย่างมีความสุข 
มุ่งมั่นพฒันางานและภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 

1. นักเรียนร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดี 
2. นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับการพัฒนา
ทักษะพื้นฐานในการท างานด้านศิลปะ
และน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ได้ 
3. บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ร้อยละ 90 ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น  
4.นักเรียนร้อยละ 90 ท างานอย่างมี
ความสุข มุ่งมัน่พัฒนางานและภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 

7.โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ   
กิจกรรม การจัดการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุก
ระดับช้ันของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะสูงขึ้น 3 % 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกระดับช้ันของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสูงขึ้น 3.5 % 
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โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

     นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการ
พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้สูงขึ้น 

-นักเรียนร้อยละ 75 ได้รับการ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ท่ีสูงขึ้น 

1. กิจกรรมผลิต จัดหาพัฒนา
ส่ือการเรียนรู้ 

นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการ
พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
โรงเรียนเทพมงคลรังษี สูงขึ้นเป็นไปตาม
เกณฑ์ ร้อยละ 80 

2. กิจกรรมวันคริสต์มาส นักเรียนร้อยละ 80 กล้าแสดงออก
และสามรถปรับใช้ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ผู้เรียนน าการเรียนวัฒนธรรมของ
ชาวต่างชาติไปปรับใช้ และมีความมั่นใจ
ในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ านวน 1,200
คน 

3. กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 

(English Camp) 
ผู้เรียนจ านวน 100 คนได้รับ
ประสบการณ์จริงจากการฝึกทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษ กล้าแสดงออก
และมีความมั่นใจในการใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
100 ตน 

4. กิจกรรม ภาษาอังกฤษวัน

ละ 1 ประโยค “sentence a 

day” 

 

นักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี  
ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 
6มีผลการทดสอบระดับชาติ O-
NETในวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 3 

นักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี  
ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 มี
ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ในวิชา
ภาษาอังกฤษลดลง 

5.  กิจกรรม “Finding new 

words” 

นักเรียนจ านวน 50 คน ได้รับ
ความรู้ในการแต่งประโยค และ
สามารถแต่งประโยค โดยเน้นใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

นักเรียนจ านวน 50 คน มีความสามารถ
แต่งประโยค โดยเน้นใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
6.  กิจกรรม “ฝึกทักษะ

ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้ 

Word search” 

นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการ
พัฒนาการค้นหาค าศัพท์ส าคัญใน
แต่ละบทเรียนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเรียน
ภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการสามารถ
ค้นหาค าศัพท์ส าคัญในแต่ละบทเรียน
และเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. กิจกรรมติววันละนิด พิชิต 
O-NET 

นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการฝึก
ทักษะค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ก่อน
เริ่มเรียนในแต่ละคาบ เพื่อเพิ่ม
ความสามรถในการจดจ าค าศัพท์ให้
เพิ่มมากยิ่งขึ้น 

นักเรียนร้อยละ 80 สามารถจดจ า
ค าศัพท์และน ามาต่อยอดใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

8.  กิจกรรม “ภาษาจีนเพื่อ
หนู ก้าวสู่อาเซียน” 

นักเรียนในชุมนุมภาษาจีนร้อยละ 
80 ได้รับการฝึกฝน การพูด
ภาษาจีนเบ้ืองต้น และสามารถ พูด
ส่ือสาร ภาษาจีนเบ้ืองต้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

นักเรียนในชุมนุมภาษาจีนร้อยละ 80 
สามารถ พูดส่ือสาร ภาษาจีนเบ้ืองต้นได้
อย่างมีปะสิทธิภาพ 

9.  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

ครูของกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 

เข้ารับการอบรม สัมมนาจาก
องค์กรทางการศึกษาท่ีจัดอบรมให้ 
เพื่อการน าไปสู่ครูมืออาชีพ 

คุณครูท่ีเข้ารับการอบรม สัมมนามา 
ขยายผลความรู้ท่ีได้รับให้กับครูในกลุ่ม
สาระฯ และครูในกลุ่มสาระอื่นๆ 

10. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

นักเรียน  (แข่งขันทักษะทาง

ภาษาอังกฤษต่างๆ) 

ครูผู้สอนจัดสอนเสริมให้กับนักเรียน
ท่ีส่งเข้าประกวดเพื่อเพิ่มศักยภาพท่ี
มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น 

นักเรียนท่ีได้รับรางวัลขยายผลให้กับ
นักเรียนอื่นๆฟัง เพื่อเป็นแรงจูงใจให้
นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ 

11. กิจกรรมซ่อมบ ารุง

ภายนอก ภายใน 

ซ่อมบ ารุงรักษาวัสดุภัณฑ์ท่ีช ารุด
เสียหาย 

ซ่อมบ ารุงว่าวัสดุภัณฑ์อยู่ในสภาพท่ีใช้
การได้หรือไม่ หลังจากการซ่อมบ ารุง
แล้ว 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
พัฒนาการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลย ี

1. นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับการ
พัฒนาทักษะพืน้ฐานในการท างาน
ด้านอาชีพและน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้         

1. ครูและนักเรียนมีส่ือเทคโนโลยีเพื่อใช้
ในการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ  
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โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
1. กิจกรรมผลิต จัดหา 
พัฒนาส่ืออุปกรณ์ในการเรียน
การสอน 

2. นักเรียนร้อยละ 90 นักเรียน
ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น
พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง 

2. กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1. นักเรียนร้อยละ 70  มี 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงาน
อาชีพฯ ระดับดีขึ้นไป 

1. นักเรียนได้รับการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีมีระดับผลการเรียนท่ีสูงขึ้น 

3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
นักเรียน 

1. นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับการ
พัฒนาทักษะพืน้ฐานในการท างาน
ด้านอาชีพและน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้ 
2. นักเรียนร้อยละ 90 นักเรียน
ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น
พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง 

1. นักเรียนได้รับการพฒันาทักษะ
พื้นฐานในการท างานด้านอาชีพและน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ได้ 
2. นักเรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น
พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของ
ตนเองมีผลงานเป็นรูปธรรม ได้ร้อยละ 
95  

4. กิจกรรมซ่อมบ ารุงอุปกรณ์
ท่ีใช้ในการเรียนการสอน 

1. นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับการ
พัฒนาทักษะพืน้ฐานในการท างาน
ด้านอาชีพและน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้ 
2. นักเรียนร้อยละ 90 นักเรียน
ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น
พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง  

1. นักเรียนได้รับการพฒันาทักษะ
พื้นฐานในการท างานด้านอาชีพและ น า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
2. นักเรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น
พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง 

5. กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ 1. นักเรียนร้อยละ 90ได้รับการ
พัฒนาทักษะพืน้ฐานในการท างาน
ด้านอาชีพและน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้ 
2. นักเรียนร้อยละ 90ท างานอย่าง
มีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง  

1. นักเรียนได้รับการพฒันาทักษะความรู้
พื้นฐานในการท างานด้านอาชีพและน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ได้ 
2. นักเรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น
พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง  
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3. นักเรียนร้อยละ 100 เห็นคุณค่า
และตระหนักในความส าคัญของ
การประกอบอาชีพสุจริต 

3. นักเรียนเห็นคุณค่าและตระหนักใน
ความส าคัญของการประกอบอาชีพ
สุจริต 

6. กิจกรรมปรับปรุงห้อง
ปฏิบัติ งานของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

1. นักเรียนและครูร้อยละ100  มี
สถานท่ีจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนวิชาวิชาการงานฯท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

1. นักเรียนและครูท่ีเรียนวิชาการงาน
อาชีพท้ังหมดมีสถานท่ีจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่างเพียงพอ 

โครงการปรับปรุงห้อง
ปฏิบัติงานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

-นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการฝึก
ทักษะการท างาน 

  

-นักเรียนมีทักษะในการท างาน 

โครงการ ส่งเสริมทักษะชีวิต 
และคุณลักษณะของผู้เรียน
ตามโครงการเรียนดี เรียน
ฟรีอย่างมีคุณภาพ 
- งานกิจกรรม ICT 

-วงจรเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 1 
วงจร 
-ระบบการเช่ือมต่อเครือข่าย 1 
ระบบ 
-ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
เครื่องแม่ข่ายสามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

-ครูและนักเรียนสามารถใช้ระบบ
เครือข่ายติดต่อส่ือสาร ค้นคว้าข้อมูล 
ประกอบในการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

โครงการปรับปรุงพัฒนา
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
-กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์
ส าหรับพัฒนาระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
-กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์
ส าหรับงานซ่อมสร้าง
คอมพิวเตอร์ 

 
 
-วงจรเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 1 วงจร 
-ระบบเช่ือมต่อเครือข่าย 1 ระบบ 
-ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ 
 เครื่องแม่ข่ายสามารถใช้งานได้ 
 อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
-โรงเรียนมีระบบเครือข่ายภายใน 
 ส าหรับใช้ติดต่อส่ือสารและ 
 ถ่ายโอนข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
 ภายในโรงเรียน และมีระบบ 
 เครือข่ายอินเทอร์เน็ตส าหรับใช้ 
 ต่อต่อส่ือสาร ถ่ายโอนข้อมูลและ 
 ค้นคว้าข้อมูลเพื่อสนับสนุนการ 
 จัดการเรียนการสอนได้อย่างมี 
 ประสิทธิภาพ 
-ระบบงานซ่อมสร้างคอมพิวเตอร ์
 สามารถให้บริการได้อย่างมี 
 ประสิทธิภาพ 
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โครงการปรับปรุงพัฒนาการ
เรียนการสอนคอมพิวเตอร์ 
-กิจกรรมจัดจ้างบุคลากร 
-กิจกรรมปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการ 
 คอมพิวเตอร์ 
-กิจกรรมซ่อมแซมอุปกรณ์ 
 ส าหรับห้องปฏิบัติการ 
 คอมพิวเตอร์ 

 
 
-ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
 4 ห้อง 
-บุคลากรจ านวน 3 อัตรา 
-มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และ
บุคลกร พร้อมส าหรับการจัดการ
เรียนการสอนคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 
 
-สามารถจัดการเรียนการสอน 
 คอมพิวเตอร์ได้อย่างมี 
 ประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอพียงเคียงคู่
ประชาคมอาเซียน 

- นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่าง
รอบด้าน ร้อยละ90  
- ผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอยู่ในระดับดี
เย่ียม เกินร้อยละ90 
- นักเรียนได้รับการปลูกฝังจิต
สาธารณะ เกินร้อยละ90 
- ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เป็นท่ีประจักษ์ นักเรียนได้รับการ
พัฒนาอย่างรอบด้านบนพืน้ฐาน
ของคุณธรรม จริยธรรม  ร้อยละ90 
- ครูมีความรู้  ความสามารถในการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างดี
เย่ียม  
- นักเรียนได้รับการปลูกฝังและ
ส่งเสริมจิตส านึกในการบ าเพ็ญตน
ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมใน
ลักษณะต่างๆท่ีสอดคล้องกับวิถี
ชีวิต ประเพณี  และวัฒนธรรม
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ร้อยละ
90 
 
 

- ครูมีความรู้  ความสามารถในการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างดีเย่ียม 
- นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างรอบ
ด้านบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม
ได้รับการปลูกฝังและส่งเสริมจิตส านึกใน
การบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ในลักษณะต่างๆท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิต  
ประเพณี  และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอ  
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โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
งานทะเบียน 
1. โครงการงานบริการ
ทะเบียนนักเรียน 

   1. โรงเรียนเทพมงคลรังษีมีจัดท า
เอกสารประเมินผลตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (ปพ.) ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ร้อยละ 100 
  2. การให้บริการด้านงานทะเบียน
โรงเรียน มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
  3. การจัดเก็บรวบรวม ระบบงาน
ทะเบียน มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
  4. เอกสารเกี่ยวกับทะเบียน
นักเรียน  
มีความถูกต้อง และมีความ
เหมาะสม 
 

   1. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับเอกสาร
ประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (ปพ.) ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
   2. งานทะเบียนโรงเรียนสามารถ
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง มี
ประสิทธิ ภาพสูง 
   3. งานทะเบียนโรงเรียนสามารถ
ด าเนิน งานได้ทันตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด 
   4. การตรวจสอบระบบข้อมูล งาน
ทะเบียน มีความถูกต้อง รวดเร็ว 
   5. มีความสามารถในการให้บริการต่อ
ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว 
 

2. โครงการพิธีมอบ
ประกาศนียบัตรนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

   1. มีนักเรียนท่ีจบหลักสูตร
โรงเรียน 
เทพมงคลรังษี ประมาณการจ านวน  
450 คน ได้เข้าร่วมพิธีมอบใบ
ประกาศนียบัตร ร้อยละ 100 
   2. มีวัสดุ-อุปกรณ์ ท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานพิธีมอบใบ
ประกาศนียบัตรอย่างเพียงพอ 
   3. นักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษา
และนักเรียนท่ีมีผลการเรียนยอด
เย่ียมเกิดความภาคภูมิใจใน
สถานศึกษา 

   1. ผู้ส าเร็จการศึกษารู้สึกภาคภูมิใจใน
การส าเร็จการศึกษา 

   2. ครู  ผู้ปกครอง และนักเรียนร่วม
แสดงความยินดีแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

   3. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรต ิ

 

การพัฒนาระบบงานวัดผลประเมินผล 
1. สอบกลางภาค จัดซื้อวัสดุ
และอุปกรณ์ 

 
-นักเรียนไดรับบริการด้านการวัดผล
ประเมินผลร้อยละ100 

-ครูและนักเรียนปฏิบัติตามระเบียบ
วัดผลประเมินผลและได้รับการบริการ
ด้านการวัดผลประเมินผลร้อยละ100 
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2. สอบกลางภาคและปลาย
ภาคเรียน จัดซื้อวัสดุและ
อุปกรณ์ 
3. สอบกลางภาคและปลาย
ภาคเรียน จัดซื้อวัสดุและ
อุปกรณ์ 
4. สอบกลางภาคและปลาย
ภาคเรียน จัดซื้อวัสดุและ
อุปกรณ์ 
5. ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ 

-ครูปฏิบัติตามระเบียบการวัดผล
ประเมินผล 
-มีวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินการ
สอบวัดผลประเมินผลครบถ้วนร้อย
ละ100 

-ครูและนักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ในการ
ด าเนินการสอบวัดผลประเมินผล
ครบถ้วนร้อยละ100 

งานห้องสมุด 
พัฒนาห้องสมุดเพื่อ
การศึกษาและเรียนรู้ 

เชิงปริมาณ 

-มีจ านวนหนังสือ ส่ิงพิมพ์ ไม่น้อย
กว่า 7 รายการ ต่อผู้ใช้ 1 คน 

-มีวัสดุ –ครุภัณฑ์ในการให้บริการ
ร้อยละ 100 

-นักเรียนและบุคลากรได้รับการ
บริการจากห้องสมุดร้อยละ 86 

เชิงคุณภาพ 

หนังสือ ส่ิงพิมพ์ได้มาตรฐานละตรง
ตาม   ความต้องการของผู้ใช้บริการ
ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการ
เรียนรู้พัฒนาตนเองเพื่อสานต่องาน
อาชีพต่อไปในอนาคต 

-นักเรียนให้ความสนใจร่วมกิจกรรม
และศึกษาค้นคว้าจากห้องสมุดมาก
ขึ้น 

-ห้องสมุดมีการพัฒนาปรับปรุง
บรรยากาศภายในห้องสมุด 
เหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อการ
เรียนรู ้

- บุคลากรและ นักเรียนเข้าใช้บริการ
ห้องสมุดมากขึ้น 

- มีหนังสือ วัสดุ 

ส่ิงตีพิมพ์ เทคโนโลยีให้บริการเพียงพอ 

- นักเรียนเห็นคุณค่าและความส าคัญของ
การอ่าน 
มีนิสัยรัก 

การอ่าน รัก       การเรียนรู้และใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 
-นักเรียนสามารถน าการอ่านไปใช้บูรณา
การในการเรียนรู้ วิชาต่างๆ 

-นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการพฒันา
ตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและน านิสัยรักการอ่านเพื่อ
พัฒนางานสานอาชีพก้าวไกลสู่อาเซียน 
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โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ 
ปรับปรุงพัฒนาระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
1. จัดซื้อจัดหาซ่อมอุปกรณ์
ส าหรับพัฒนาระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
2. จัดซื้ออุปกรณ์ส าหรับงาน 
ซ่อมสร้างคอมพิวเตอร์ 

-ระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
คอมพิวเตอร์ 1 ระบบ 
-ระบบงานซ่อมสร้างคอมพิวเตอร์ 1 
ระบบ 
-ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
เครื่องแม่ข่ายสามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

-โรงเรียนมีระบบเครือข่ายภายในส าหรับ
ใช้ติดต่อส่ือสารและถ่ายโอน
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียน และ
มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส าหรับใช้
ติดต่อส่ือสาร ถ่ายโอนข้อมูล และ
ค้นคว้าข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
-ระบบงานซ่อมสร้างคอมพิวเตอร์
สามารถให้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

งานแนะแนว 
1.กิจกรรมการรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคล 

ครูท่ีปรึกษามีข้อมูลนักเรียน ม.1 
และ ม.4 เป็นรายบุคคล    
ร้อยละ 90 

ครูท่ีปรึกษา ม.1 และ ม.4 มีข้อมูลรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล 
ร้อยละ 95 

2.การจัดบริการสนเทศ นักเรียน ม.3 และ ม.6  ร้อยละ  80 
ได้รับข้อมูลด้านการศึกษาต่อ อาชีพ 
การปรับตัวเรียนรู้สู่  
อาเซียน และสามารถด าเนินชีวิตได้
อย่างพอเพียงและรู้จักใช้เทคโนโลยี
ให้เกิดประโยชน์ 

นักเรียน ม.3 และม.6 ร้อยละ90 มี
ข้อมูลด้านการศึกษาต่อ ด้านอาชีพ และ
การปรับตัว  เพื่อใช้ในการตัดสินใจ  
ศึกษาต่อได้  
 

3.ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ร้อยละ 80 เข้าร่วม
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศได้อย่างพร้อม
เพรียง 

นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับความ
ภาคภูมิใจในการเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิม
นิเทศ   

4.ติดตามผล ครูติดตามผลนักเรียนท่ีจบ ม.3 
และ ม.6 ได้ร้อยละ 80 

ครูมีข้อมูลเรื่องการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพของนักเรียน   

5.การบริหารจัดการ
ทุนการศึกษา 

นักเรียนท่ีขาดแคลนร้อยละ  80 
ได้รับทุนการศึกษาและเลือกศึกษา
ต่อได้ตามความถนัดและ                          
สามารถใช้ชีวิตได้อย่างพอเพียง 
 

นักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการ
ช่วยเหลือและได้รับโอกาสทางการศึกษา
และเลือกศึกษาต่อได้ตามความถนัด   
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โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
6.แนะแนวสัญจร ครูและนักเรียนร้อยละ 80 ได้รับ

ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนเทพ
มงคลรังษี 

ครูและนักเรียนโรงเรียนภายนอกตาม
ชุมชนและชนบทได้รับข้อมูล ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนเทพมงคล
รังษ ี
 

ไม่มีเด็กคนใดถูกทอดทิ้ง 
(No child left behied 
project)  
 

1.นักเรียนร้อยละ 60 ของนักเรียน
ท่ีไม่จบการศึกษา มาลงทะเบียนเข้า
ร่วมโครงการ   
2. นักเรียนจบหลักสูตร ร้อยละ 65 
ของนักเรียนท่ีมาลงทะเบียน 

 1. นักเรียนมาลงทะเบียนร้อยละ 60 
ของนักเรียนท่ีไม่จบการศึกษา   
2. นักเรียนจบหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 
88.46 ของนักเรียนท่ีมาลงทะเบียน 

พัฒนาศักยภาพนักเรียน 
1. กิจกรรมเข้าร่วมแข่งขันทั้ง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
2. การจัดกิจกรรมเข้าค่าย 
อบรม และทัศนศึกษา 
3. งานจัดท าเอกสาร
ประจ าตัวนักเรียน 
4. งานเปิดโลกวิชาการ 

1. นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วม
กิจกรรมแข่งขันทางวิชาการท้ัง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
2. นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วม
กิจกรรมเข้าค่าย อบรม และทัศน
ศึกษา 
3. นักเรียนร้อยละ100 เข้าร่วม
กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ 

1. นักเรียนร้อยละ 85 ได้เข้าร่วม
กิจกรรมแข่งขันทางวิชาการท้ังภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 
2. นักเรียนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วม
กิจกรรมเข้าค่าย อบรม และทัศนศึกษา 
3. นักเรียนร้อยละ100 ได้เข้าร่วม
กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
เพิ่มประสิทธิภาพงาน
งบประมาณ               

เชิงปริมาณ 
1.นักเรียน    ผู้บริหาร ครู บุคลากร  
และชุมชน  ร้อยละ 90   มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับดีมาก 
2. มีวัสดุ ครุภัณฑ์ ร้อยละ 90 
เพียงพอต่อการบริหารงาน
งบประมาณ 
เชิงคุณภาพ 
3.  การด าเนินงานของงานการเงนิ 
– บัญชี  มีความถูกต้อง  เป็นระบบ
และสามารถตรวจสอบได้ 

- นักเรียน    ผู้บริหาร ครู บุคลากร  
และชุมชน  ร้อยละ 90   มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับดีมาก 
- มีวัสดุ ครุภัณฑ์ ร้อยละ 90 เพียงพอ
ต่อการบริหารงานงบประมาณ 
-  การด าเนินงานของงานการเงิน – 
บัญชี  มีความถูกต้อง  เป็นระบบและ
สามารถตรวจสอบได้ 
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เพิ่มประสิทธิภาพงานพัสดุ 
และสินทรัพย ์        
 

เชิงปริมาณ 
1. ครูเข้ารับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านการบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์ ร้อยละ 90  
2.การด าเนินงานตามแผนงานได้
ตามเป้าหมาย ตามระเบียบและ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ร้อยละ 90  
เชิงคุณภาพ 
3. โรงเรียนด าเนินการจัดซื้อ จัด
จ้าง จ าหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ได้
ถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการ เป็นระบบและสามารถ
ตรวจสอบได้ 
4.  มีบุคลากรรับผิดชอบจัดท าบัญชี 
การเงิน พัสดุ ครุภัณฑ์ ได้ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน 

- ครูเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ ร้อยละ 
90  
- การด าเนินงานตามแผนงานได้ตาม
เป้าหมาย ตามระเบียบและกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง ร้อยละ 90  
- โรงเรียนด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง 
จ าหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ได้ถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการ เป็นระบบและ
สามารถตรวจสอบได้ 
-  มีบุคลากรรับผิดชอบจัดท าบัญชี 
การเงิน พัสดุ ครุภัณฑ์ ได้ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน 

เพิ่มประสิทธิภาพงานสาร
บรรณ-ธุรการ   

- -  บุคลากรร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ
ในการบริการ 
-  มีทรัพยากรด าเนินงาน ร้อยละ 80 
- โรงเรียนมีการพัฒนาระบบงานธรุการมี
ประสิทธิภาพของและสามารถตรวจสอบ
ได้ 

4.  มีบุคลากรรับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
และให้บริการด้วยความรวดเร็ว 

เพิ่มประสิทธิภาพการระดม
ทรัพยากรเพื่อพัฒนา
การศึกษา      

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียน   ผู้บริหาร ครู บุคลากร  
และชุมชน  ร้อยละ 80   มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับดีมาก 
2. มีงบประมาณในการจ้างบุคลากร 
ร้อยละ 80 เพียงพอต่อการ
บริหารงาน 
เชิงคุณภาพ 

- นักเรียน   ผู้บริหาร ครู บุคลากร  และ
ชุมชน  ร้อยละ 80   มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับดีมาก 
- มีงบประมาณในการจ้างบุคลากร ร้อย
ละ 80 เพียงพอต่อการบริหารงาน 
-  มีการระดมทรัพยากร  เพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
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3.  มีการระดมทรัพยากร  เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ 

เพิ่มประสิทธิภาพการนเิทศ
ระบบบริหารงบประมาณ   

เชิงปริมาณ 
1. บุคลากรร้อยละ 80 มีความพึง
พอใจในการบริการ 
2. ระบบการด าเนินงานได้รับการ
พัฒนามากขึ้น ร้อยละ 20 
 เชิงคุณภาพ 
3. โรงเรียนมีการพฒันาระบบงาน
งบประมาณมีประสิทธิภาพของและ
สามารถตรวจสอบได้ 
4.  มีบุคลากรรับผิดชอบงานเป็น
ปัจจุบัน และพึงพอใจในระดับดี 

- บุคลากรร้อยละ 90 มีความพึงพอใจใน
การบริการ 
- โรงเรียนมีการพัฒนาระบบงาน
งบประมาณมีประสิทธิภาพของและ
สามารถตรวจสอบได้ 

เพิ่มประสิทธิภาพงาน
สมาคมผู้ปกครองและครู
เทพมงคลรังษี   

เชิงปริมาณ 
1.   คณะกรรมกรรมการ ร้อยละ 
80  ให้การร่วมมือและสนับสนุน
การด าเนินงาน 
2.   คณะกรรมกรรมการ ร้อยละ 
80 มีความพึงพอใจในการ
ด าเนินงาน 
เชิงคุณภาพ 
3. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนเต็ม
ประสิทธิภาพ ในระดับดีมาก 

-คณะกรรมกรรมการ ร้อยละ 80  ให้
การร่วมมือและสนับสนุนการด าเนินงาน 
- คณะกรรมกรรมการ ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจในการด าเนินงาน 
- โรงเรียนได้รับการสนับสนุนเต็ม
ประสิทธิภาพ ในระดับดีมาก 

เพิ่มประสิทธิภาพงาน
ควบคุมภายในโรงเรียนเทพ
มงคลรังษี   
 

เชิงปริมาณ 
1. คณะครู ร้อยละ 100  ได้รับ
ความรู้ความเข้าใจระบบควบคุม
ภายในและสนับสนุนการด าเนินงาน 
2.   คณะครู ร้อยละ 80 ให้ความ
ร่วมมือการด าเนินงานและมีความ
พึงพอใจในการด าเนินงาน 
 

-  คณะครู ร้อยละ 80 ให้ความร่วมมือ
การด าเนินงานและมีความพึงพอใจใน
การด าเนินงาน 
- โรงเรียนพัฒนาระบบควบคุมภายเพื่อ
ป้องกันความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพ 
ในระดับพอใช้ 
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เชิงคุณภาพ 
3. โรงเรียนพฒันาระบบควบคุม
ภายเพื่อป้องกันความเส่ียงอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในระดับพอใช้ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม

บริหารงานบุคคล 
เชิงปริมาณ 
1. ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ ครูอัตราจ้างได้รับการ
พัฒนาโดยวิธีการอบรมสัมมนา
อย่างน้อย 18 ช่ัวโมง / ภาคเรียน 
 2. บุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาคุณภาพร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 

1. บุคลากรทางการศึกษาทุก
คนมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น 

2. บุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนมีคุณภาพสามารถท างาน
ละจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ 
ครูอัตราจ้างได้รับการพัฒนาโดยวิธีการ
อบรมสัมมนาอย่างน้อย 18 ช่ัวโมง / 
ภาคเรียน ตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
2. บุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาคุณภาพร้อยละ 100 ตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด 
3. บุคลากรทางการศึกษาทุกคนมี
คุณภาพเพิ่มมากขึ้นตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด 
4. บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมี
คุณภาพสามารถท างานละจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

ส่งเสริมและพัฒนางาน
กิจการนักเรียน 

เชิงปริมาณ 
  1.   นักเรียนร้อยละ 100 มี
คุณธรรมจริยธรรมและลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร 
  2.  นักเรียนร้อยละ 95  มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงดีขึ้น 

1.   นักเรียนร้อยละ 100 มีคุณธรรม
จริยธรรมและลักษณะท่ีพึงประสงค์ตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด 
  2.  นักเรียนร้อยละ 95  มีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
โรงเรียน 
  3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงดีขึ้นตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด 
  4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนดีขึ้นตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
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  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนดีขึ้น 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
1.  ซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่ เชิงปริมาณ 

1 .  ปรับปรุ ง ซ่ อมแซม อาคาร
สถานท่ีท่ีช ารุดให้อยู่ ในสภาพท่ี
ปลอดภัย  พร้อมใช้งาน 
2. ซ่อมบ ารุงระบบ
เครื่องปรับอากาศ 
3. ปรับปรุงห้องกลุ่มสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 
4. ปรับปรุงพื้นห้องสมุด 
5. ปรับปรุงห้องน้ านักเรียนชาย 
6. พัฒนาซ่อมบ ารุงระบบกล้อง
วงจรปิด 
7. ปรับปรุงฝ้าเพดาน /หลังคา 
ห้องประชาสัมพันธ์/บ้านพักคร ู
8. ซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า/ประปาท่ี
ช ารุด 
เชิงคุณภาพ 
1.  อาคารสถานท่ีได้รับการ
ปรับปรุงพัฒนาให้มีความปลอดภัย  
ส าหรับนักเรียนและบุคลากร    
ทุกคนรวมถึงผู้ปกครอง  ผู้ท่ีมา
ติดต่อราชการ 

1. อาคารเรียนสวยงาม สะอาด เป็น
ระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
2. ลดและป้องกันปัญหาการเกิดคราบ
สกปรกและเช้ือราจากน้ าฝนของอาคาร
เรียน 
3. ครู บุคลากร นักเรียน ตลอดจนผู้มา
ใช้บริการของโรงเรียน ได้รับความความ
อุ่นใจ และพึงพอใจต่อการจัด
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
อาคารเรียน 
4. การบริหารและการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

2.  ปรับปรุงภูมิทัศน์ เชิงปริมาณ 
1. มีแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้น อย่างน้อย   
5  จุด   
2. บุคลากร นักเรียน ร้อยละ 90 มี
สุขภาพแข็งแรง 
เชิงคุณภาพ 

ด าเนินการปรับพื้นท่ีโดยการปูกระเบ้ือง 
ปลูกต้นไม้เพิ่มเติม มีป้ายบอกทิศทาง 
-ฝุ่นละอองในโรงเรียนลดลง ปราศจาคก
ล่ินรบกวน  
-นักเรียนมีความปลอดภัยบนทางท้าวใน
โรงเรียน 
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1. โรงเรียนมีบรรยากาศของการ
เรียนรู้ สะอาดร่มรื่น  สวยงาม   
2. บุคลากรและนักเรียนมีส่วนร่วม
ในการช่วยกันดูแล  รักษาความ
สะอาด 

3.  การจัดการขยะใน
โรงเรียน 

เชิงปริมาณ 
1. มีถังขยะตามจุดต่างๆจ านวน  10  
จุด 
2. มีกิจกรรมการรับซื้อขยะ 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนและบุคลากรมีการคัด
แยกขยะก่อนท้ิงอย่างถูกวิธี   

- มีถังขยะแบบคัดแยกเพิ่มข้ึนเพื่อ
รองรับจ านวนนักเรียนท่ีเพิ่มขึ้น 
- มีกิจกรรมการคัดแยกขยะ บุคลากร 
นักเรียนสามารถคัดแยกขยะก่อนน าไป
ขายได้ท าให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 
 

5.  งานรักษาความสะอาด เชิงปริมาณ 
1. มีไม้กวาด แปรงขัดห้องน้ า35 
ชุด 
2. มีกิจกรรมท าความสะอาด
บริเวณรับผิดชอบ 
เชิงคุณภาพ 
1. นัก เรียนและบุคลากรมีการ
รักษาความสะอาดอย่างถูกวิธี   

- อาคารเรียนอาคารประกอบ ถนน โรง
จอดรถ สะอาด ปราศจากขยะ และ
ปลอดภัยโรค 
-นักเรียนและยุคลากรมีความพึงพอใจ
ต่อการใช้บริการในระดับดีมาก 

6.  พัฒนางาน
ประชาสัมพันธ ์

เชิงปริมาณ 
1.ผู้เรียนจ านวน 1,514  คน
ผู้ปกครองและชุมชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารทางโรงเรียน ร้อยละ 90 
2. ผู้เรียนจ านวน 1,514 คน 
ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ด้าน
การประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน
ได้รับข้อมูลข่าวสารภายในและ
ภายนอก ร้อยละ 90 

