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ค าน า 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเทพมงคลรังษี ฉบับนี้ 
จัดท าขึน้ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561  ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาจัดส่ง
รายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็น
ประจ าทุกปีเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  3 มาตรฐาน ได้แก่คุณภาพของผู้เรียน  กระบวนการบริหาร และการจัดการ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพ่ือน าเสนรายงานผลการจัดการศึกษาใน
รอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้
รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก  โดยส านักงานรับรองมาตรฐาน
การศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป 
  ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปี
การศึกษา 2562  ฉบับนี้  คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อ
การน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทพมงคลรังษี  ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป 
 
 
       (นายสมพงษ์  เตชรัตนวรกุล) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี 
            17  เมษายน 2563 
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บทสรุปของผู้บริหาร 
 โรงเรียนเทพมงคลรังษีในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหา
สังฆปริณายก เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่มีเนื้อที่14 ไร่ 29 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่16 ถนนเจ้า
ขุนเณร ต าบลบ้านเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000 โทรศัพท์ 0–3451–
1320 โทรสาร 0–3451-6100 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Thepmk@thaimail.com เว็ปไซต์โรงเรียน 
http://www.thepmk.ac.th สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6    มีจ านวนนักเรียนในปีการศึกษา 2562 จ านวน 1,648 คน  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 102 คน ผู้บริหารจ านวน 3 คน คือ นายสมพงษ์ 
เตชรัตนวรกุล  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน  นางมิลินดา  เหลืองทอง และนางสาวพเยาว์  ช านาญ
ก าหนด ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 โรงเรียนเทพมงคลรังษี  ได้ด าเนินการบริการจัดการการพัฒนาโดยผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการ PDCA เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับรู้และให้ข้อมูลสารสนเทศ  
ด าเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
โดยได้ด าเนินงานตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2562  ให้ทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง (Participaion) มีส่วนร่วมในการบริหาร มุ่งหวังความส าเร็จให้เกิดคุณภาพกับนักเรียน 
(Achievement) เป็นเป้าหมายสูงสุด จากการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่ามาตรฐานการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับ ดีเลิศ  มาตรฐานที่ 1 ด้าน
คุณภาพผู้เรียนคุณภาพการจัดการศึกษาอยู่ในระดับดีเลิศ   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและ
การจัดการคุณภาพการจัดการศึกษาอยู่ในระดับดีเลิศ      มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญคุณภาพการจัดการศึกษาอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 วิธีการพัฒนา/หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 โรงเรียนมีระบบบริหารการจัดการศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยมีหลักฐาน ร่องรอยการประเมินตนเอง ดังนี้ 
 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 โรงเรียนก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ คือ “โรงเรียนเทพมงคลรังษี มุ่งจัดการศึกษาให้นักเรียนมี
ความรู้คู่คุณธรรม รักความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เรียนรู้เขตเศรษฐกิจพิเศษในประชาคมอาเซียน”  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนด้วย SWOT 
Analysis จากผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนสู่การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี   และจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยความคิดริเริ่ม วิธีการใหม่ๆเพื่ อพัฒนา
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คุณภาพผู้เรียน  รูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่าย มีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล 
และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาและวงจร
คุณภาพ PDCA ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรง เรียน  
สถานศึกษามีจัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง 2560) มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ า เป็นอย่างรอบด้านตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ สร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ น าภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษามาใช้ใน
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นไปตามปัญหาและความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับ
จุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนได้
เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจเปิดแผนการเรียนที่ให้นักเรียนเลือกเรียนตามศักยภาพและ
ความสามารถและความถนัด เช่น แผนการเรียนห้องเรียนศักยภาพ “เพชรนนทรี”      ที่เน้นให้นักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ  มีการประสาน
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อให้นักเรียนได้ไปศึกษาเครื่องมือ
อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เน้นการปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง   
ห้องเรียนเตรียมพยาบาลและสาธารณสุข ห้องเรียนเตรียมทหาร 4 เหล่าทัพ และห้องเรียนศักยภาพฟุตบอล
สู่ทีมชาติ  การประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและ
มาตรฐานสากล  จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM  ครูมีการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการสร้างชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ทั้งใน
ห้องเรียนและโรงเรียน พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมิน ผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงานและน าผลการประเมินไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/

กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน โดยทุกระดับชั้นจัดท า
หน่วยบูรณาการอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลา
รู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุน
ให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  กระบวนการจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบ STEM ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จริง และใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นใน
การเรียนรู้นอกห้องเรียน จัดกิจกรรมค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในจังหวัดกาญจนบุรี 
และส่งเสริมให้นักเรียนได้น าเสนอผลงานจัดแสดงผลการจัดการเรียนการสอน ผลงานของนักเรียนอย่างน้อย
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ปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ในการจัดการเรียนการสอน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้  ส่งเสริมให้ครูมีการการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มีระบบการนิเทศติดตาม ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร มีการบริหารการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ได้แก่การ
จัดมุมความรู้ในห้องเรียน การจัดท าข้อตกลงในห้องเรียน มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบโดยใช้การประเมินผู้เรียนอย่างหลากหลาย น าผลการนิเทศมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อมูล
สะท้อนกลับแก่ครูผู้สอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและศักยภาพสูงขึ้น  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูทุก
คนท างานวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนละ 1 เรื่อง และได้รับการตรวจให้ค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้ง
ส่งเสริมให้ครูมีวิทยฐานะสูงข้ึน 
 คุณภาพผู้เรียน 