-ผู้เรียนและผู้ปกครองร้อยละ 90 
ได้รับวารสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของโรงเรียนอย่างท่ัวถึง 
-ผู้เรียนร้อยละ 95 เข้าร่วมกิจกรรมท่ี
แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันขาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ท่ีทาง
โรงเรียนจัดขึ้นอย่างพร้อมเพรียงเช่น 
-วันมาฆบูชา /วันวิสาขบูชา/ 
แห่เทียนจ าน าพรรษา 
-วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
 เป็นต้น 
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2.  ผู้เรียนมีทักษะด้านการ
ประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 90 

7. งานอนามัย เชิงปริมาณ 
1 .   นั ก เ รี ย น แ ละบุ ค ล า กร ใน
โรง เรียนร้อยละ 80 ไ ด้รับการ
ป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพโดย
ครูพยาบาล แพทย์ และเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข   
2.นักเรียนร้อยละ 80  มีน้ าหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. นักเรียนร้อยละ 80  มีความรู้
เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอย่างถูกต้อง 
4. นักเรียนร้อยละ 80  ท่ีประสบ
อุบัติเหตุได้รับบริการการเบิก-จ่าย
ค่ารักษาพยาบาลสะดวก และ
รวดเร็ว  
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
ได้รับการป้องกันโรคและส่งเสริม
สุขภาพโดยครูพยาบาล    แพทย์   
และเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข   
2.  นักเรียนมีน้ าหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
3. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
สุขภาพอย่างถูกต้อง 
4.  นักเรียนท่ีประสบอุบัติเหตุได้รับ
บริการการเบิก-จ่ายค่า
รักษาพยาบาลสะดวกและรวดเร็ว  

-นักเรียนและบุคลากรได้รับการป้องกัน
และส่งเสริมสุขภาพ 
ร้อยละ  95 
-นักเรียนมีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐานร้อยละ 95 
-นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ
อย่างถูกต้อง ร้อยละ 90 
-นักเรียนมีหลักประกันด้านสุขภาพร้อย
ละ 100 

8.  งานสัมพันธ์ชุมชน เชิงปริมาณ 
1. ผู้เรียน ร้อยละ 90 มีคุณภาพ
ตามข้อ 2.1 

บุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 90  
เช่น ท าบุญตักบาตรท่ีวัดเหนือทุวันพระ 
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2. ผู้เรียน ร้อยละ 90 มีคุณภาพ
ชีวิตตามข้อ 2.2 
เชิงคุณภาพ 
1.  ผู้เรียนน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตร้อยละ 90 
2.  ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเคียง
คู่ประชาคมอาเซียน ร้อยละ 90 

เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียน / ลอยกระทง 
/ท าความสะอาดบริเวณวัด/ล้างห้องน้ า  
เป็นต้น 

9.พัฒนางานคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

เชิงปริมาณ  
1.  คณะกรรมการสถานศึกษาร้อย
ละ 100 มีความรู้และปฏิบัติหน้าท่ี
ตามท่ีระเบียบก าหนดในระดับดี
มาก  
2.  คณะกรรมการสถานศึกษาร้อย
ละ 100 ก ากับติดตามดูแล และ
ขับเคล่ือน การด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา ในระดับดีขึ้นไป  
3. ผู้ปกครองและชุมชนร้อยละ 80  
มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
ในระดับดีขึ้นไป  
เชิงคุณภาพ 
1.  คณะกรรมการสถานศึกษารู้
และปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีระเบียบ
ก าหนด ก ากับติดตาม ดูแล และ 
ขับเคล่ือน การด าเนินงานของ
สถานศึกษา  
2.  ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสถานศึกษา  

โรงเรียนมีการด าเนินการประชุมได้ร้อย
ละ 100 มีการจัดเอกสารและอาหารว่าง
จัดท าแฟ้มรายงานการประชุม เรียบร้อย 

โครงการ งานแผนงานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
โครงการ งานแผนงานเพื่อ
การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

เชิงปริมาณ 1.  ครู และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการเขียนแผนปฏิบัติการประจ าปี 
สามารถจัดท าแผนงาน/ 
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โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
1.  โรงเรียนมีแผนการปฏิบัติงาน
ประจ าปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 
100 
2.  มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีตามท่ีก าหนด  
3.  มีการประเมินสรุปการ
ด าเนินงานตามโครงการ และ
รายงานผลการประเมิน 
เชิงคุณภาพ 
1.  โรงเรียนมีแผนการปฏิบัติงาน/
โครงการ เพื่อพัฒนาโครงสร้าง
องค์กร และเพิ่มประสิทธิภาพ      
การบริหารจัดการอย่างมีระบบ 
2.  นักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

โครงการ/กิจกรรมท่ีสนับสนุนการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และทิศทางการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 
2.  ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ป ร ะ เ มิ น ผลก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม
แผนปฏิบัติการประจ าปีให้เป็นไป 
ตามท่ีก าหนด และบรรลุวัตถุประสงค์
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน 
3. จัดสรรและซ่อมบ ารุง วัสดุ-อุปกรณ์
ให้เอื้อต่อการด าเนินงานนโยบายและ
แผนงาน 

โครงการ การพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ 
โครงการ การพัฒนา
ระบบงานประกันคุณภาพ 

เชิงปริมาณ 
1.  บุคลากรของโรงเรียน ร้อยละ 
100 สามารถด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามแนวทาง 
ท่ีโรงเรียนก าหนดได้ครบถ้วน 
2.  แบบรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ประจ าปี 2561 จ านวน  20 เล่ม 
เชิงคุณภาพ 
3.   โรงเรียนด าเนินการประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษาได้อย่าง
ครบถ้วน 
4.  ผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด
อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

1.  บุคลากรของโรงเรียน ร้อยละ 100 
สามารถด าเนินงานการประกนัคุณภาพ
การศึกษาตามแนวทางท่ีโรงเรียน
ก าหนดได้ครบถ้วน 
2.  มีแบบรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ประจ าปี 2561
จ านวน 20 เล่ม 
3.  โรงเรียนด าเนินการประกนัคุณภาพ
การจัดการศึกษาได้อย่างครบถ้วน 
4.  ผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัดอยู่
ในระดับ ดีเลิศ 
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โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
พัฒนาด าเนนิงานสารสนเทศโรงเรียน 
โครงการพัฒนาด าเนินงาน
สารสนเทศโรงเรียน 

เชิงปริมาณ 
1. มีเอกสารสนเทศโรงเรียนเทพ
มงคลรังษี จ านวน 20 เล่ม  
 2.  มีข้อมูลสารสนเทศบนเว็บไซต์
โรงเรียนเทพมงคลรังษี ให้สืบค้น
ข้อมูล 1 ช่องทาง  
 3.   มีงบประมาณในการ
ด าเนินการระบบสารสนเทศร้อยละ 
80 เพียงพอต่อการบริหารจัดการ 
เชิงคุณภาพ 
4.  มีข้อมูลสารสนเทศถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน สามารถน าไปใช้ในการ
บริหารจัดการการพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  

- มีระบบจัดท าข้อมูลของบุคลากรทาง
การศึกษา นักเรียนและสถานศึกษา  
- การท างานมีความรวดเร็วสอดคล้อง
กับการด าเนินงานของหน่วยงานต้น
สังกัด  
- มีข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหาร
จัดการ พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของ 
 - สถานศึกษา และเป็นไปตามคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาโดยน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
 

จัดซ้ือวัสดุคุภัณฑ์ส านักงาน เชิงปริมาณ 
1.  โรงเรียนมีการปฏิบัติงาน
ประจ าปีการศึกษา 2561  
2.  มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีตามท่ีก าหนด  
3.  มีการประเมินสรุปการ
ด าเนินงานตามโครงการและ
รายงานผลการประเมิน 
เชิงคุณภาพ 
1.  โรงเรียนมีแผนการปฏิบัติงาน/
โครงการ เพื่อพัฒนาโครงสร้าง
องค์กร และเพิ่มประสิทธิภาพ      
การบริหารจัดการอย่างมีระบบ 
2.  ฝ่ายบริหารมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

1. ฝ่ายบริหาร สามารถจัดท าแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมท่ีสนับสนุนการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของ 
โรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และทิศทางการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 
2. ก ากับ  ติดตาม ตรวจสอบ และ
ป ร ะ เ มิ น ผลก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม
แผนปฏิบัติการประจ าปีให้เป็นไป 
ตามท่ีก าหนด และบรรลุวัตถุประสงค์
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน 
3. จัดสรรและซ่อมบ ารุง วัสดุ-อุปกรณ์
ให้เอื้อต่อการด าเนินงาน 
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โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
โครงการปรับปรุงห้องน้ า
ภายในหอ้งผู้อ านวยการ 

เชิงปริมาณ 

          มีห้องน้ า ห้องส้วมที่สะอาด ได้
มาตรฐาน ง่ายต่อการดูแลรักษา
และท าความสะอาด 
เชิงคุณภาพ 
มีการปรับปรุงห้องน้ า ห้องส้วม 
ห้องผู้อ านวยการ 

1.ห้องส้วมโรงเรียนสะอาด ปลอดภัย 
และถูกสุขลักษณะ 
2. ห้องส้วมห้องผู้อ านวยการมีความ
สะอาด เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่หน่วยงาน
อื่น และคนท่ัวไป  

 

ปรับปรุงห้องประชุม (ห้อง
พัสดุ และห้องคอมฯ 3) 

เชิงปริมาณ 

มีห้องประชุมท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
 สามารถรองรับการประชุมของครู 

1. ห้องประชุมให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและใช้
งานได้เต็มท่ี 
2. ใช้เป็นท่ีจัดประชุมครู 
 

จัดซ้ือกล้องวงจรปิด เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 95 ของบุคลากรในโรงเรียน
มั่นใจในระบบความปลอดภัยของ
โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนมีระบบความปลอดภัยท่ีดี 
มีประสิทธิภาพ 

1. เพิ่มความมั่นใจในการดูแลนักเรียนให้
ปลอดภัย 
2. ลดการกระท าท่ีไม่ดีของนักเรียน 
3. ลดการสูญเสียท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ 
 

3. จุดเด่น 

ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ท่ีเน้นทักษะ
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
นักเรียนมีโอกาสได้ออกไปศึกษาแหล่งเรียนท่ีได้ลงมือปฏิบัติจริง แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน และครูผู้สอนมี
กระบวนการจัดท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนท่ีมีปัญหา 

4. จุดควรพัฒนา 
ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนการประเมินผลการเรียนการสอนรายจุดประสงค์หรือราย

หน่วย ควรบูรณาการและสอดแทรกข้อสอบ O-net หรือข้อสอบระดับชาติเข้าไปในข้อสอบท่ีวัดผลนักเรียน
ด้วยเพื่อให้นักเรียนได้เห็นแนวข้อสอบและเมื่อนักเรียนท าแบบทดสอบเสร็จครูผู้สอนการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
นักเรียนทันที เพื่อนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเองและควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
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5. แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
จัดโครงการพัฒนาครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การ

จัดท าและน าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล โดยเฉพาะการต้ังเป้าหมายเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การใช้ส่ือ แหล่งการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพจริง 
 ผู้บริหารมีการพัฒนาการจัดองค์กร โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร ให้บรรลุ
เป้าหมายการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร โดยเฉพาะการพัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
ท้องถิ่น รวมทั้งการจัดหาใช้ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ท้องถิ่นและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ตามกระบวนการ พัฒนาหลักสูตร 
 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม  (มาตรฐานที่ 2+3 = มาตรฐานที่ 1) 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ดี 

 จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินโดยภาพรวม สรุปว่าอยู่ 
ในระดับดีเลิศ  ท้ังนี้ เพราะมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับดี  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและ 
การจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเลิศ  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
อยู่ในระดับดีเลิศ 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์  สังเคราะห์  เพื่อสรุปน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา (3-5 ปี)  และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ดังนั้น  จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควร
พัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมท้ังแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้น  ดังนี้ 

สรุปผล 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1) มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ สร้างองค์
ความรู้ ด้วยตนเอง ส่งเสริมการคิดวิ เคราะห์  
สังเคราะห์ น าภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ท้ังในและ
นอกสถานศึกษามาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน 
ท่ีเป็นไปตามปัญหาและความต้องการพัฒนาตาม
สภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถาน 
ศึกษาและสภาพของขุมชนท้องถิ่น 

2 ) ผู้ เ รี ย น มี คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ท่ี พึ ง ป ร ะ ส ง ค์   
ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และ เขียน 
การ ส่ือสาร ท้ั งภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ 
ความสามารถในการคิดค านวณ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร และความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต อยู่ในระดับดีเยี่ยม ส่งเสริมให้
นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  และมีความประพฤติ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 

1) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการท าสอบ
ระดับชาติให้สูงขึ้นกว่าระดับเขตพื้นท่ี และ
ระดับประเทศในทุกๆกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเป็น
รูปธรรม 
2) ออกแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลายและ
วัดผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามสภาพจริง
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย และให้ข้อมูลย้อนกลับของผล
การทดสอบแก่นักเรียนทุกครั้ง เพื่อนักเรียนน ามา
ปรับปรุงและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน และครูควร
ใช้ส่ือเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการผู้เรียน
ให้ทันการเปล่ียนแปลงของโลก และได้ด าเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องและปรับเปล่ียนหรือหาแนวทางในการ
พัฒนาและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ต่อไป 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
1) ผู้บริหารมีความต้ังใจมีความมุ่งมั่นมีหลักการ
บริหารและมีวิ สัยทัศน์ ท่ี ดี ในการบริหารงาน 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
1) ควรสร้างเครือข่ายให้ผู้ปกครองได้ มีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็น ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน
มากขึ้น 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีในการท างาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษามีความต้ังใจ และมี
ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาท 
2) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น
ระบบ โร ง เรี ยน ไ ด้ ใ ช้ เ ทคนิ คก ารประ ชุม ท่ี
หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การ
ประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ ทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมายท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา แผนปฏิบั ติการประจ าปี ท่ี
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป 
การศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา ครูผู้สอน
สามารถจัดการเรียนรู้ไ ด้อย่างมีคุณภาพ มีการ
ด าเนินการ นิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา 
และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวม
ข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ 
สถานศึกษา 

2) ควรพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการ
ขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
1) ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความต้ังใจ มุ่งมั่น ใน
การปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มเวลา และความสามารถ 
2) ครูจัดมีการกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ 
จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
3) ครูให้นักเรียนมีส ่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
4) มีการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดด้วยกิจกรรม
ต่างๆท่ีหลากหลายและศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้วยการ
ปฏิบัติจริง 
5) มีกระบวนการแก้ปัญหาการเรียนการสอนด้วย
นวัตกรรม 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็
ส าคัญ 
1) ควรปรับจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่างหลากหลาย และ 
ใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง  
2) ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีหลากหลาย ให้
นักเรียนสามารถเลือกเรียนตามความถนัดและความ
สนใจของผู้เรียน 
3 )  ปรับการ เรี ยนเป ล่ี ยนการสอนด้วยวิ ธี  การ ท่ี
หลากหลาย สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวช้ีวัด
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและฝึกให้นักเรียนได้
คิดวิเคราะห์หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ส่ือ เทคโนโลยีให้
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
 
 

มากขึ้ น  และพัฒนา ส่ือ  แห ล่ง เรี ยนรู้  จัด เตรี ยม
ห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานเสมอ 
4) พัฒนาครูด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้ และธรรมชาติวิชา  
5) ควรส่งเสริมการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามา มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียน ได้เรียนรู้ 
6) นักเรียนควรได้รับข้อมูลย้อนกกลับทันทีเพื่อสามารถ
น าไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตนเอง 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ซัดเจนขึ้น  
2. การพัฒนาให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท าการ

วิจัยในช้ันเรียนหรือนวัตกรรม เพื่อพฒันาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
3. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปล่ียนเรียนรู้ทักษะกระบวนการจัดการเรียนการ

สอน ติดตามผลการน่าไปใช้และผลท่ีเกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
4. การส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมซนโดยการร่วมมอืและสร้างเครือข่าย

ในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ 
   5.  มีการบูรณาการความรู้หรือการจัดการเรียนการสอนระหว่างรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
ต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
1. พัฒนาทักษะกระบวนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนให้แก่ครูเพื่อให้สามารถปรับการเรียน 

เปล่ียนการสอนในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.  จัดสรรอัตราก าลังให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและพอเพียง 
3.  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ จัดท าข้อตกลงการดูแลจากมหาวิทยาลัยในท้องถิ่น 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 2561 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนเทพมงคลรังษี ต.บ้านเหนอื อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

ผลการประเมินตนเอง 
ประจ าปี 2561 

  เทียบระดับ 
คุณภาพ 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน      
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ระดับดี 72.32 3.16 ระดับดี 

1) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร การคิดค านวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ70 ได้ระดับดีข้ึนไป 

3.88 
77.61 

3 ดี 

2) นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ 
แก้ปัญหาได้ตาเกณฑ ์

ร้อยละ70 ได้ระดับดีข้ึนไป 
3.50 
69.91 

3 ดี 

3) นักเรียนมีผลงานหรือชิ้นงานจากการท างานกลุ่มหรือ
เด่ียวได้ และสามารถอธิบายหลักการแนวคิด ขั้นตอนการ
ท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ 

ร้อยละ70 ได้ระดับดีข้ึนไป 
4.37 
87.36 

4 ดีเลิศ 

4) นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูลได้ ร้อยละ70 ได้ระดับดีข้ึนไป 

4.17 
83.42 

4 ดีเลิศ 

5) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

ร้อยละ65 ได้ผลการเรียน 
ระดับ 2 ข้ึนไป 

3.35 
66.97 

3 ดี 

6) นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีพร้อมที่
จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น ร้อยละ70 ได้ระดับดีข้ึนไป 

4.19 
83.76 

4 ดีเลิศ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 87.51 4.38 ระดับดีเลิศ 
1) นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ึนไป 4.31 
86.19 

4 ดีเลิศ 

2) นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่น
และมีความภูมิใจในความเป็นไทย 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ึนไป 4.43 
88.56   

4 ดีเลิศ 

3) นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ึนไป 4.41 
88.11 

4 ดีเลิศ 

4) นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณแ์ละ
แสดงออกอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ึนไป 4.36 
87.19 

4 ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับดีเลิศ 88.82 4.48 ระดับดีเลิศ 
2.1 โรงเรียนก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ึนไป 4.64 

92.80 
4  

2.2 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
ตามระบบ PDCA 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ึนไป 4.34 
86.80 

4 ระดับดีเลิศ 

2.3 โรงเรียนมีการพัฒนาวิชาการตามคุณภาพผู้เรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ึนไป 4.13 
82.67 

4 ระดับดีเลิศ 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

ผลการประเมินตนเอง 
ประจ าปี 2561 

  เทียบระดับ 
คุณภาพ 

ระดับคุณภาพ 

2.4 โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ึนไป 4.69 
93.70 

4 ระดับดีเลิศ 

2.5 โ ร ง เ รี ยนจั ดสภาพแวดล้อมทา งกายภาพและ
สภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ึนไป 4.59 
91.72 

4 ระดับดีเลิศ 

2.6 โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ึนไป 4.48 
85.23 

4 ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับดีเลิศ 84.99 4.25 ระดับดีเลิศ 

3.1 ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการ
คิดและคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริงและ สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ึนไป 3.95 
78.91 3 ระดับดีเลิศ 

3.2 ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลายที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ึนไป 4.24 
84.85 

4 ระดับดีเลิศ 

3.3 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ึนไป 4.29 
85.81 

4 ระดับดีเลิศ 

3.4 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ึนไป 4.61 
82.11 

4 ระดับดีเลิศ 

3.5 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ึนไป 4.16 
83.25 

4 ระดับดีเลิศ 

สรุปผลรายงานการประเมินตนเอง 83.41 4.07 ระดับดีเลิศ 
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ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

4.1  ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 

สถานศึกษา   
โรงเรียนเทพมงคลรังษี รางวัลสถานศึกษาที่ส่งเสริมโครงการคัดเลือกเยาวชนดีเด่น

ต้นแบบดนตรีไทย ประจ าปีพุทธศักราช 2561 
กระทรวงวัฒนธรรม 

 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 

 รางวัลโล่เกียรติคุณโรงเรียนเทพมงคลรังษี เป็นสถานศึกษาที่มี
ผลงานดีเด่นด้านการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ผู้บริหาร 
นายสมพงษ์  เตชรัตนวรกุล รางวัลระดับชาติ  รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS 

รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองระดับชาติ  ด้านนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รางวัลระดับชาติ  รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS 

รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เพื่อการเรียนการสอน ระดับภาคกลางภาคตะวันออก 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รางวัลผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม
การแข่งขันปี่พาทย์ไมแ้ข็งเคร่ืองคู่ ระดับ ม.1-6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับชาติ  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รางวัลผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม
การแข่งขันนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ระดับ ม.4-6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับชาติ 2561 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางพัชรี  จิรจีรังชัย รางวัลระดับชาติ  รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS 

รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองระดับชาติ  ด้านนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รางวัลระดับชาติ  รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS 

รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เพื่อการเรียนการสอน ระดับภาคกลางภาคตะวันออก 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ได้รับรางวัลในการปฏิบัติต้น เป็นครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี

การศึกษา 2561 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวพเยาว์  ช านาญก าหนด รางวัลดีเด่นเน่ืองในวันครู ประจ าปีการศึกษา 2561 ประเภท
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 
(กาญจนบุรี) 

รางวัลผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม
การแข่งขันปี่พาทย์ไมแ้ข็งเคร่ืองคู่ ระดับ ม.1-6 งานมหกรรม

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 

ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับชาติ  
รางวัลผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม
การแข่งขันนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ระดับ ม.4-6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับชาติ 2561 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประเภทครู 
นางสุพัตรา  พรมที รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS รางวัลระดับเหรียญ

เงิน ด้านวิชาการ ระดับภาคกลางภาคตะวันออก 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวธวัลรัตน์  สีหานาจ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS รางวัลระดับเหรียญ
เงิน ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน ระดับภาคกลางภาคตะวันออก 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางวารุณี  สะอาดดี 
นางโสภี  สิงห์จันทร์ 

การแข่งขันตอบปัญหาโภชนาการและความปลอดภัยอาหาร 
คร้ังที่ 11 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

นางวารุณี  สะอาดดี 
นางโสภี  สิงห์จันทร์ 

การแข่งขันตอบปัญหาความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

นางวารุณี  สะอาดดี 
นางสาวธวัลรัตน์  สีหานาจ 

การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ “ดูแลสุขภาพอย่างไรใน
ยุคไทนแลนด์ 4.0” 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

นางวารุณี  สะอาดดี 
นางสุพัตรา  พรมที 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น  
ม.4-ม.6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

นางวารุณี  สะอาดดี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 
นางโสภี  สิงห์จันทร์ 
นางสาวณัฐกฤตา  บุญเมืองธนาภา 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น  
ม.1-ม.3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

นางกมลเนตร  เกตุแก้ว 
นางสาวณัฐกฤตา  บุญเมืองธนาภา 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

นายฐิติวุฒิ  สงบจิต 
นายกมล  ทัลวัลลิ์ 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น  
ม.4-ม.6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

นายธีรพงศ์  ทาต่อย 
นางสาวธวัลรัตน์  สีหานาจ 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น  
ม.1-ม.3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

นางนิตยา  เศษวิกา การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

นางนิตยา  เศษวิกา การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 
ระดับชั้น ม.4-ม.6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

นางพรร าไพ  วรรณโท 
นางสาวปาริฉัตร  แซ่โง้ว 

การแข่งขันการย้อมสีแบบแกรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

นางพรร าไพ  วรรณโท 
นางสาวปาริฉัตร  แซ่โง้ว 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น  
ม.4-ม.6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

นางสาวธานี  มังกะโรทัย ได้รับรางวัลในการปฏิบัติต้น เป็นครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี

การศึกษา 2561 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวพึ่งพร   บุญสืบ ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่น  เน่ืองในวันครู  ปีการศึกษา  2561 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 
(กาญจนบุรี) 

นางสาววิจิตรตรา  สีค า ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่น  เน่ืองในวันครู  ปีการศึกษา  2561 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 
(กาญจนบุรี) 



   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2561  หน้า 56 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 

นางสาวมณีรัตน์  นักดนตรี ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่น เน่ืองในวันครู ปีการศึกษา 2561 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต8  

นายปราโมทย์ พุ่มเกิด ครูผู้สอนดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2561 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

นายปราโมทย์ พุ่มเกิด 
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech 
ระดับชั้น ม.4-ม.6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

นางสาวสิริมา  ลาโงน 
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)ระดับชั้น ม.4-ม.6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

นางสาวสิริมา  ลาโงน 
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการ
แข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)ระดับชั้น ม.1-ม.3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

นางสาวประกายนิล  ดุมสูงเนิน 
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการ
แข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)ระดับชั้น ม.1-ม.3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

นายฐกฤต  จันทร์หอม 
ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วม กิจกรรม การแข่งขัน Multi Skills 
Competition ระดับชั้น ม.1-ม.3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

Mr.Dhebby Sonido 
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 กิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทาน 
Story Telling ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

นายศรายุทธ ธัญญาวุฒิ 
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech 
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

นางสาวนัทกร บุญยัง ครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 
เน่ืองในการจัดงานมหกรรมความสามารถ ทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 
ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและ ภาคตะวันออก) สังกัดเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
รางวัลเหรียญทองแดง อันดับ 18 

ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 
เน่ืองในการแข่งขันงานศลิปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
(กาญจนบุรี) 

ครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 
เน่ืองในการแข่งขันงานศลิปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 รางวัลชนะเลิศ 
เหรียญทอง 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
(กาญจนบุรี) 

นาวสาวฑีรณัฐ ทองหล ี
 

รางวัล “ครูดีเด่น” เน่ืองในวันครู ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
(กาญจนบุรี) 

ครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วม แข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  
ม.1-ม.3 เน่ืองในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปีการศึกษา2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
(กาญจนบุรี) 

ครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วม แข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย 
 ม.4-ม.6 เน่ืองในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 รางวัล
เหรียญทองแดง 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
(กาญจนบุรี) 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 

นายเทิดศักด์ิ เป็ดทอง ครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 
เน่ืองในการแข่งขันงานศลิปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 รางวัลเหรียญ
ทองแดง 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
(กาญจนบุรี) 

 ครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 
เน่ืองในการแข่งขันงานศลิปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 รางวัลเหรียญ
ทองแดง 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
(กาญจนบุรี) 

นางวรรณิภา อารักษ์ ครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน การท่องอาขยาน ท านอง
เสนาะ ม.1-ม.3 เน่ืองในการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 
รางวัลเหรียญทองแดง 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
(กาญจนบุรี) 

 ครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการท่องอาขยาน ท านอง
เสนาะ ม.4-ม.6 เน่ืองในการแข่งขันงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 
รางวัลเหรียญทอง  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
(กาญจนบุรี) 

นางทัศน์มิรา  จักกภูมิ ครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน เรียงร้อยถ้อยความ (การ
เขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 เน่ืองในการแข่งขัน งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
คร้ังที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 รางวัลเหรียญทอง 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
(กาญจนบุรี) 

 ครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การ
เขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 เน่ืองในการแข่งขัน งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
คร้ังที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 รางวัลเหรียญทอง  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
(กาญจนบุรี) 

นางปุณณศิา ชนะฤทธิชัย ครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์
ยานี 11 (6 บท) ม.1-ม.3 เน่ืองในการแข่งขัน งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
คร้ังที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 รางวัลเหรียญทอง 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
(กาญจนบุรี) 

 ครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่
สุภาพ ม.4-ม.6 เน่ืองในการแข่งขันงาน  
ศิลปหัตถกรรม นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
คร้ังที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 รางวัลเหรียญเงิน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
(กาญจนบุรี) 

นางสาวศิริประภา อุ่นวงค์ ครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค า
คมเดิม) ม.1-ม.3 เน่ืองในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม 
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปี
การศึกษา 2561 รางวัลเหรียญทองแดง 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
(กาญจนบุรี) 

ครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค า
คมเดิม) ม.4-ม.6 เน่ืองในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม 
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปี
การศึกษา 2561 รางวัลเหรียญเงิน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
(กาญจนบุรี) 

นายเอกสิทธิ์ จิตเที่ยง ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวด
วงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
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งานมหกรรมความสามารถทางศลิปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

นายเอกสิทธิ์ จิตเที่ยง ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวด
วงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 
งานมหกรรมความสามารถทางศลิปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

นายเอกสิทธิ์ จิตเที่ยง ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง  
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

นายเอกสิทธิ์ จิตเที่ยง ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศการแข่งขัน
ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปี
การศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

นายเอกสิทธิ์ จิตเที่ยง ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขัน
ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปี
การศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

นายเอกสิทธิ์ จิตเที่ยง ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง  
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

นายเอกสิทธิ์ จิตเที่ยง ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขัน
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปี
การศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

นายเอกสิทธิ์ จิตเที่ยง ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 
1 การแข่งขันขบัร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

นายเอกสิทธิ์ จิตเที่ยง ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้อง
เพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 

นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปี
การศึกษา 2561 

นายเอกสิทธิ์ จิตเที่ยง ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 
1  การแข่งขันขบัร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.
3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

นายเอกสิทธิ ์จิตเที่ยง ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดวงดนตรี
สตริง ม.1-ม.3งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที่ 68 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายเอกสทิธิ์ จิตเที่ยง ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดวงดนตรี
สตริง ม.4-ม.6งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที่ 68 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายเอกสิทธิ์ จิตเที่ยง ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันขับร้องเพลง
สากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ 
คร้ังที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายเอกสิทธิ์ จิตเที่ยง ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้อง
เพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับชาติ คร้ังที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายสงกรานต์  บัวพิมพ์ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวด
วงดนตรีสตริง ม.1-ม.3งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

นายสงกรานต์  บัวพิมพ์ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวด
วงดนตรีสตริง ม.4-ม.6งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

นายสงกรานต์  บัวพิมพ์ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปี
การศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

นายสงกรานต์  บัวพิมพ์ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 
1 การแข่งขันขบัร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 

นายสงกรานต์  บัวพิมพ์ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 
1 การแข่งขันขบัร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 
งานมหกรรมความสามารถทางศลิปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

นายสงกรานต์  บัวพิมพ์ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้อง
เพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปี
การศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

นายสงกรานต์  บัวพิมพ์ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดวงดนตรี
สตริง ม.1-ม.3 
งานมหกรรมความสามารถทางศลิปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที่ 68 ประจ าปี
การศึกษา 2561 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายสงกรานต์  บัวพิมพ์ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดวงดนตรี
สตริง ม.4-ม.6งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที่ 68 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายสงกรานต์  บัวพิมพ์ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันขับร้องเพลง
ลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ 
คร้ังที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวสุดา  พืชนะ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเคร่ืองสายเคร่ือง
เด่ียว ระดับชั้น ม.1-ม.6งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

นางสาวสุดา  พืชนะ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การ
แข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเคร่ืองคู่ ระดับชั้น ม.1-ม.6งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

นางสาวสุดา  พืชนะ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 1 กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ระดับชั้น ม.1-
ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

นางสาวสุดา  พืชนะ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การ
แข่งขันขับร้องเพลงไทย ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 

นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปี
การศึกษา 2561 

นางสาวสุดา  พืชนะ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การ
แข่งขันเด่ียวขลุ่ยเพียงออ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปี
การศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

นางสาวสุดา  พืชนะ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การ
แข่งขันเด่ียวระนาดเอก ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปี
การศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

นางสาวสุดา  พืชนะ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การ
แข่งขันเด่ียวระนาดทุ้ม ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปี
การศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

นางสาวสุดา  พืชนะ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การ
แข่งขันเด่ียวซออู้ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

นางสาวสุดา  พืชนะ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การ
แข่งขันเด่ียวขิม 7 หย่อง ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปี
การศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

นางสาวสุดา  พืชนะ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การ
แข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเคร่ืองคู่ ระดับชั้น ม.1-ม.6 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที่ 68 ประจ าปี
การศึกษา 2561 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวสุดา  พืชนะ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การ
แข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเคร่ืองสายเคร่ืองเด่ียว ระดับชั้น 
ม.1-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที่ 68 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวสุดา  พืชนะ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ 
กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ระดับชั้น ม.4-ม.6 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที่ 68 ประจ าปี
การศึกษา 2561 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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นางสาวสุดา  พืชนะ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การ
แข่งขันเด่ียวระนาดทุ้ม ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับชาติ คร้ังที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวสุดา  พืชนะ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การ
แข่งขันเด่ียวระนาดเอก ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับชาติ คร้ังที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวสุดา  พืชนะ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การ
แข่งขันเด่ียวขิม 7 หย่อง ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับชาติ คร้ังที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวสุดา  พืชนะ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม 
การแข่งขันเด่ียวซออู้ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับชาติ คร้ังที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวสุดา  พืชนะ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การ
แข่งขันนาฏศิลปไ์ทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที่ 68 ประจ าปี
การศึกษา 2561 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวสุดา  พืชนะ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทดนตรีไทย 
การประกวดนาฏศิลป์ดนตรีคีตศิลป์แห่งชาติ “นาฏยวาทิน 
กิตติประกาศ” คร้ังที่ 3 ประจ าปีพุทธศักราช 2561 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