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ            
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ น าภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษามาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เป็นไปตามความต้องของการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถาน ศึกษาและสภาพ
ของขุมชนท้องถิ่น จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและ
ความสนใจและมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) พบว่า 
 1.  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ คิดเป็นร้อย
ละ 84.88 (ระดับคุณภาพดีเลิศ) โดยมีการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษและ
คณิตศาสตร์ โครงการส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ การจัดค่ายคณิตพิชิตตัวเลข  โครงการเวทคณิต
คิดเลขเร็ว   ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ที่

หลากหลาย กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนภาษาไทย กิจกรรมวันสุนทรภู่และวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละ 1 ประโยค “sentence a 
day” กิจกรรม “Findign new words” กิจกรรม “ฝึกทักษะค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้ Word 
search” กิจกรรมภาษาจีนเพ่ือการเรียนรู้    กิจกรรมนักกวีน้อยเปิดโลกภาษาอังกฤษ (Young 
English Poet)  กิจกรรมอ่านเพ่ือชีวิต (Read of life)และกิจกรรมอ่านได้พูดชัด (English Phonics) 
แต่พบว่า ผู้เรียนยังต้องได้รับการพัฒนาในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และการคิดค านวณ ตลอดจน
ส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศต่อไป 
 2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา คิดเป็นร้อยละ 78.24 (ระดับคุณภาพดี) โดยมีการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการเรียนรู้แบบบูรณาการ STEM 
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Education ที่มีการน าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่สาธารณชน กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ  แต่พบว่า 
ผู้เรียนบางส่วนยังขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์และน าไปใช้ 
 3. ผู้เรียนมีผลงานและชิ้นงานจากการท างานกลุ่มหรือเดี่ยวได้ และสามารถอธิบายหลักการ 
แนวคิด ขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคในการท างาน  คิดเป็นร้อยละ 84.52 (ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ) โดยน าความรู้ที่ได้จากกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนหรือปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมโครงงานสิ่งประดิษฐ์ กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ไปพัฒนาเป็นนวัตกรรม 
เช่น ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ม.ปลาย  “ กล่องเครื่องควบคุมการตกอย่างอิสระในสภาวะปกติ” ( Free 
Failing Machine  Box ) “รถบังคับดูดฝุ่น”   ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “Naver Die Power  Bank “ 
เป็นต้น แต่ควรมีการ พัฒนาไปสู่การสร้างรายได้และการเผยแพร่สู่ท้องถิ่นต่อไป 
 4. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ 
82.37 (ระดับคุณภาพดีเลิศ) โดย ผู้เรียนสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ใน
การศึกษาค้นคว้าและน าเสนอในรายวิชาต่างๆที่เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นได้จากผลงานและ
ชิ้นงานที่น าส่งและการได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ 
กิจกรรมการตัดต่อภาพยนตร์ 
 5. 1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาคิดเป็นร้อยละ 66.76 ได้ผล
การเรียนระดับ 2.5 ขึ้นไป โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ก าหนดค่าเป้าหมายด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน คือนักเรียนร้อยละ 65 ได้ผลการเรียนระดับ 2.5 ขึ้นไป ซึ่งพบว่ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และ
สังคมศึกษาฯ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  ส่วนกลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา การงานอาชีพ และกลุ่มสาระศิลปะ ก าหนดค่าเป้าหมายด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ
นักเรียนร้อยละ 65 ได้ผลการเรียน 3 ขึ้นไป พบว่าทั้งสามกลุ่มสาระมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่าน
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ส่วนกลุ่มสาระฯที่ผลสัมฤทธิ์ไม่ผ่านเกณฑ์ ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญที่
สถานศึกษาต้องก าหนดแนวทางในการพัฒนาต่อไป 
 6. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 84.43 (ระดับ
คุณภาพดีเลิศ) โดยผู้ เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดอาชีพ  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการ
เสริมสร้างให้ผู้เรียนใช้ความรู้และทักษะ พ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ อีกทั้งสร้างเจตคติที่ดีต่อการ
ประกอบอาชีพในอนาคต  
 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนมีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) พบว่า 
 1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษาก าหนดคิดเป็นร้อยละ 96.60 (ระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม) โดยผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของโรงเรียน
ที่ว่า “ลูกหลวงปู่ดี มีคุณธรรมน าใจ ยิ้มง่าย ไหว้งาม” และส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและ
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ค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นคนดี โดยด าเนินงานผ่านกิจกรรมโครงการต่างๆที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นซึ่ง
ทางตัวอย่าง เช่น โครงการห้องเรียนปลอดบุหรี่ โครงการห้องเรียนสีขาว โครงการสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา โครงการคุณธรรมจริยธรรมมุ่งสู่ค่านิยม 12 ประการ กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 
กิจกรรมจิตอาสาต่างๆ และกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นต้น ส่งผลให้ได้รับรางวัล
ชนะเลิศระดับเหรียญทองการแข่งขันโครงงานคุณธรรม การเล่านิทานคุณธรรม รางวัลรองชนะเลิศ