นางสาวสุดา  พืชนะ ครูผู้ฝึกสอนดีเด่น ประเภทบรรเลงรวมวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม
เคร่ืองสาย ระดับมัธยมศึกษาประจ าปีพุทธศักราช 2561 

มูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลเรือเอกพระเจ้าบรม
วงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ 

นางสาวสุดา  พืชนะ ผู้ควบคุมและฝึกซ้อมการประกวดวงดนตรีไทย ชิงถ้วย
พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
ระดับมัธยมศึกษา งานสัปดาห์แห่งการเชิดชูกียรติสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

นาวสาวณัฎฐา  เกียรติศิริกุล ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเคร่ืองสายเคร่ือง
เด่ียว ระดับชั้น ม.1-ม.6งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

นาวสาวณัฎฐา  เกียรติศิริกุล ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ 
กิจกรรม การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แขง็เคร่ืองคู่ ระดับชั้น ม.1-ม.
6งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

นาวสาวณัฎฐา  เกียรติศิริกุล ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม การแข่งขันเด่ียวจะเข้ ระดับชั้น ม.4-ม.6งานมหกรรม

ส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
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ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปี
การศึกษา 2561 

นาวสาวณัฎฐา  เกียรติศิริกุล ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันเด่ียวขิม 7 หย่อง ระดับชั้น ม.
1-ม.3งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

นาวสาวณัฎฐา  เกียรติศิริกุล ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การ
แข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเคร่ืองคู่ ระดับชั้น ม.1-ม.6 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที่ 68 ประจ าปี
การศึกษา 2561 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นาวสาวณัฎฐา  เกียรติศิริกุล ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การ
แข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเคร่ืองสายเคร่ืองเด่ียว ระดับชั้น 
ม.1-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที่ 68 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นาวสาวณัฎฐา  เกียรติศิริกุล ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม 
การแข่งขันเด่ียวจะเข้ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับชาติ คร้ังที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวธานี  มังกะโรทัย ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศ
อันดับ1 กิจกรรม การแข่งขันระบ ามาตรฐาน ระดับชั้น ม.1-ม.3 
งานมหกรรมความสามารถทางศลิปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
 
 
 

นางสาวธานี  มังกะโรทัย ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศ
อันดับ 2 กิจกรรม การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ระดับชั้น   ม.1-
ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
 
 

นางสาวธานี  มังกะโรทัย ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศ
อันดับ 1 กิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ 
ระดับชั้น   ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
 
 

นางสาวธานี  มังกะโรทัย ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ 
กิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น   ม.4-
ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
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นางสาวธานี  มังกะโรทัย ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
 กิจกรรม การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.4-ม.6 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
 
 

นางสาวธานี  มังกะโรทัย ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ 
กิจกรรม การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แขง็เคร่ืองคู่ ระดับชั้น ม.1-ม.
6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
 

นางสาวธานี  มังกะโรทัย ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเคร่ืองสายเคร่ือง
เด่ียว ระดับชั้น ม.1-ม.6งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
 

นางสาวธานี  มังกะโรทัย ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การ
แข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเคร่ืองคู่ ระดับชั้น ม.1-ม.6 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที่ 68 ประจ าปี
การศึกษา 2561 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวธานี  มังกะโรทัย ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การ
แข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเคร่ืองสายเคร่ืองเด่ียว ระดับชั้น 
ม.1-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที่ 68 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวธานี  มังกะโรทัย ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม  การ
แข่งขันนาฏศิลปไ์ทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที่ 68 ประจ าปี
การศึกษา 2561 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางทิพวรรณ  วรรณา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 5 การแข่งขันเขียน
ภาพไทยประเพณี  ม .4-6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปี 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

นางทิพวรรณ  วรรณา ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์  ม .1-3   งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 
ประจ าปี 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

นางทิพวรรณ  วรรณา ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขัน
ประติมากรรม ม .4-6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปี 2561  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 

นางทิพวรรณ  วรรณา ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน   การแข่งขันการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม .4-6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปี 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

นางทิพวรรณ  วรรณา ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 4  การ
แข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4 – 6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 
ประจ าปี 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

นางทิพวรรณ  วรรณา ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันเขียน
ภาพไทยประเพณี ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปี 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

นางทิพวรรณ  วรรณา ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง   การแข่งขัน
เขียนวาดภาพระบายสี ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปี 2561  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

นางทิพวรรณ  วรรณา ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันเขียน
วาดภาพระบายสี ม .4-6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปี 2561  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

นางทิพวรรณ  วรรณา  ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันศิลป์
สร้างสรรค์ ม .4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปี 2561  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

นางทิพวรรณ  วรรณา ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันภาพปะ
ติด  ม.1-3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปี 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

นางทิพวรรณ  วรรณา ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขัน
ประติมากรรม ม. 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปี 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

นางทิพวรรณ  วรรณา ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขัน 
“ศิลป์สร้างสรรค์ ”ม . 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ

เขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปี 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

นายก าธร   สุทธิรัตน์  รางวัล “ครูดีเด่น” เน่ืองในวันครู ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  
นายพงศกร อะกะวงค์ รางวัล “ครูดีเด่น” เน่ืองในวันครู ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  
นางสาวนันทวัน   รสหวาน  ครูผู้สอนชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ 

ระดับชั้น ม.1-ม.3  
งานมหกรรมความสามารถทางศลิปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน   ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน   
ระดับชาติ คร้ังที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นายจอมพล  สังข์เงิน  ครูผู้สอนชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ 
ระดับชั้น ม.1-ม.3  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 
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งานมหากรรมความสามารถทางศลิปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน   ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 
ประจ าปีการศึกษา 2561 
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน   
ระดับชาติ คร้ังที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 

สพฐ. 

นางปุณยณุช  โพธิ์เงินงาม ครูผู้สอนรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการออกแบบสิ่งของ
เคร่ืองใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน   ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปี
การศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

ครูผู้สอนรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการออกแบบสิ่งของ
เคร่ืองใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน   ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปี
การศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

ครูผู้สอนรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  ม.4-ม.6         งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน   ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปี
การศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

ครูผู้สอนรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.
4-ม.6  งานมหกรรมความสามารถทางศลิปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน   ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 
68 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

นางพิชยา  จิรธนานุวัฒน์ ครูผู้สอนรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการออกแบบสิ่งของ
เคร่ืองใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน   ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปี
การศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

ครูผู้สอนรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการออกแบบสิ่งของ
เคร่ืองใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน   ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปี
การศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

ครูกาญจนา  อยู่เอ่ียม ครูผู้สอนรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6          งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน   ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปี
การศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 

ครูผู้สอนรางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันการสร้าง 
Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3  
งานมหกรรมความสามารถทางศลิปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน   ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

ครูผู้สอนรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 
งานมหกรรมความสามารถทางศลิปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน   ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

 ครูผู้สอนรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.
4-ม.6  งานมหกรรมความสามารถทางศลิปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน   ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 
68 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

นางขวัญตา  ปฏิทัศน์ ครูผู้สอนรางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันการสร้าง 
Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3  
งานมหกรรมความสามารถทางศลิปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน   ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

นายประทวน  ทองโสภา ครูผู้สอนรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 
งานมหกรรมความสามารถทางศลิปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน   ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

ประเภท 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 

นักเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร ์

นายจิรวัฒน์ พานิชเจริญวงศ์ รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการ
แข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 
(กาญจนบุรี) 

นายอิษฎาณุวัฒน์ สังข์ศิลปชัย รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปี
การศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 
(กาญจนบุรี) 

เด็กชายธนพร ศรีกลชาญ รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 
(กาญจนบุรี) 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 

เด็กชายนันทวัฒน์ รัมมนต์ รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปี
การศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 
(กาญจนบุรี) 

เด็กชายกฤษกรณ์ โมพันธ์ 
เด็กชายพัสกร จันทร์เปรม 

รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์
ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.1 – ม.3 
งานมหกรรมความสามารถทางศลิปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 
(กาญจนบุรี) 

ด.ญ.วิชิตา จรูญแสง ม.2 
ด.ญ.กานต์พิชชา โสระชาติ ม.2 
ด.ญ.วิชญาพร วิชิตาภา ม.1 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแช่งขัน
กิจกรรมการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น 
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมคร้ังที่ 68 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 
(กาญจนบุรี) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
1. เด็กชายณัฐพล  ร่ืนนุสาร 
2. เด็กหญิงภัทรณิดา  วินทะไชย 
3. เด็กหญิงพิยดา  ร่ืนนุสาร   

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น  
ม.4-ม.6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

1. เด็กชายชัยพร  สืบสุข 
2. เด็กชายวีรภัทร  ชัยเลิศ 
3. เด็กหญิงแสงทอง  นามใส ่

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
ระดับชั้น  
ม.1-ม.3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

1. เด็กชายประดิพัท  - 
2. เด็กหญิงณิชารีย์  บุตรน้อย 
3. เด็กหญิงกัณฐิกา  ปานชา 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น 
ม.1-ม.3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

1. เด็กหญิงกาญจนา  ศรีทับทิม 
2. เด็กชายอนุสรณ์ อาจเครือ 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-
ม.3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

1. เด็กชายศตพล  กาญจนวิวัฒน์ 
2. เด็กหญิงจิตรลดา  ก าจรกิตติคุณ 
3. เด็กหญิงอรอนงค์  รอดย้ิม 

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

1. นางสาวจิรพรรณ  ย้ิมศรีแพร 
2. นายพริษฐ์  เบ็ญจพงษ์ 
3. นางสาววิลาวัณย์  ไทยอุบล 

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
ระดับชั้นม.4-ม.6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

1. นายชนินทร์  สินธุมา 
2. นายสงกรานต์  ทองประภา 
3. นางสาวจารุวรรณ  สิงสุขา 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น 
ม.4-ม.6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

1. นางสาวธัญนันทน์  บริสุทธิ์ 
2. นางสาวธัญนันทน์  บริสุทธิ์ 
3. นางสาวนันท์นภัส  คมศักด์ิสินธุ์ 

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 
ระดับชั้น ม.4-ม.6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

1. นายณัฐนนท์  โพธิ์ทอง 
2. นายอานนท์  รักษาดี 
 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-
ม.6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

1. นางสาวดารุณี  รักษ์วงษ์ 
2. นางสาวสุธีธิดา  รามเมือง 

การแข่งขันตอบปัญหาโภชนาการและความปลอดภัยอาหาร 
คร้ังที่ 11 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 

นางสาวจารุวรรณ  สิงสุขา การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ “ดูแลสุขภาพอย่างไรใน
ยุคไทนแลนด์ 4.0” 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

1. นางสาวจิรพรรณ  ย้ิมศรีแพร 
2. นางสาวสุทธินี   
สายสมบูรณ์ 

การแข่งขันการย้อมสีแบบแกรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
บรรยายธรรม 
นางสาวสร้อยฟ้า   ดิษค าเหมาะ 
 
 
มารยาทไทย 
1.  นายนิธิกร  บุญสนอง 
2.  นางสาวปัญจพาณ์  สังข์ทอง 
 
3.  นายวราดร     พรสัจจะธรรม 
4.  นางสาวสุทธิษา  บุญม ี

 
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     การแข่งบรรยายธรรมเน่ืองใน      
วันมาฆบูชา  ระดับชั้น ม.4-6   
 
-  รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันมารยาทไทยระดับชั้น ม.1-3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา  2561 
 
-  รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันมารยาทไทยระดับชั้น ม.4-6   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา  2561 

 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี 
 
 
 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8 (กาญจนบุรี) 
 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8 (กาญจนบุรี) 
 

ภาพยนตร์สั้น   
1. นายธนกร     ฤทัยคงโสภณ 
2. นางสาวเจนจิรา    ปันป ี
3. นางสาวธันย์ชนก   ไทยอุบล 
4. นางสาวบวรรัตน์    สังขพันธ ์
5. นางสาวกานต์ธิดา มั่งอะนะ 

 
-  รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2  ระดับเขต   
การแข่งขันภาพยนตร์สั้น  ระดับชั้น ม.1-6  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนปีการศึกษา  2561 
 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8 (กาญจนบุรี) 
 

โครงงานคุณธรรม 
1.นายธนพัฒน์   กาเพ็ง 
2.เด็กหญิงเพชรรัตน์  เหมือนวงษ์ 
3.เด็กหญิงรัสรินทร์  เมธีสิริศักด์ิ 
4.เด็กหญิงมาลี  จุลศรี 
5.เด็กหญิงขนิษฐา  คันโทแก้ว 
6. นางสาวจันทิมา  อินนอก 
7.นางสาวนันทัชพร  สีสมพาน 
8. นางสาวอลิตา  โยธารักษ์ 
9. นางสาวนิตยา  ศรีทองดี 
10.นางสาวศิริพร  เกตุแก้ว  

 
-  รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันโครงงานคุณธรรม 
ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา  2561 
-  รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานคณุธรรม 
ระดับชั้น ม.4-6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ปีการศึกษา  2561 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8 (กาญจนบุรี) 
 
 
 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8 (กาญจนบุรี) 
 

เล่านิทานคุณธรรม 
1. เด็กหญิงณิชาภัทร  กิตติวิวัฒน
กุล 
2. นางสาวสร้อยฟ้า  ดิษค าเหมาะ 

 
-  รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม 
ระดับชั้น ม.1-3งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา  2561 
-  รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2การแข่งขันเล่า
นิทานคุณธรรมระดับชั้น ม.4-6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี
การศึกษา  2561 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8 (กาญจนบุรี) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8 (กาญจนบุรี) 
 

สวดมนต์แปลไทย –อังกฤษ 
1. เด็กหญิงพรรณธร  พรหมเอาะ 

 
-  รางวัลเหรียญรองชนะเลิศอันดับ 2ระดับเขต   

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
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2. เด็กหญงิน้ าทิพย์   แสนโบราณ  
3. เด็กหญิงทิพย์ชนก  พันธ์ฮุน 
4. เด็กหญิงกรกนก จันทวงษา 
5. เด็กหญิงบัวบูชา  สสีด 
6. เด็กหญิงพนาวรรณ  พวกดี 
7. เด็กหญิงณัฐมน  แผนสมบูรณ ์
8. เด็กหญิงอัครมณี  มีล้อม 
9. เด็กหญิงว ี
10. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  
ทิมวัฒน์ 
เพลงคุณธรรม 
1.เด็กหญิงหฤทย์ชญาฌ์  เกตุเลข
วัตร 
2.เด็กหญิงสิวลี  จีรติวรา 
3.เด็กหญิงมะลิ   - 
4.เด็กหญิงญานิสา  ประดิษฐธรรม 
5.เด็กหญิงอาทิตา  จันทร์พิมพ์ 
 
6.เด็กชายศักรินทร์  ไทยอุบล 
7.นางสาวอินทร์ณิชา  อาสานอก 
8.นางสาววันนิสา  สืบพลอย 
9.นางสาวณิรชร  ดัดจอหอ 
10.นางสาวชลลดา  แสงรักษา
ทรัพย์  
 

การแข่งขันสวดมนต์แปล ระดับชั้น ม.1-6  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนปีการศึกษา  2561 
 
-  รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันเพลงคุณธรรมระดับชั้น ม.1-3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา  2561 
-  รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเพลงคุณธรรมระดับชั้น ม.4-6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา  2561 

เขต 8 (กาญจนบุรี) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

นายณัฐกิตต์  พระแท่น 
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันพูด
ภาษาอังกฤษ Impromptu Speech 
ระดับชั้น ม.4-ม.6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

นางสาวนริศรา  ประพันธ์ 
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) 
ระดับชั้น ม.4-ม.6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

ด.ญ.สุภัสสรา  ประดับแก้ว 
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)ระดับชั้น ม.1-ม.3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

ด.ช.ยอดชาย  สวนตะโก 
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)ระดับชั้น ม.1-ม.3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

ด.ญ.ธนารีย์  รัดกุม 
ได้เข้าร่วม กิจกรรม การแข่งขัน Multi Skills Competition 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

นางสาวปลื้มหทัย ใจซื่อสัตย์ 
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2  
กิจกรรมการแข่งขันการเล่านิทาน Story Telling  
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 
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ด.ญ.ลัดดา บุตดา 
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันพูด
ภาษาอังกฤษ Impromptu Speech 
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
เด็กหญิงเพชรรัตน์ โรจน์พวง  
ชั้นม.2/4  

รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก  
ระดับชั้นม.1-3  งานมหกรรมความสามารถทางศลิปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน  ระดับชาติ    ปีการศึกษา 
2561 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

 รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ1 กิจกรรมการประกวด
หนังสือเล่มเล็ก  ระดับชั้นม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน  ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา  ปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

เด็กหญิงธันย์ชนก เจริญมาก ชั้นม.
3/6 

รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก  
ระดับชั้นม.1-3  งานมหกรรมความสามารถทางศลิปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน  ระดับชาติ    ปีการศึกษา 
2561 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

 รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ1 กิจกรรมการประกวด
หนังสือเล่มเล็ก  ระดับชั้นม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน  ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา  ปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

เด็กหญิงพาฝัน แซ่เตีย  
ชั้นม.3/6 

รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก  
ระดับชั้นม.1-3  งานมหกรรมความสามารถทางศลิปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน  ระดับชาติ    ปีการศึกษา 
2561 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

 รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ1 กิจกรรมการประกวด
หนังสือเล่มเล็ก  ระดับชั้นม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน  ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา  ปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

นางสาวอาทิตยา ครองระวะ ชั้นม.
6/1 นางสาวอารียา จันทร์แก้ว  
ชั้นม.6/1 
นางสาวพรทิพย์ รอดอ่ิม  
ชั้นม.4/6 

รางวัลเหรียญทองแดง  กิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก  
ระดับชั้น ม.4-6 งานมหกรรมความสามารถทางศลิปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
ปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

ด.ญ.วิชญาพร วิชิตาภา  
ชั้น ม.1/6  
ด.ญ.วิชิตา จรูญแสง ม.2/4 

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2  กิจกรรมยุว
บรรณารักษ์ ระดับชั้นม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน  ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา  ปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

8.  ด.ญ.กานต์พิชชา โสระชาติ ม.
2/4 

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2  กิจกรรมยุว
บรรณารักษ์ ระดับชั้นม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน  ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา  ปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 
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9.  ด.ญ.วิชิตา จรูญแสง  
ชั้นม.2/4 

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2  กิจกรรมยุว
บรรณารักษ์ ระดับชั้นม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน  ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา  ปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

นางสาวชัชญา วรสหวัฒน์ รางวัลเหรียญทองแดง อันดับ 18 การแข่งขันวรรณกรรม 
พิจารณ์ ม.4-ม.6 เน่ืองในการจัดงานมหกรรมความสามารถ 
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปี
การศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและ ภาค
ตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-
ม.6 เน่ืองในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

เด็กหญิงอภิญญา อันทโย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เหรียญทอง การแข่งขัน 
วรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 เน่ืองในการแข่งขัน งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 
ประจ าปีการศึกษา 2561  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

เด็กหญิงอมิตา วงศ์สวัสด์ิ อันดับที่ 9 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 เน่ืองในการ
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 
68 ประจ าปีการศึกษา  2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

นางสาวภัทรธิดา บุญเรือง รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยม.4-
ม.6 เน่ืองในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

เด็กหญิงเบญจพร สีสันต์ รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 เน่ือง
ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

นางสาวชณิตา จีรเจริญ รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 เน่ือง
ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

เด็กหญิงปาจารี กันทา รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการท่องอาขยาน ท านอง
เสนาะ ม.1-ม.3 เน่ืองในการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
คร้ังที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

นายรัฐธรรมนูญ โยธี รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการท่องอาขยาน ท านองเสนาะ 
ม.4-ม.6 เน่ืองในการแข่งขันงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

เด็กหญิงจตุรพร จันทร์คล้าย รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียน
เรียงความ) ม.1-ม.3 เน่ืองในการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
คร้ังที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

นางสาวอรนิภา เป็งสาย รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียน
เรียงความ) ม.4-ม.6 เน่ืองในการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 
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นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 
2561  

เด็กหญิงธนัสถา นาคเฉลิมเด็กหญิง
พรหมพร อินโพธิ์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง การแข่งขัน กวี
เยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 (6 บท) ม.1-ม.3 เน่ืองในการ
แข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
คร้ังที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

นางสาวศิริลักษณ์ สรรพกุลนางสาว
อรณิชา อ้นเกตุ 

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.
4-ม.6 เน่ืองในการแข่งขันงาน  
ศิลปหัตถกรรม นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
คร้ังที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

เด็กหญิงกฤษณา ราชนาวงศ์เด็กหญิงส
จีวรรณ วิเลิศ 

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคม
เดิม) ม.1-ม.3 เน่ืองในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

นายจักรพรรณ โพธิ์เงินงาม รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันต่อค าศพัท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) 
ม.4-ม.6 เน่ืองในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
1. เด็กชายกฤษดา  ขวัญอ่อน 
2. เด็กชายฐานพัฒน์  ทานิสุทธิ์ 
3. เด็กชายรัตนพล  ก าแพงแก้ว 
4. เด็กชายสรยุทธ  ศิริบุตร 
5. เด็กหญิงอรัญรัตน์  สมัครสมาน 
6. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ค าสิงใส 

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.
3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

1. นางสาวกฤติกา  ตุงคะบูรณะ 
2. นายธรรมวัฒน์  แสนยาธรรม
โฆษ 
3. นายนิติวัฒน์  แสงแก้ว 
4. นายภานุวัฒน์  แม้นน้อย 
5. นายรชต  ศรีอินทรสุต 

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.
3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

เด็กชายกฤตภัทร  กันตะ รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
ชาย ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศลิปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
คร้ังที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

นายปูไทย  - รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปี
การศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

นางสาวนฤมล  สุขจิตร รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
หญิง ม.4-ม.6งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
คร้ังที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 
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เด็กชายกฤตภัทร  กันตะ รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทชาย ม.1-ม.3งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

นายปูไทย  - รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันขับร้อง
เพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปี
การศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

เด็กหญิงอรัญรัตน์  สมัครสมาน รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

 นางสาววริศรา  จดจ า รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภท
หญิง ม.4-ม.6งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
คร้ังที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

เด็กหญิงอรัญรัตน์  สมัครสมาน รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

นางสาวกฤติกา  ตุงคะบูรณะ รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันขับร้อง
เพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

เด็กชายกฤตภัทร  กันตะ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทชาย ม.1-ม.3งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

เด็กหญิงอรัญรัตน์  สมัครสมาน รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1  การแข่งขันขับร้อง
เพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปี
การศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

นางสาวกานต์ธิดา  มั่งอะนะ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทหญิง ม.4-ม.6งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

1. เด็กชายกฤษดา  ขวัญอ่อน 
2. เด็กชายฐานพัฒน์  ทานิสุทธิ์ 
3. เด็กชายรัตนพล  ก าแพงแก้ว 
4. เด็กชายสรยุทธ  ศิริบุตร 

รางวัลเหรียญเงิน การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที่ 68 ประจ าปี
การศึกษา 2561 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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5. เด็กหญิงอรัญรัตน์  สมัครสมาน 
6. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ค าสิงใส 
1. นางสาวกฤติกา  ตุงคะบูรณะ 
2. นายธรรมวัฒน์  แสนยาธรรม
โฆษ 
3. นายนิติวัฒน์  แสงแก้ว 
4. นายภานุวัฒน์  แม้นน้อย 
5. นายรชต  ศรีอินทรสุต 

รางวัลเหรียญเงิน การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที่ 68 ประจ าปี
การศึกษา 2561 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กชายกฤตภัทร  กันตะ รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงลูกกรุง ประเภทชาย 
ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที่ 68 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กหญิงอรัญรัตน์  สมัครสมาน รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงลูกกรุง ประเภทหญิง 
ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที่ 68 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กหญิงอรัญรัตน์  สมัครสมาน รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง 
ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที่ 68 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

1. เด็กชายกฤษดา  ขวัญอ่อน 
2. เด็กชายฐานพัฒน์  ทานิสุทธิ์ 
3. เด็กชายรัตนพล  ก าแพงแก้ว 
4. เด็กชายสรยุทธ  ศิริบุตร 
5. เด็กหญิงอรัญรัตน์  สมัครสมาน 
6. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ค าสิงใส 

รางวัลชมเชย ล าดับที่ 1 การประกวดวงดนตรีสตริง ต่อต้านยา
เสพติด วิทยาลัยเทคโนโลยี พัฒนบริหารธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยี พัฒนบริหารธุรกิจ 

1. นางสาวกฤติกา  ตุงคะบูรณะ 
2. นายธรรมวัฒน์  แสนยาธรรม
โฆษ 
3. นายนิติวัฒน์  แสงแก้ว 
4. นายภานุวัฒน์  แม้นน้อย 
5. นายรชต  ศรีอินทรสุต 

รางวัลชมเชย ล าดับที่ 2 การประกวดวงดนตรีสตริง ต่อต้านยา
เสพติด วิทยาลัยเทคโนโลยี พัฒนบริหารธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยี  
พัฒนบริหารธุรกิจ 

1. นางสาวกฤติกา  ตุงคะบูรณะ 
2. นายธรรมวัฒน์  แสนยาธรรม
โฆษ 
3. นายนิติวัฒน์  แสงแก้ว 
4. นายภานุวัฒน์  แม้นน้อย 
5. นายรชต  ศรีอินทรสุต 

รางวัลชมเชย ล าดับที่ 1 การประกวดวงดนตรีสตริง ต่อต้านยา
เสพติด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

1. นางสาวกฤติกา  ตุงคะบูรณะ 
2. นายธรรมวัฒน์  แสนยาธรรม
โฆษ 
3. นายนิติวัฒน์  แสงแก้ว 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 งานประกวดวงดนตรีสตริง งาน
ประจ าปีศาล ตาย ยาย จังหวัดสุพรรณบุรี 

สมาคมศาลตา-ยาย  
สุพรรณบุรี 
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4. นายภานุวัฒน์  แม้นน้อย 
5. นายรชต  ศรีอินทรสุต 
1.เด็กชายกิตต์ิรวี  จิรารักษ์วัฒนกุล 
2.เด็กหญิงวริษา  เนียมใย 
3.เด็กหญิงกนกวรรณ  ขุนแสน 
4.เด็กชายจิรวัฒน์  ชีพนุรัตน์ 
5.เด็กชายพัชรพงศ์  ต้นทอง 
6.เด็กหญิงชลดา  แจ่มศรี 
7.นางสาวสุขเกษม  บ่อผล 
8.นางสาวปาณิศา  รุ่งสว่าง 
9.นางสาวคงคา  เพชรนิล 
10.นางสาววารี  เพชรนิล 
11.นางสาวกนกทิพย์  จรัสพันธ์ 
12.นายอัษฎาวุฒิ  นิลก าแหง 
13.นายปฏิภาณ อารีรักษ์ 
14.นายสุภกฤษ  อยู่เย็น 
15.นายสรัชย์  จิตต์เป็นธรรม 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันวงปี่
พาทย์ไม้นวมผสมเคร่ืองสายเคร่ืองเด่ียว ระดับชั้น ม.1-ม.6 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

1.เด็กชายจิรวัฒน์  ชีพนุรัตน์ 
2.เด็กชายพัชรพงศ์  ต้นทอง 
3.นางสาวสุขเกษม  บ่อผล 
4.นางสาวปาณิศา  รุ่งสว่าง 
5.นางสาวคงคา  เพชรนิล 
6.นางสาววารี  เพชรนิล 
7.นางสาวกนกทิพย์  จรัสพันธ์ 
8.นายอัษฎาวุฒิ  นิลก าแหง 
9.นายคมสันต์  ดาวแสง 
10.นายสุภกฤษ  อยู่เย็น 
11.นายสรัชย์  จิตต์เป็นธรรม 

รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันวงปี่
พาทย์ไม้แข็งเคร่ืองคู่ ระดับชั้น ม.1-ม.6งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปี
การศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

นายอัษฎาวุฒิ  นิลก าแหง รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันเด่ียว
จะเข้ ระดับชั้น ม.4-ม.6งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

เด็กหญิงธิติมา  ศุกประเสริฐ รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การ
แข่งขันเด่ียวขิม 7 หย่อง ระดับชั้น ม.1-ม.3งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปี
การศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

เด็กชายเอกชัย วงษ์สุวรรณ รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม การ
แข่งขันขับร้องเพลงไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปี
การศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 
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นางสาวคงคา เพชรนิล ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การ
แข่งขันขับร้องเพลงไทย ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปี
การศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

เด็กหญิงธนัฐฎา  รัตนา ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การ
แข่งขันเด่ียวขลุ่ยเพียงออ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปี
การศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

นางสาวคงคา  เพชรนิล ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การ
แข่งขันเด่ียวระนาดเอก ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปี
การศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

นางสาววงรี  เพชรนิล ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การ
แข่งขันเด่ียวระนาดทุ้ม ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปี
การศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

นางสาวคงคา  เพชรนิล ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การ
แข่งขันเด่ียวซออู้ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

นายอัษฎาวุฒิ  นิลก าแหง ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การ
แข่งขันเด่ียวขิม 7 หย่อง ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปี
การศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

1.เด็กชายกิตต์ิรวี  จิรารักษ์วัฒนกุล 
2.เด็กหญิงวริษา  เนียมใย 
3.เด็กหญิงกนกวรรณ  ขุนแสน 
4.เด็กชายจิรวัฒน์  ชีพนุรัตน์ 
5.เด็กชายพัชรพงศ์  ต้นทอง 
6.เด็กหญิงชลดา  แจ่มศรี 
7.นางสาวสุขเกษม  บ่อผล 
8.นางสาวปาณิศา  รุ่งสว่าง 
9.นางสาวคงคา  เพชรนิล 
10.นางสาววารี  เพชรนิล 
11.นางสาวกนกทิพย์  จรัสพันธ์ 
12.นายอัษฎาวุฒิ  นิลก าแหง 
13.นายปฏิภาณ อารีรักษ์ 

รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวม
ผสมเคร่ืองสายเคร่ืองเด่ียว ระดับชั้น ม.1-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับชาติ คร้ังที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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14.นายสุภกฤษ  อยู่เย็น 
15.นายสรัชย์  จิตต์เป็นธรรม 
1.เด็กชายจิรวัฒน์  ชีพนุรัตน์ 
2.เด็กชายพัชรพงศ์  ต้นทอง 
3.นางสาวสุขเกษม  บ่อผล 
4.นางสาวปาณิศา  รุ่งสว่าง 
5.นางสาวคงคา  เพชรนิล 
6.นางสาววารี  เพชรนิล 
7.นางสาวกนกทิพย์  จรัสพันธ์ 
8.นายอัษฎาวุฒิ  นิลก าแหง 
9.นายคมสันต์  ดาวแสง 
10.นายสุภกฤษ  อยู่เย็น 
11.นายสรัชย์  จิตต์เป็นธรรม 

รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แขง็
เคร่ืองคู่ ระดับชั้น ม.1-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ 
คร้ังที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวคงคา  เพชรนิล ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ 
กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ระดับชั้น ม.4-ม.6 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที่ 68 ประจ าปี
การศึกษา 2561 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาววารี  เพชรนิล ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การ
แข่งขันเด่ียวระนาดทุ้ม ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับชาติ คร้ังที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวคงคา  เพชรนิล ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การ
แข่งขันเด่ียวระนาดเอก ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับชาติ คร้ังที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายอัษฎาวุฒิ  นิลก าแหง ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การ
แข่งขันเด่ียวขิม 7 หย่อง ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับชาติ คร้ังที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวคงคา  เพชรนิล ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม 
การแข่งขันเด่ียวซออู้ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับชาติ คร้ังที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กหญิงธนัฐฏา  รัตนา ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การ
แข่งขันเด่ียวขลุ่ยเพียงออ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับชาติ คร้ังที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายอัษฎาวุฒิ  นิลก าแหง ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม 
การแข่งขันเด่ียวจะเข้ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับชาติ คร้ังที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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1.นางสาวสุขเกษม  บ่อผล 
2.นางสาวปาณิศา  รุ่งสว่าง 
3.นางสาวคงคา  เพชรนิล 
4.นางสาววารี  เพชรนิล 
5.นางสาวกนกทิพย์  จรัสพันธ์ 
6.นายอัษฎาวุฒิ  นิลก าแหง 
7.นายคมสันต์  ดาวแสง 
8.นายสุภกฤษ  อยู่เย็น 
9.นายสรัชย์  จิตต์เป็นธรรม 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทดนตรีไทย การประกวด
นาฏศิลป์ดนตรีคีตศิลป์แห่งชาติ “นาฏยวาทิน กิตติประกาศ” 
คร้ังที่ 3 ประจ าปีพุทธศักราช 2561 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