การแข่งขันบรรยายธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ที่ส านักวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี 
 2. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย คิดเป็นร้อยละ 97.50  (ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม) โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
รวมทั้งภูมิปัญญาไทยจากโครงการที่จัดขึ้นในวันส าคัญต่างๆ เช่น กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ วัน
ไหว้ครู วันพ่อและวันแม่แห่งชาติ รวมถึงวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม 
กิจกรรมการสอบธรรมศึกษา  ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะที่มีความโดดเด่น
ในเรื่องของดนตรีไทย จนส่งผลให้โรงเรียนและนักเรียนได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานเยาวนดี เด่น
ต้นแบบดนตรีไทย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
ประจ าปีพุทธศักราช 2561 จากกระทรวงวัฒนธรรม และเป็นตัวแทนของเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8 ไปแข่งขันในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับภาคกลางภาคตะวันตก
และระดับชาติ จนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม
เครื่องสายเครื่องเดี่ยว  รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่  
รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง  รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.
3  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์  
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงลูกกรุง และรางวัลอ่ืน ๆ อีกมากมาย  นอกจากนี้ทาง
โรงเรียนยังส่งเสริมนักเรียนไปแสดงดนตรีไทยที่ถนนคนเดินปากแพรก ทุกวันเสาร์เพ่ือเป็นการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีและความเป็นไทยต่อสาธารณชน    
 3. ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายคิดเป็นร้อยละ 98.70 (ระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม) โดยโรงเรียนเปิดโปรแกรมทางภาษา เช่น ภาษาจีน ญี่ ปุ่น  และมีครูที่
ความสามารถตรงกับภาษาที่เปิดการเรียนการสอน นอกจากนี้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริม
การอยู่ร่วมกันในสังคมเช่น  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
และสภานักเรยีน  
 4. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม คิดเป็นร้อยละ 91.85 (ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม) โดย
ผู้เรียนได้รับการตรวจสุขภาพ และทดสอบสมรรถภาพทางกายประจ าปี มีการทดสอบความฉลาดทาง
อารมณ์ (EQ) และเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทางร่างกาย เช่น กิจกรรมกีฬาภายใน กิจกรรมการ
บริจาคโลหิต และมีการส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาฟุตบอล  
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 แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 1 ระดับ   
 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมส าหรับห้องเรียนพิเศษ ได้แก่ ห้องเรียนเพชรนนทรี, ห้องเรียนเตรียม
พยาบาล และสาธารณสุข, ห้องเรียนเตรียมทหาร 4 เหล่าทัพ ให้มีความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ    
  2. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานวัตกรรมของผู้เรียนสู่การสร้างรายได้และการเผยแพร่สู่ท้องถิ่น   
 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมเติมฝันพัฒนาความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร โดยการส่งเสริม
นักเรียนกลุ่มเก่ง และพัฒนาศักยภาพนักเรียนกลุ่มกลางและอ่อนตามความสนใจ เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
 ร่วมประชุมหารือ สัมมนา วิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปัญหาและความ
ต้องการจ าเป็น ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและความส าเร็จของสถานศึกษา ร่วมกับบุคลากรและผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งก าหนดเป้าหมาย/ความส าเร็จสู่การพัฒนางานในหน้าที่รับผิดชอบ  
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   
 1. ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2561) 
จัดรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของโลกในยุคปัจจุบัน โดยส ารวจความต้องการจากทั้งผู้เรียน
และผู้ปกครอง เพ่ือให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ   
 2. จัดระบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งระดับกลุ่ม
สาระฯ และนิเทศโดยฝ่ายบริหาร เพ่ือให้ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงสู่ผู้เรียน 
เน้นการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก น าผลการนิเทศมาพัฒนาผู้เรียน   
 3. สร้างเครือข่ายข้อตกลงความร่วมมือกับทั้ งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (MOU) 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
พร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
 4.  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
  ด้านกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
 1. ส่งเสริมให้ครูน าสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน ใน
โรงเรียน หรือสถานประกอบการ หรือแหล่ง/ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้จัดกิจกรรมส่งเสริม
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง เพ่ือให้ผู้เรียนน าความรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน   
 2. ส่งเสริมให้ครูน าข้อมูลผู้ เรียนเป็นรายบุคคลจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนของตนเอง   
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 3. ส่งเสริมและจัดโครงการพัฒนาครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท าและน าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาผู้ เรียนรายบุคคล โดยเฉพาะการ
ตั้งเป้าหมายเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การใช้สื่อ แหล่งการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพจริง 
 4.  ส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยมาแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนา
ผู้เรียนมากยิ่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและได้รับการตรวจให้ค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งส่งเสริมให้
ครูมีวิทยฐานะสูงข้ึน 
 