1.นางสาวสุขเกษม  บ่อผล 
2.นางสาวปาณิศา  รุ่งสว่าง 
3.นางสาวคงคา  เพชรนิล 
4.นางสาววารี  เพชรนิล 
5.นางสาวกนกทิพย์  จรัสพันธ์ 
6.นายอัษฎาวุฒิ  นิลก าแหง 
7.นายคมสันต์  ดาวแสง 
8.นายสุภกฤษ  อยู่เย็น 
9.นายสรัชย์  จิตต์เป็นธรรม 
10.เด็กชานพัชรพงศ์  ต้นทอง 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทบรรเลงรวมวงปี่
พาทย์ไม้นวมผสมเคร่ืองสาย ระดับมัธยมศึกษา ประจ าปี
พุทธศักราช 2561 

มูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลเรือเอกพระเจ้าบรม
วงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ 

1.นางสาวสุขเกษม  บ่อผล 
2.นางสาวปาณิศา  รุ่งสว่าง 
3.นางสาวคงคา  เพชรนิล 
4.นางสาววารี  เพชรนิล 
5.นางสาวกนกทิพย์  จรัสพันธ์ 
6.นายอัษฎาวุฒิ  นิลก าแหง 
7.นายคมสันต์  ดาวแสง 
8.นายสุภกฤษ  อยู่เย็น 
9.นายสรัชย์  จิตต์เป็นธรรม 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวงดนตรีไทย ชิง
ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี ระดับมัธยมศึกษา งานสัปดาห์แห่งการเชิดชูกียรติสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

นางสาวคงคา เพชรนิล ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทผู้ขับร้อง ระดับมัธยมศึกษา 
ประจ าปีพุทธศักราช 2561 

มูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลเรือเอกพระเจ้าบรม
วงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ 

1.เด็กชายนิธิกร สุวรรณประเสริฐ 
2.เด็กชายนิพัฒน์ หินลอย 
3.เด็กชายกษมา จันทร 
4.เด็กชายพัสกร รัตโนภาพ 
5.เด็กชายทีปกรณ์ ค ากัน 
6.เด็กหญิงพิชญาภา เสนาวรรณ 
7.เด็กหญิงสุชญา เรืองชาติ 
8.เด็กหญิงปัทมาพร ไทยอุบล 
9.เด็กหญิงประภัสสร เสือส่าน 
10.เด็กหญิงวรรณิศา  ผะสม 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ1 กิจกรรม 
การแข่งขันระบ ามาตรฐาน ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปี
การศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

1.เด็กชายนิธิกร สุวรรณประเสริฐ 
2.เด็กชายนิพัฒน์ หินลอย 
3.เด็กชายพักร รัตนโนภาพ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม 
การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ระดับชั้น   ม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 
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4.เด็กหญิงประภัสสร เสือส่าน 
5.เด็กหญิงสุชญา เรืองชาติ 
6.เด็กหญิงปัทมาพร ไทยอุบล 
7.เด็กหญิงวรรณิศา ผะสม 
8.เด็กหญิงนิชญภา เสนาวรรณ 

นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปี
การศึกษา 2561 

1.เด็กชายนิธิกร สุวรรณประเสริฐ 
2.เด็กชายนิพัฒน์  หินลอย 
3.เด็กชายกษมา  จันทร 
4.เด็กชายพีรพัฒน์  ไสสวัสด์ิ 
5.เด็กหญิงพิชญาภา  เสนาวรรณ 
6.เด็กหญิงสุชญา เรืองชาติ 
7.เด็กหญิงวรรนิศา ผะสม 
8.เด็กหญิงปัทมาพร ไทยอุบล 
9.เด็กชายทีปกรณ์ ค าถัน 
10.เด็กชายชวัชชัย บานเย็น 
11.เด็กหญิงประภัสสร เสือส่าน 
12.เด็กหญิงศศิวิมล เหลือประสงค ์
13.เด็กชายพัสกร รัตโนภาพ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม 
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น   ม.1-ม.3 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

1.นายภพสรรค์  เปรุนาวิน 
2.นางสาวจิราภรณ์  สัพวะ 
3.นางสาวศิรประภา เงินทอง 
4.นางสาวนริชา  กระต่าย 
5.นางสาวชนกานต์ นิลแก้ว 
6.นางสาวนัทธกานต์ ภารตรัตน์ 
7.นางสาวแป้ง 
8.นางสาวธิดารัตน์ อ่อนจงไกร 
9.นางสาวทยิตา  ทองดอนพุ่ม 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขัน
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น   ม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปี
การศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

1.นายภพสรรค์  เปรุนาวิน 
2.นางสาวจิราภรณ์  สัพวะ 
3.นางสาวศิรประภา เงินทอง 
4.นางสาวนริชา  กระต่าย 
5.นางสาวชนกานต์ นิลแก้ว 
6.นางสาวนัทธกานต์ ภารตรัตน์ 
7.นางสาวแป้ง 
8.นางสาวธิดารัตน์ อ่อนจงไกร 
9.นางสาวทยิตา  ทองดอนพุ่ม 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม  การแข่งขันนาฏศิลป์
ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ คร้ังที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายเจ- ได้รับรางวัลเหรียญทอง 5  กิจกรรม การแข่งขันเขียนภาพไทย
ประเพณี  ม .4-6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปี 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

นางสาวรวิวรรณ  เอ่ียมขาว ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม การ
แข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์  ม .1-3   งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปี 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 

1.นายธนาธิป  แก้วแกมทอง 
2.นายพงษ์กร  พลอยศิลา 
3.นายณัฐพงษ์  หอละเอียด 

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม  การแข่งขันประติมากรรม ม .
4-6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ัง
ที่ 68 ประจ าปี 2561  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

1.นางสาวภัทรสุดา สัมมาทิตฐิ  
 

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  กิจกรรม การแข่งขันเขียนภาพไทยสี
เอกรงค์ ม .4-6  
 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 
68 ประจ าปี 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

นายสมหวัง - ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 4  กิจกรรม    การแข่งขันวาด
ภาพลายเส้น (Drawing) ม.4 – 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   คร้ังที่ 68 ประจ าปี 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

ด.ช.ก าธร สีคูณลา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม  การแข่งขันเขียนภาพไทย
ประเพณี ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปี 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

ด.ญ.กัณฐิกา  ลีละสุนทรเลิศ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันเขียนวาดภาพระบายสี 
ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
คร้ังที่ 68 ประจ าปี 2561  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

นายโยธิน  รอดภัย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันเขียนวาดภาพระบายสี ม .
4-6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ัง
ที่ 68 ประจ าปี 2561  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

นายฐิติศักด์ิ  พูลเสน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน   กิจกรรม การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ 
ม .4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
คร้ังที่ 68 ประจ าปี 2561  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

1.ด.ญ.ธิดาแก้ว  เหมหงสา 
2.ด.ญ.พิมพ์ชนก ไกรทอง  

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันภาพปะติด  ม.1-3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 
ประจ าปี 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

1.ด.ญ. อัญลีพร นาคสุข 
2.ด.ช.วรปรัชญ์  ประสพผล 
3.ด.ช.ณัฐวุฒิ เก่งปณิธาน 

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ม. 
1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ัง
ที่ 68 ประจ าปี 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

ด.ช.อชิตพล  แสงจันทร์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  กิจกรรม การแข่งขัน “ศิลป์
สร้างสรรค์ ”ม . 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่

การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปี 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
เด็กหญิงณัฐชา ชินณะวงษ์ 
เด็กหญิงธนพร มะลิพุ่ม 
เด็กหญิงธาวิณี เสาสิม 

ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ม.1-ม.
3  
งานมหกรรมความสามารถทางศลิปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน   ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

เด็กหญิงณัฐชา ชินณะวงษ์ 
เด็กหญิงธนพร มะลิพุ่ม 
เด็กหญิงธาวิณี เสาสิม 

รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน   
ระดับชาติ คร้ังที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 

เด็กชายนฤบดินทร์ ผูกจิตร์ 
เด็กชายวสวัตต์ิ  รัตนวิลัย 

ครูผู้สอนรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการออกแบบสิ่งของ
เคร่ืองใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน   ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปี
การศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

นางสาวณัฐนรี  หนูขาว 
นายเรืองศักด์ิ  รังพนัสสัก 

ครูผู้สอนรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการออกแบบสิ่งของ
เคร่ืองใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน   ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปี
การศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

นายกิตติธัช  ธงแถว 
นายยศพนธ์  ขจรบุญ 

ครูผู้สอนรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  ม.4-ม.6         งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน   ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปี
การศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

เด็กชายจักรวาล เชื้อแก้ว 
เด็กชายปรียะพงษ์ สมากรณ์ 

ครูผู้สอนรางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันการสร้าง 
Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3  
งานมหกรรมความสามารถทางศลิปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน   ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

นางสาวปลื้มหทัย ใจซื่อสัตย์ 
นายวัชรวิชญ์  สุขกรม 

ครูผู้สอนรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 
งานมหกรรมความสามารถทางศลิปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน   ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

นายพีระพงษ์  ชูพันธ์ 
นายภรต  โพธิ์ทอง 

ครูผู้สอนรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.
4-ม.6  งานมหกรรมความสามารถทางศลิปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน   ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 
68 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา 
บาสเกตบอล 
- นายปวีร์กฤษฏ์ิ    เย็นจิตต์ 
- นายณฏฐพล    เพชรมัด 
- เด็กชายทศพร    คูหา 
- เด็กชายวีรภัทร    อาจปรุ 
- เด็กชายยุทพงษ์    ปิ่นเวหา 
- เด็กชายอุดมศักด์ิ  สระกรวด 
- เด็กชายทวีโชค    สายรัตน์ 
- เด็กชายนันทชพร  ลี้เจริญสุข
ทรัพย์ 
- เด็กชายยอดชาย   สวนตะโก 

 
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     การแข่งกีฬาบาสเกตบอลชิง
ชนะเลิศแห่งจังหวัดกาญจนบุรี 
ประจ าปี 2562 

 
ส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัด
กาญจนบุรี 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 

- เด็กชายเสฏฐวุฒิ   เหลือง
ประมวล 
- เด็กชายธนวัฒน์    คูหา 
- เด็กชายศุภกฤษ์    สระกรวด 
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ค าสั่ง  โรงเรียนเทพมงคลรังษี 
ท่ี 36/2562 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในและจัดท ารายงานประจ าปี ปีการศึกษา 2561 
............................................................................   

เพื่อให้การด าเนินการประเมินคุณภาพภายในและจัดท ารายงานประจ าปี ปีการศึกษา 2561 ของ
โรงเรียนเทพมงคลรังษี ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบท่ีก าหนด จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
39 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการและกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 เรื่ องมอบ
อ านาจให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงขอแต่งต้ัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีประเมินคุณภาพภายในและจัดท ารายงานประจ าปี ปี
การศึกษา 2561 ดังนี้ 
1. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าท่ีอ านวยความสะดวก นิเทศ ก ากับ ติดตาม ผลการประเมินคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา และจัดท ารายงานประจ าปี ประกอบด้วย 
1. นายสมพงษ์  เตชรัตนวรกุล ผู้อ านวยการโรงเรียน           ประธานกรรมการ 
2. นางพัชรี จิรจีรังชัย รองผู้อ านวยการ                 กรรมการ 
3. นางมิลิลดา เหลืองทอง รองผู้อ านวยการ                 กรรมการ 
4. นางสาวพเยาว์ ช านาญก าหนด รองผู้อ านวยการ                 กรรมการ 
5. นางโสภี   สิงห์จันทร์ หัวหน้างานนโยบายและแผน   กรรมการ 
6. นางนิตยา  เศษวิกา หัวหน้างานประกนัคุณภาพ     กรรมการและเลขานุการ         

หน้าที่ ให้ค าปรึกษา แนะน า อ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
2. คณะกรรมการด าเนินการ 

1. นางพัชรี  จิรจีรังชัย รองผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
2. นายเทิดศักดิ์ เป็ดทอง  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย กรรมการ 
3. นายสุวิทยา   เพชรสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ กรรมการ 
4. นางวารุณี สะอาดดี  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์  กรรมการ  
5. นางนงเยาว์ สงวนทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
6. นาอภิชัย  เล้าอารีย์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 
7. น.ส.กนกทิพย์ บุญล้ า  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
8. นางสาวสุดา พืชนะ  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ   กรรมการ 
9. นายวิสูตร  ปัญญาชัยรักษา หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
10. นายก าธร สุทธิรัตน์ หัวหน้าส านักงานวิชาการ   กรรมการ 
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11. นายชญาณ์นันทน์ นงค์ทอง หัวหน้างานแนะแนว   กรรมการ 
12. ว่าท่ีร.ต.ญ. บุษยา นาโคกูล หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กรรมการ 
13. นางโสภี  สิงห์จันทร์ หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน  กรรมการ 
14. นางนิตยา เศษวิกา  หัวหน้างานประกนัคุณภาพ กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  1. ประชุมวางแผนการด าเนินการประเมิน ตรวจสอบ ทบทวน 
        2. จัดเตรียมแบบประเมิน ตรวจสอบ ทบทวน 
        3. รวบรวมผลการประเมิน ตรวจสอบ ทบทวน เพื่อจัดท า SAR (Self Assessment Report) 
        4. ประสานงานและเป็นคณะกรรมการประเมิน ตรวจสอบ ทบทวน   

3. คณะกรรมการประเมิน ตรวจสอบ   ทบทวน  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 1.1.1) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  1.1.2) นักเรียนมีความสามารถคิดค านวณได้ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  
 1.1.3) นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น และ แก้ปัญหาได้ตาเกณฑ์  
 1.1.4) นักเรียนมีผลงานหรือช้ินงานจากการท างานกลุ่มหรือเด่ียวได้ และสามารถอธิบายหลักการ
แนวคิด ขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้  
 1.15) นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลได้  
 1.16) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
 1.17) นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น  
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
 1.2.1) นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  
 1.2.2) นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นและมีความภูมิใจในความเป็นไทย  
 1.2.3) นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย  
 1.2.4) นักเรียนมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์และแสดงออกอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย  
มีคณะท างานดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1.นายเทิดศักดิ์  เป็ดทอง (หัวหน้า) 
2.นายอานนท์  มัธยมนันท์ 
3.นางวรรณิภา  อารักษ์ 
4.นางทัศมิรา  จักกภูมิ 
5.นางสาวฑีรณัฐ  ทองหลี 
6.นางสาวนัทกร บุญยัง 

 
ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
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7. นางสุภาพ มัธยมนันท์ 
8. นางสาวยุพิน ปรีชาญาณ 

กรรมการ 
กรรมการ 

กลุ่มสาระกาเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
1.นายสุวิทยา  เพชรสุวรรณ (หัวหน้า) 
2.นางผ่องเพ็ญ  ค้ีสุคนธ์ 
3.นางพัชรา  สามนปาล 
4.นางสมพร  เพ็งผล 
5.นายพนัชกร  อ่อนนวล 
6.นายอนุกูล  นากสุก 
7.นางธนาวรรณ  ทรัพย์วโรบล 
8.นางวรญัญาภรณ์ ศรีรุ่งเรือง 
9.นางมณีรัตน์ วงษ์อัยรา 
10.นางสาวธิติมา  เณรจาที 
11.นางสาวรุ่งดาว สีด า 
12.  นางสาวรัชนีกร   รักเรืองรอง 

 
ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
1.นางวารุณี  สะอาดดี (หัวหน้า) 
2.นางชนิศา  แย้มศิริ 
3.นางสุพัตรา  พรมที 
4.นางกมลเนตร  เกตุแก้ว 
5.นางนิตยา  เศษวิกา 
6.นายฐิติวุฒิ  สงบจิต 
7.นายธีรพงศ์ ทาต่อย 
8.นางสาวธวัลรัตน์ สีหานาจ 
9.นางพรร าไพ วรรณโท 
10.นางสาวณัฐฏกฤตา บุญเมืองธนาภา 
11.นางสาวปาริฉัตร  แซ่โง้ว 
12. นายกมล   ทัลวัลล์ิ 
13.  นางสาววรรณภา   แสงเคลือบ 

 
ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                                         
1. นางนงเยาว์  สงวนทรัพย ์
2.  นายธงไชย  ศุภมานพ 
3.  นางกมลชนก เรืองเดช 

 
ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
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4.  ว่าท่ี ร.ต. หญิงบุษยา   นาโคกูล 
5.  นางสุขศิริ กล่ินดอกแก้ว 
6.  น.ส.พึ่งพร บุญสืบ 
7.  น.ส.ทาริกา โชคดี 
8.  น.ส.จริยา เฟืองแก้ว 
9.  น.ส.อังค์วรา ยอดออน 
10.  ว่าท่ีร้อยตรีศราวุฒิ ธราพร 
11.  นายวาสุกรี เพชรด าดี 
12.  นางศรีประภาโพธิวงษ ์
13.  น.ส.วิจิตรตรา  สีค า 
14.  น.ส.ปนิดา สืบบุก 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
1.นายอภิชัย  เล้าอารีย์(หัวหน้า) 
2.นายไพรสัณฑ์ เลิศดรุณาณัติ 
3.  นางสาวอรวรรณ  หนูขาว 
4.นายสุวิทย์ จ านงค์ 
5.นายอภิวัฒน์ หนูขาว 
6.นายวีรพล พานะกิจ 

 
ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
1.นางสาวสุดา  พืชนะ (หัวหน้า) 
2.นางทิพวรรณ  วรรณา 
3.นางสาวธานี  มังกะโรทัย 
4.นายเอกสิทธิ์ จิตเท่ียง 
5.นางสาวสุกานดา  บัวระพา 
6.นายสงกรานต์  บัวพิม์ 
7.  นางสาวณัฎฐา  เกียรติศิริกุล 

 
ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
1.นายวิสูตร  ปัญญาชัยรักษา (หัวหน้า) 
2.นายปราโมทย์ พุ่มเกิด 
3.นางพิมพรรณ ถาวรศิริ 
4. นางภารดี ฉิมสังข ์
5.  พิศิทธิ์พงศ์  พลไกร 
6.  นางสาวประกายนิล ดุมสูงเนิน 

 
ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
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7.นายฐกฤต  จันทร์หอม 
8.นางสาวสิริมา ลาโงน 
9.นางสาวนัยนา สัตว์นาโค 
10.นางสาวกันต์กนิษฐ์ เอี่ยมอิ่ม 
11. Mr.Dhebby Sonido 
12. นายศรายุทธ ธัญญาวุฒ ิ

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 
1.นางสาวกนกทิพย์  บุญล้ า(หัวหน้า) 
2.นายวิษณุ  ระวังนาม 
3.นางบุษบง  แสงศรี 
4.นางสาวนันทวัน  รสหวาน 
5.นายสุทีป  วงษ์แก้ว 
6.นายยุทธนา  ดอกบุก 
7.นายก าธร  สุทธิรัตน์ 
8.นางขวัญตา  ปฏิทัศน์ 
9.นายประทวน  ทองโสภา 
10. นายจอมพล สังข์เงิน 
11.นางปุณยณุช โพธิ์เงินงาม 
12.นางพิชยา  จิรธนานุวัฒน ์
13.นางสาวกาญจนา อยู่เอี่ยม 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

สนับสนนุการสอน 
1.นางวันทนา  จิณแพทย์                                  
2.นายชญาณ์นันทน์  นงค์ทอง 
3.นางอมรรัตน์  กล่ินแก่นจันทร์                          
4.นางสาวจารุวรรณ  แช่มช้อย 
5.นางสาววิจิตรา  นนท์ดี                                   
6.นายภาษิต กาญจนธีรักษ์ 
7.นางสาวจินตนา จ าปาแพง 

 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 2.1 โรงเรียนก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีชัดเจน 
 2.2 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามระบบ PDCA  
 2.3 โรงเรียนมีการพฒันาวิชาการตามคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  
มีคณะด าเนินงานดังนี ้
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  1.นายสมพงษ์  เตชรัตนวรกุล ผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ  
  2. นางพัชรี  จิรจีรังชัย รองผู้อ านวยการ  กรรมการ 
  3. นางมิลินดา  เหลืองทอง รองผู้อ านวยการ  กรรมการ 
  4. นางสาวพเยาว์  ช านาญก าหนด รองผู้อ านวยการ  กรรมการ 
  5. นางโสภี  สิงห์จันทร์ ครู   กรรมการ 

 6. นายเทิดศักดิ ์  เป็ดทอง  ครู   กรรมการ 
 7.นายสุวิทยา    เพชรสุวรรณ ครู   กรรมการ 
 8. นางวารุณี  สะอาดดี  ครู   กรรมการ  
 9. นางนงเยาว์  สงวนทรัพย์ ครู   กรรมการ 
 10. นายอภิชัย  เล้าอารีย์ ครู   กรรมการ 
 11.น.ส.กนกทิพย์  บุญล้ า  ครู   กรรมการ 
 12.นางสาวสุดา  พืชนะ  ครู   กรรมการ 
 13. นายวิสูตร  ปัญญาชัยรักษา ครู   กรรมการ 
 14. นายก าธร  สุทธิรัตน์ ครู   กรรมการ 
 15. นายชญาณ์นันทน์ นงค์ทอง  ครู   กรรมการ 
 16.  คณะครูทุกท่าน      กรรมการ 
 17. นางธนาวรรณ ทรัพย์วโรบล ครู  กรรมการและเลขานุการ 
 

 2.4 โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
  1.  นางมิลินดา  เหลืองทอง รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
  2. นางสุพัตรา  พรมที  ครู   กรรมการ 
  3.  นางสุขศิริ  กล่ินดอกแก้ว ครู   กรรมการ 
  4.  นางสาวธวัลรัตน์ สีหานาท ครู  กรรมการและเลขานุการ 
 
 2.5 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ  
  1.  นางมิลินดา  เหลืองทอง รองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
  2. นายวาสุกรี  เพชรด าดี ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
  3. นางสุธีป  วงษ์แก้ว  ครู  กรรมการและเลขานุการ 
 2.6 โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
  1. นายวิษณุ  ระวังนาม ครู  ประธานกรรมการ 
  2. นายประทวน  ทองโสภา ครู  กรรมการ 
  3. นายธีรพงศ์    ทาต่อย  ครู  กรรมการและเลขานุการ 
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  4. นายภาษิต  กาญจนธีรักษ ์ เจ้าหน้าท่ี ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 3.1 ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริงและ 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
 3.2 ครูสามารถใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
 3.3 ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
 3.4 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
 3.5 ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
มีคณะด าเนินงานดังนี ้
  1.  นางสาวพเยาว์  ช านาญก าหนด รองผู้อ านวยการ  ประธาร 

 2. นายเทิดศักดิ ์  เป็ดทอง  ครู   กรรมการ 
 3. นายสุวิทยา    เพชรสุวรรณ ครู   กรรมการ 
 4. นางวารุณี  สะอาดดี  ครู   กรรมการ  
 5. นางนงเยาว์  สงวนทรัพย์ ครู   กรรมการ 
 6. นายอภิชัย  เล้าอารีย์ ครู   กรรมการ 
 7. น.ส.กนกทิพย์  บุญล้ า  ครู   กรรมการ 
 8. นางสาวสุดา  พืชนะ  ครู   กรรมการ 
 9. นายวิสูตร  ปัญญาชัยรักษา ครู   กรรมการ 
 10. นายก าธร  สุทธิรัตน์ ครู   กรรมการ 
 11. คณะครูทุกท่าน      กรรมการ 
 12. นางขวัญตา  ปฏิทัศน์  ครู  กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่     

1. จัดท ากรอบการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
2. จัดท าเครื่องมือการประเมินตามกรอบมาตรฐาน 
3. ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล  วิเคราะห์ อภิปราย สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา 
4. ตรวจติดตามการด าเนินงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนแผนการตรวจติดตาม 

และให้ข้อเสนอแนะในส่วนมีความเส่ียงต่อการไม่บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 5. รวบรวมเอกสารหลักฐานจากฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้จัดท าแฟ้มข้อมูลพร้อมท้ังรายงานให้
เรียบร้อยในแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งช้ีว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและสรุปผลการ
ประเมินให้คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ 

6. รับการตรวจติดตามประเมินคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอก 
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    ขอให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้า 
แก่สถานศึกษามากท่ีสุด 
 

       ส่ัง ณ วันท่ี  28  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
 
 

        (นายสมพงษ์  เตชรัตนวรกุล)    
     ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษ ี
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ค าสั่งโรงเรียนเทพมงคลรังษี 

ที่ 37/2562 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

............................................................................ 
 ตามท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. 2553 และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554 ท่ี
ก าหนดให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาท้ังระดับ
บุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ1ครั้ง พร้อมท้ังจัดท ารายงานผลและน าผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษานั้น 
 เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนเทพมงคลรังษี จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาดังนี้ 

1.  นายสมพงษ์   เตชรัตนวรกุล  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2.  นางพัชรี จิรจีรังชัย  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
3.  นางสาวสมทรัพย์  อติชาติบุตร  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  กรรมการ   

 4.   นางนิตยา   เศษวิกา   หัวหน้างานประกนัคุณภาพ   กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง มีหน้าท่ี 

1. ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาท้ังระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ   
1 ครั้งและจัดท ารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

2. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและจัดท า
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย       
มีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 

  ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
     ส่ัง ณ วันท่ี 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 
 
 
        (นายสมพงษ์  เตชรัตนวรกุล) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพมงคลรังสี 
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ประกาศโรงเรียนเทพมงคลรังษี 
เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
.......................................................................................................................................... 

 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
ในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  
ประกอบกับมีนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอกของทุกระดับ
ก่อน จะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานให้สอดคล้องกัน 
จึงให ้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายใน ของสถานศึกษา ลงวันท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน 
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาลงวันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9 (3) ได้
ก าหนดการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักส าคัญข้อหนึ่งคือมีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา 
31 ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าท่ีก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน และ
มาตรฐาน การศึกษาและมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผย
ต่อสาธารณชน โรงเรียนเทพมงคลรังษี  จึงขอยกเลิกประกาศโรงเรียนเทพมงคลรังษี เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาข้ัน พื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และ
ปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเทพมงคลรังษี  มีคุณภาพและ
มาตรฐาน น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานการประเมินคุณภาพภายใน
และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก   โรงเรียนเทพมงคลรังษี จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายใน ต้ังแต่ปีการศึกษา 
2561 เป็นต้นไป 

        ประกาศ ณ วันท่ี 14  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
 

           (นายสมพงษ์  เตชรัตนวรกุล)    
          ผู้อานวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษ ี  
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บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนเทพมงคลรังษ ี ครั้งท่ี 3/2561  เมื่อวันท่ี 29  
พฤศจิกายน 2561  ได้พิจารณา ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ประจ าปี 2561  มีมติเห็นชอบและรับรอง การใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปี 2561  ให้น าไปใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
การจัดการของสถานศึกษาต่อไป 
 

 
 
 

(นายศุภชาติ  ถนอมมิตร ) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนเทพมงคลรังษ ี
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนเทพมงคลรังษี 

เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ฉบับลงวันที่ 14 พฤศจิกายน  พ.ศ.2561 

..................................... 
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2561 มีจ านวน 3 มาตรฐาน 
ดังนี ้ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  1) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดค านวณตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด  
  2) นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และ แก้ปัญหาได้ตาเกณฑ์  
  3) นักเรียนมีผลงานหรือช้ินงานจากการท างานกลุ่มหรือเด่ียวได้ และสามารถอธิบายหลักการ
แนวคิด ขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ 
  4) นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลได้ 
  5) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6) นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
  1) นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  
  2) นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นและมีความภูมิใจในความเป็นไทย  
  3) นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย  
  4) นักเรียนมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์และแสดงออกอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 2.1 โรงเรียนก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีชัดเจน  
 2.2 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามระบบ PDCA  
 2.3 โรงเรียนมีการพัฒนาวิชาการตามคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  
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 2.4 โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
 2.5 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ  
 2.6 โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 3.1 ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริงและ 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
 3.2 ครูสามารถใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
 3.3 ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
 3.4 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
 3.5 ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ประกาศโรงเรียนเทพมงคลรังษี 
เร่ือง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปี 2561 
..................................................................... 

 สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2545 มาตรา 9(3) ได้ 
ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักท่ีส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการก าหนด  
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา 31 ให้
กระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจหน้าท่ีก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน  และ
มาตรฐานการศึกษา และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้อง  
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกัน 
คุณภาพภายนอก 
  ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเทพมงคลรังษี  มีคุณภาพและ
มาตรฐาน น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานการประเมินคุณภาพภายใน
และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก   โรงเรียนเทพมงคลรังษี จึงประกาศก าหนดค่าเป้าหมายตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ของ
สถานศึกษา ประจ าปี 2561  เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
การประเมินคุณภาพภายใน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
 

        ประกาศ ณ วันท่ี 14  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
 
 

           (นายสมพงษ์  เตชรัตนวรกุล)    
      ผู้อานวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษ ี  
 

 
 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนเทพมงคลรังษี 
เร่ือง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปี 2561 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเด็น

การพิจารณา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  ระดับดี 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   

1) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร  การคิดค านวณตามเกณฑ์
ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

ร้อยละ70 ได้ระดับดีข้ึนไป 

2) นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ แก้ปัญหาได้ตาเกณฑ์ 

ร้อยละ70 ได้ระดับดีข้ึนไป 

3) นักเรียนมีผลงานหรือช้ินงานจากการท างานกลุ่มหรือเด่ียวได้ และสามารถอธิบาย
หลักการแนวคิด ขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ 

ร้อยละ70 ได้ระดับดีข้ึนไป 

4) นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลได้ ร้อยละ70 ได้ระดับดีข้ึนไป 

5) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ65 ได้ผลการเรียน 
ระดับ 2 ข้ึนไป 

6) นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น ร้อยละ70 ได้ระดับดีข้ึนไป 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับดี 

1) นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ึนไป 

2) นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นและมีความภูมิใจในความเป็นไทย ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ึนไป 

3) นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความ
หลากหลาย 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ึนไป 

4) นักเรียนมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์และแสดงออกอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ึนไป 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับดีเลิศ 
2.1 โรงเรียนก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีชัดเจน ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ึนไป 

2.2 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามระบบ PDCA ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ึนไป 

2.3 โรงเรียนมีการพฒันาวิชาการตามคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ึนไป 

2.4 โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ึนไป 

2.5 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ึนไป 

2.6 โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ึนไป 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ ระดับดีเลิศ 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเด็น

การพิจารณา 

3.1 ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติ
จริงและ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ึนไป 

3.2 ครูสามารถใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ึนไป 

3.3 ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ึนไป 

3.4 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ึนไป 

3.5 ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู ้

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ึนไป 

 
การก าหนดค่าเป้าหมาย 

 1. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ท่ีผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
 2. มาตรฐานการตัดสินแต่ละระดับ ก าหนดการตัดสินคุณภาพของมาตรฐาน มี 5 ระดับ เพื่อให้
สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 
     ระดับ 5 ระดับยอดเย่ียม 

   ระดับ 4 ดีเลิศ  
   ระดับ 3 ดี 
   ระดับ 2 ปานกลาง  
   ระดับ 1 ก าลังพัฒนา 
 
 3. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ 

เป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
เร่ือง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปี 2561 
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................................................................................. 
 

 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทพมงคลรังษี  ครั้งท่ี 3/2561  เมื่อวันท่ี 
29  พฤศจิกายน 2561  ได้พิจารณา ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปี 2561  มีมติเห็นชอบและรับรอง 
ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ประจ าปี 2561 ให้น าไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารการจัดการของสถานศึกษาต่อไป 
 

 
 
 

(นายศุภชาติ  ถนอมมิตร ) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนเทพมงคลรังษ ี
 

 
 
 
 
 
 
 