 
       ลงชื่อ.................................... 
          นายสมพงษ์  เตชรัตนวรกุล 
            ผู้ อ าน วยการโรงเรี ยน เท พมงคลรั งษี
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
1.1 ข้อมูลทั่วไป  

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนเทพมงคลรังษี 
  ที่อยู่ 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 
   เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

1.2  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 1) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตรา
จ้าง 

ครูผู้ทรง
คุณคุณค่า 

เจ้าหน้าที่
อ่ืนๆ 

รวม
ทั้งหมด 

จ านวน 3 84 3 12 2 10 105 

 2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร 
ต่ ากว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จ านวน 0 60 23 1 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ปริญญาตรี
72%

ปริญญาโท
27%

ปริญญาเอก
1%

วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร
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3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา 
จ านวน 
(คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน  
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 3 0 

2. คณิตศาสตร์ 13 22 

3. วิทยาศาสตร์ 17 22 

4. ภาษาไทย 9 18 

5. ภาษาต่างประเทศ 14 16 

6. สังคมศึกษา 13 19 

7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 7 20 

8. ศิลปะ 7 21 

9. สุขศึกษา 8 15 

10. เทคโนโลยี 7 12 

รวม 98 
  

1.3 ข้อมูลนักเรียน 
 จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  2562 รวม 1,624 คน 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ม.1 10 219 117 336 34 
ม.2 11 237 112 349 32 
ม.3  10 219 127 346 35 
รวม 31 675 356 1,031 34 
ม.4 9 125 146 271 30 
ม.5 6 87 97 184 31 
ม.6 5 71 91 162 32 
รวม 20 283 334 543 31 

รวมทั้งหมด 51 958 690 1,648 32 

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2560-2562 (ข้อมูล ณ วันที ่10  มิถุนายน  2562 )  
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ระดับชั้น/ปีการศึกษา 10 พ.ย. 2560 10  มิ.ย. 2561 10  มิ.ย. 2562 
มัธยมศึกษาตอนต้น 982 1,081 1,031 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 537 543 617 
รวมทั้งหมด 1,519 1,624 1,648 
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1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 
1) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 2.5 ขึ้นไป 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น (ม.1 -ม.6)  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2562 

 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น (ม.1 -ม.6)  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
 

กลุ่มสามาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน
นักเรียนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีระดับผลการเรียนรู ้ ร้อยละของ
จ านวนนักเรียนท่ี
ได้ระดับ 2.5 ขึ้น

ไป 

ร้อยละของ
จ านวนนักเรียนท่ี
ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 1560 71 237 152 225 240 203 179 254 56.14 40.78 
คณิตศาสตร ์ 1524 198 184 175 182 261 190 139 195 51.48 34.38 
วิทยาศาสตร ์ 1522 88 131 107 152 194 221 203 427 68.66 55.91 
สังคมศึกษา  1542 85 173 119 133 192 201 208 431 66.94 54.50 
สุขศึกษา 1557 17 50 29 50 102 146 272 890 90.59 84.04 
ศิลปะ 1550 123 46 49 102 180 238 229 582 79.35 67.72 
การงานอาชีพ 1553 21 143 90 138 151 245 231 533 74.70 65.01 
ภาษาต่างประเทศ 1570 118 211 149 228 190 224 140 309 54.99 42.86 

เฉลี่ย 67.87 55.68 

กลุ่มสามาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน
นักเรียนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีระดับผลการเรียนรู ้ ร้อยละของ
จ านวนนักเรียนท่ี
ได้ระดับ 2.5 ขึ้น

ไป 

ร้อยละของ
จ านวนนักเรียนท่ี
ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 1,608 137 227 168 235 240 212 159 229 52.25 37.34 
คณิตศาสตร ์ 1,525 287 216 169 212 189 184 123 145 42.03 29.61 
วิทยาศาสตร ์ 1,601 78 135 88 148 238 303 226 385 71.94 57.09 
สังคมศึกษา  1,577 128 100 87 116 203 215 203 526 72.72 59.82 
สุขศึกษา 1,593 45 61 60 85 131 181 224 806 76.07 76.07 
ศิลปะ 1,594 107 65 58 129 196 244 186 609 65.16 65.16 
การงานอาชีพ 1,590 111 108 106 164 204 226 241 431 56.48 56.48 
ภาษาต่างประเทศ 1,588 181 157 183 189 186 204 165 324 55.34 43.63 

เฉลี่ย 61.59 53.25 
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ร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น (ม.1 -ม.6)  
รวมทั้ง 2 ภาคเรียน  ปีการศึกษา 2562 
 

กลุ่มสามาระการ
เรียนรู้ 

ร้อยละจ านวนนักเรียนที่มีระดับผลการเรียนรู้ ร้อยละของ
จ านวนนักเรียน
ท่ีได้ระดับ 2.5 

ขึ้นไป 

ร้อยละของ
จ านวนนักเรียน

ท่ีได้ระดับ 3 
ขึ้นไป 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 6.53 14.66 10.10 14.52 15.13 13.10 10.68 15.27 54.19 39.06 
คณิตศาสตร ์ 15.93 13.13 11.28 12.89 14.76 12.25 8.59 11.15 46.76 32.00 
วิทยาศาสตร ์ 5.33 8.50 6.25 9.61 13.80 16.73 13.70 26.08 70.30 56.50 
สังคมศึกษา  6.79 8.76 6.63 7.99 12.67 13.32 13.17 30.67 69.83 57.16 
สุขศึกษา 1.95 3.52 2.82 4.27 7.40 10.39 15.76 53.90 87.45 80.05 
ศิลปะ 7.33 3.52 3.40 7.35 11.96 15.32 13.24 37.88 78.39 66.44 
การงานอาชีพ 4.16 8.00 6.23 9.61 11.25 14.99 15.01 30.74 71.99 60.74 
ภาษาต่างประเทศ 9.44 11.68 10.51 13.21 11.92 13.54 9.65 20.05 55.16 43.24 

เฉลี่ย 66.76 54.40 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา ศิลปะ
การงาน
อาชีพ

ภาษาต่างปร
ะเทศ

เฉลี่ย

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 2.5 ข้ึนไป 54.19 46.76 70.3 69.83 87.45 78.39 71.99 55.16 66.76

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ข้ึนไป 39.06 32 56.5 57.16 80.05 66.44 60.74 43.24 54.4
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ร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับช้ัน (ม.1 -ม.6)
รวมทั้ง 2 ภาคเรียน  ปีการศึกษา 2562

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีได้ระดับ 2.5 ข้ึนไป ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีได้ระดับ 3 ข้ึนไป
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เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2562 
 

กลุ่มสามาระการเรียนรู้ 

ปีการศึกษา2561 ปีการศึกษา2562 
ร้อยละของจ านวน

นักเรียนที่ได้ระดับ 2.5 
ขึ้นไป 

ร้อยละของจ านวน
นักเรียนที่ได้ระดับ 

3 ขึ้นไป 

ร้อยละของจ านวน
นักเรียนที่ได้ระดับ 

2.5 ขึ้นไป 

ร้อยละของจ านวน
นักเรียนที่ได้ระดับ 

3 ขึ้นไป 

ภาษาไทย 45.78 34.24 56.14 40.78 

คณิตศาสตร์ 45.71 32.21 51.48 34.38 

วิทยาศาสตร์ 63.33 48.62 68.66 55.91 

สังคมศึกษา  67.60 52.25 66.94 54.5 

สุขศึกษา 71.36 62.97 90.59 84.04 

ศิลปะ 55.59 42.18 79.35 67.72 

การงานอาชีพ 48.70 35.77 74.7 65.01 

ภาษาต่างประเทศ 45.08 34.30 54.99 42.86 

เฉลี่ย 55.39 42.82 67.87 55.68 
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เปรียบเทียบร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 2.5 ขึ้นไป
ระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2562

ปีการศึกษา2561 ระดับ 2.5 ขึ้นไป ปีการศึกษา2562 ระดับ 2.5 ขึ้นไป
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เปรียบเทียบร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป
ระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2562

ปีการศึกษา2561 ระดับ 3 ขึ้นไป ปีการศึกษา2562 ระดับ 3 ขึ้นไป
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2) จ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2562 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ม.1 315 198 59 58 0 257 81.59 
ม.2 326 190 59 77 0 249 76.38 
ม.3 321 207 55 59 0 262 81.62 
ม.4 242 150 39 52 1 189 78.10 
ม.5 157 100 20 38 0 120 76.43 
ม.6 148 103 25 20 0 128 86.49 
รวม 1509 948 257 304 1 1205 80.10 
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ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
ระดับดีขึ้นไป 81.587 76.380 81.620 78.099 76.433 86.486 80.101

ดีเย่ียม 62.86 58.28 64.49 61.98 63.69 69.59 62.82

ดี 18.73 18.10 17.13 16.12 12.74 16.89 17.03

ผ่าน 18.41 23.62 18.38 21.49 24.20 13.51 20.15

ไม่ผ่าน 0.00 0.00 0.00 0.41 0.00 0.00 0.07

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  
ในระดับดีขึ้นไป
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3) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2562 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ม.1 315 191 121 0 3 312 99.05 
ม.2 326 177 122 26 1 299 91.72 
ม.3 321 191 110 18 2 301 93.77 
ม.4 242 193 48 1 0 241 99.59 
ม.5 157 104 47 6 0 151 96.18 
ม.6 148 110 37 1 0 147 99.32 
รวม 1509 966 485 52 6 1451 96.60 
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30.00
40.00
50.00
60.00
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100.00

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
ดีเย่ียม 60.63 54.29 59.50 79.75 66.24 74.32 65.79

ดี 38.41 37.42 34.27 19.83 29.94 25.00 30.81

ผ่าน 0.00 7.98 5.61 0.41 3.82 0.68 3.08

ไม่ผ่าน 0.95 0.31 0.62 0.00 0.00 0.00 0.31

ระดับดีขึ้นไป 99.05 91.72 93.77 99.59 96.18 99.32 96.60

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน ระดับดีขึ้นไป
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4) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2562 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในระดับดีขึ้นไป 
 

สมรรถนะส าคัญ 
ระดับชั้น 

รวม ร้อยละ 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 202 253 276 156 109 108 1104 73.16 
2. ความสามารถในการคิด 212 176 153 189 88 102 920 60.97 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 306 231 307 188 129 145 1306 86.55 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 285 243 273 235 104 134 1274 84.43 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี 228 262 258 212 138 145 1243 82.37 

เฉลี่ย 77.50 
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ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ระดับชั้น ร้อยละ
1. ความสามารถในการสื่อสาร 64.13 77.61 85.98 64.46 69.43 72.97 73.161

2. ความสามารถในการคิด 67.3 53.99 47.66 78.1 56.05 68.92 60.968

3. ความสามารถในการแกปั้ญหา 97.14 70.86 95.64 77.69 82.17 97.97 86.547

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 90.48 74.54 85.05 97.11 66.24 90.54 84.427

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 72.38 80.37 80.37 87.6 87.9 97.97 82.372

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6
ในระดับดีขึ้นไป
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1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)   
 1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ประจ าปีการศึกษา  2562 
สถิติผลการสอบ O-net ม.3 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเทพมงคลรังษี 

 

วิชา ระดับประเทศ ระดับสังกัด สพฐ. ระดับสพม.8 ระดับโรงเรียน 

คณิตศาสตร์ 26.73 26.98 27.46 20.85 

ภาษาไทย 55.14 55.91 56.46 50.93 

วิทยาศาสตร์ 30.07 30.22 30.14 28.39 

ภาษาอังกฤษ 33.25 32.98 33.14 28.96 

เฉลี่ย 36.30 36.52 36.80 32.28 
 

 
 
 
 
 

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย

ระดับประเทศ 26.73 55.14 30.07 33.25 36.3

ระดับสังกัด สพฐ. 26.98 55.91 30.22 32.98 36.52

ระดับสพม.8 27.46 56.46 30.14 33.14 36.8

ระดับโรงเรียน 20.85 50.93 28.39 28.96 32.28
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สถิติผลการสอบ O-net ม.3 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเทพมงคลรังษี

ระดับประเทศ ระดับสังกัด สพฐ. ระดับสพม.8 ระดับโรงเรียน
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สถิติผลการสอบ O-net ม.3 ปีการศึกษา 2560 - 2562 โรงเรียนเทพมงคลรังษี 
  

 
    

 
   

วิชา 
คะแนนเฉลีย่ 
ระดับประเทศ 

ปี 60 

คะแนนเฉลีย่ 
ระดับประเทศ 

ปี 61 

คะแนนเฉลีย่ 
ระดับประเทศ 

ปี 62 

คะแนนเฉลีย่ 
ระดับ รร.ปี 

60 

คะแนนเฉลีย่ 
ระดับ รร.ปี 

61 

คะแนนเฉลีย่ 
ระดับ รร.ปี 

62 

พัฒนาการ
ปี61-62 

คณิตศาสตร์ 23.52 30.04 26.73 19.86 24.98 20.85 -4.13 

ภาษาไทย 45.96 54.42 55.14 41.86 50.19 50.93 0.74 

วิทยาศาสตร์ 30.62 36.1 30.07 28.73 32.48 28.39 -4.09 

ภาษาอังกฤษ 30.45 29.45 33.25 26.35 25.99 28.96 2.97 

เฉลี่ย 32.64 37.50 36.30 29.20 33.41 32.2825 -1.1275 
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คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ

เปรียบเทียบผลการสอบ O-net ม.3 ปีการศึกษา 2560 - 2562

คะแนนเฉลี่ย ระดับ รร.ปี 60 คะแนนเฉลี่ย ระดับ รร.ปี 61 คะแนนเฉลี่ย ระดับ รร.ปี 62
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สถิติผลการสอบ O-net ม.6 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเทพมงคลรังษี 
 

วิชา ระดับประเทศ ระดับสังกัด สพฐ. ระดับสพม.8 ระดับโรงเรียน 

คณิตศาสตร์ 25.41 25.62 25.64 18.38 

ภาษาไทย 42.21 43.02 42.20 34.97 
วิทยาศาสตร์ 29.20 29.40 28.51 25.47 

สังคมศึกษาฯ 35.70 36.10 35.69 32.26 

ภาษาอังกฤษ 29.20 28.97 27.77 22.16 

เฉลี่ย 32.34 32.62 31.96 26.65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย

ระดับประเทศ 25.41 42.21 29.2 35.7 29.2 32.34

ระดับสังกัด สพฐ. 25.62 43.02 29.4 36.1 28.97 32.62

ระดับสพม.8 25.64 42.2 28.51 35.69 27.77 31.96

ระดับโรงเรียน 18.38 34.97 25.47 32.26 22.16 26.65
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แผนภูมิเปรียบเทียบผลการสอบ O-net ม.6 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนเทพมงคลรังษี
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สถิติผลการสอบ O-net ม.6 ปีการศึกษา 2560 - 2562 โรงเรียนเทพมงคลรังษี 

        

วิชา 
คะแนนเฉลีย่
ระดับประเทศ 

ปี 60 

คะแนนเฉลีย่
ระดับประเทศ 

ปี 61 

คะแนนเฉลีย่
ระดับประเทศ 

ปี 62 

คะแนน
เฉลี่ยระดับ 
รร.ปี 60 

คะแนน
เฉลี่ยระดับ 
รร.ปี 61 

คะแนน
เฉลี่ย ระดับ 

รร.ปี 62 

พัฒนาการ
ปี61-62 

คณิตศาสตร์ 24.53 30.72 25.41 16.71 21.33 18.38 -2.95 

ภาษาไทย 49.25 47.31 42.21 41.30 36.98 34.97 -2.01 

วิทยาศาสตร์ 29.37 30.51 29.20 23.57 25.53 25.47 -0.06 

สังคมศึกษาฯ 34.70 35.16 35.70 30.23 31.00 32.26 1.26 

ภาษาอังกฤษ 28.31 31.41 29.20 22.05 23.84 22.16 -1.68 

เฉลี่ย 33.23 35.02 32.34 26.77 27.74 26.65 -1.088 
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คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ

เปรียบเทียบผลการสอบ O-net ม.6 ปีการศึกษา 2560 - 2562

คะแนนเฉลี่ย ระดับ รร.ปี 60 คะแนนเฉลี่ย ระดับ รร.ปี 61 คะแนนเฉลี่ย ระดับ รร.ปี 62
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1.6  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา 2562 
จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 
ระดับชั้น สถานที ่ จ านวน(คน) สถานที่ จ านวน(คน) 

ม.1 สวนสนุกดรีมเวิลด์ 320   
ม.2 สัทธาอุทยานไทย อ าเภอบางแพ  

จังหวัดราชบุรี 
331 วัดพระศรีอารย์  

อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี 
331 

ม.3 สวนสนุกดรีมเวิลด์ 330   
ม.4 สวนสนุกดรีมเวิลด์ 230   
ม.5 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ธรณีวิทยา 165 สวนสนุกดรีมเวิลด์ 165 
ม.6 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา

สิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย 
150 ศึกษาทัศนียภาพสิ่งมีชีวิต

ชายหาดชะอ า จ.เพชรบุรี 
150 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา : ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

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

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   จัดกิจกรรม
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ น าภูมิ
ปัญญาและแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษามาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นไปตามความต้องของ
การพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น         จัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายเพ่ือให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจเปิดแผนการเรียน
ที่ให้นักเรียนเลือกเรียนตามศักยภาพและความสามารถและความถนัด เช่น แผนการเรียนห้องเรียนศักยภาพ 
“เพชรนนทรี” ที่เน้นให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาได้อย่าง
เต็มศักยภาพ มีการประสานร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อให้นักเรียน
ได้ไปศึกษาเครื่องมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เน้นการปฏิบัติกิจกรรม
ด้วยตนเอง   ห้องเรียนเตรียมพยาบาลและสาธารณสุข ห้องเรียนเตรียมทหาร 4เหล่าทัพ และห้องเรียน
ศักยภาพฟุตบอลสู่ทีมชาติ โดยโรงเรียนเทพมงคลรังษี ร่วมมือกับช้างมูลอะคาเดมี เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียน
ชายที่มีความสามารถด้านฟุตบอลได้แสดงศักยภาพในตนเองอย่างเต็มความสามารถ  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ โดยมีการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ เช่น โครงการส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ การจัดค่ายคณิตพิชิต
ตัวเลข  โครงการเวทคณิตคิดเลขเร็ว   ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และประสบการณ์จาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนภาษาไทย กิจกรรมวันสุนทรภู่
และวันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละ 1 ประโยค “sentence a 
day” กิจกรรม “Findign new words” กิจกรรม “ฝึกทักษะค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้ Word search” 
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กิจกรรมภาษาจีนเพ่ือการเรียนรู้   กิจกรรมนักกวีน้อยเปิดโลกภาษาอังกฤษ (Young English Poet)  กิจกรรม
อ่านเพ่ือชีวิต (Read of life)และกิจกรรมอ่านได้พูดชัด (English Phonics)   ส่งผลให้นักเรียนเข้าแข่งขัน
ทักษะอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันคิดเลข
เร็ว ระดับชั้น ม.1-ม.3  รางวัลชนะเลิศ การประกวดร้อยกรอง ในห้อข้อ “การต่อต้านยาเสพติด” (กลอน
สุภาพ)  รางวัลเหรียญทองกิจกรรมการเล่านิทานภาษาอังกฤษ (ระดับ ม.ปลาย)  แต่พบว่า ผู้เรียนยังต้องได้รับ
การพัฒนาในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และการคิดค านวณ ตลอดจนส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศต่อไป  
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายและเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาโดยมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการเรียนรู้แบบบูรณาการ STEM Education โครงงานในรายวิชา IS1-3     
โดยน าความรู้ที่ได้จากกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนหรือปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมชุมนุม 
กิจกรรมโครงงานสิ่งประดิษฐ์ กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ไปพัฒนาเป็นนวัตกรรม เช่น ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ม.
ปลาย  “ กล่องเครื่องควบคุมการตกอย่างอิสระในสภาวะปกติ” ( Free Failing Machine  Box ) “รถบังคับ
ดูดฝุ่น”   ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “Naver Die Power  Bank “  เป็นต้น นอกจากนี้ผู้เรียนสามารถน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าและน าเสนอในรายวิชาต่าง  ๆ ที่ เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เห็นได้จากผลงานและชิ้นงานที่น าส่งเข้าแข่งขันจนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ กิจกรรมการตัดต่อภาพยนตร์ และทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
ตลาดนัดอาชีพ  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างให้ผู้เรียนใช้ความรู้และทักษะ พ้ืนฐานในการประกอบ
อาชีพ อีกท้ังสร้างเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพในอนาคต  
 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนมีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)  การจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ ได้มีการ
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯและมีการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียนทุกคนในทุกรายวิชา ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษาก าหนด
ผ่านการด าเนินโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของโรงเรียนที่ว่า “ลูกหลวงปู่ดี         
มีคุณธรรมน าใจ ยิ้มง่าย ไหว้งาม” เช่น โครงการห้องเรียนปลอดบุหรี่ โครงการห้องเรียนสีขาว โครงการสัปดาห์
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา โครงการคุณธรรมจริยธรรมมุ่งสู่ค่านิยม 12 ประการ กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 
กิจกรรมจิตอาสาต่างๆ และกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นต้น ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่นวัดเทวสังฆารามพระอารามหลวง สถานีต ารวจเมืองกาญจนบุรี สโมสรโรตารีกาญจนบุรี และ
หน่วยงานภายนอกอ่ืน ๆ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งผลให้ได้รับ
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ  รางวัลระดับ
เหรียญเงินกิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม รางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการประกวดเล่านิทาน
คุณธรรม ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย
จากโครงการที่จัดขึ้นในวันส าคัญต่าง ๆ เช่นกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ วันไหว้ครู วันพ่อและวันแม่แห่งชาติ 
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รวมถึงวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมการสอบธรรมศึกษา  ตลอดจน
กิจกรรมต่างๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะที่มีความโดดเด่นในเรื่องของดนตรีไทย จนส่งผลให้โรงเรียนและ
นักเรียนได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานเยาวนดีเด่นต้นแบบดนตรีไทย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีพุทธศักราช 2561 จากกระทรวงวัฒนธรรม และเป็น
ตัวแทนของเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ไปแข่งขันในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับภาค
กลางภาคตะวันตก จนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม
เครื่องสายเครื่องเดี่ยว  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่  
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง  รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3  ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันขับร้องเพลงลูกกรุง และรางวัลอ่ืน ๆ อีกมากมาย  นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังส่งเสริมนักเรียนไป
แสดงดนตรีไทยที่ถนนคนเดินปากแพรก ทุกวันเสาร์เพ่ือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและความเป็นไทย
ต่อสาธารณชน   ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริม
การอยู่ร่วมกันในสังคมเช่น  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและสภา
นักเรียน กิจกรรมกีฬาภายใน กิจกรรมการบริจาคโลหิต และมีการส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ด้านกีฬาฟุตบอล ได้เข้าแข่งขันในหน่วยงานต่างๆที่จัดขึ้น  
 
2. ผลการด าเนินงาน 
 1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาคิดเป็นร้อยละ 66.76 ได้ผลการเรียน
ระดับ 2.5 ขึ้นไป โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ก าหนดค่าเป้าหมายด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือนักเรียนร้อย
ละ 65 ได้ผลการเรียนระดับ 2.5 ขึ้นไป ซึ่งพบว่ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และสังคมศึกษาฯ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  ส่วนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพ และกลุ่มสาระ
ศิลปะ ก าหนดค่าเป้าหมายด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือนักเรียนร้อยละ 65 ได้ผลการเรียน 3 ขึ้นไป พบว่า
ทั้งสามกลุ่มสาระมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 2. จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนปีที่ผ่านมา พบว่านักเรียนมีพัฒนาการ
ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (กราฟหน้า 6-7)  
 3. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ เป็นไปตาม 
เกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 96.61 มีระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 4. นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามที่สถานศึกษา
ก าหนดระดับดีข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ 82.37  มีระดับคุณภาพดีเลิศ 
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3. จุดเด่น 
 1. นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 2. นักเรียนมีความสามารถด้านดนตรี นาฎศิลป์ ดนตรีไทยที่โดยเด่น และได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน
เยาวนดีเด่นต้นแบบดนตรีไทย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี ประจ าปีพุทธศักราช 2561 จากกระทรวงวัฒนธรรม 
 3.  นักเรียนคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสะท้อนถึงอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของโรงเรียนที่ว่า “ลูกหลวงปู่
ดี มีคุณธรรมน าใจ ยิ้มง่าย ไหว้งาม” 
4. จุดควรพัฒนา 

โรงเรียนเทพมงคลรังษี ต้องเร่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติในทุก
กลุ่มสาระและรายวิชาที่มีผลการเรียนต่ ากว่าระดับเขตพ้ืนที่ ระดับเขต และระดับชาติ โดยการน าผลการ
ทดสอบมาวิเคราะห์หาจุดด้อย และร่วมกันวางแผนเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาในจุดที่ยังด้อยให้มีผลการ
ทดสอบที่ดียิ่งขึ้นต่อไป และควรพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ มีทักษะในการแก้ปัญหา 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ส่งผลให้นักเรียนมีผลการ
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา  และ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงศักยภาพในด้านความรู้ความสามารถที่ตนเองถนัดและสนใจ 
5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมส าหรับห้องเรียนพิเศษ ได้แก่ ห้องเรียนเพชรนนทรี, ห้องเรียนเตรียมพยาบาล 
และสาธารณสุข, ห้องเรียนเตรียมทหาร 4 เหล่าทัพ ให้มีความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ    
  2. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานวัตกรรมของผู้เรียนสู่การสร้างรายได้และการเผยแพร่สู่ท้องถิ่น   
 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมเติมฝันพัฒนาความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร โดยการส่งเสริมนักเรียน
กลุ่มเก่ง และพัฒนาศักยภาพนักเรียนกลุ่มกลางและอ่อนตามความสนใจ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ให้สูงขึ้น 
 ร่วมประชุมหารือ สัมมนา วิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปัญหาและความต้องการจ าเป็น 
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและความส าเร็จของสถานศึกษา ร่วมกับบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
รวมทั้งก าหนดเป้าหมาย/ความส าเร็จสู่การพัฒนางานในหน้าที่รับผิดชอบ  
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม (Innovation) หรือแบบอย่างที่ดี (อธิบายการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษาว่าอยู่ในระดับใดและสามารถพัฒนาไปสู่นวัตกรรมได้อย่างไร 
 ระดับห้องเรียนและระดับชั้นเรียน ในการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการ
คิดค้นผลงานที่เกิดจากกระบวนการกลุ่มหรือเดี่ยวออกมาในรูปแบบของการท าเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ 
โครงงานสิ่งประดิษฐ์  โครงงาน IS1-3  โครงงานคณิตศาสตร์  โครงงานคุณธรรม การจัดท าหนังสือเล่มเล็ก  
การออกแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ต่างๆ โดยการสืบค้นจากเทคโนโลยี ICT โดยครูผู้สอน ครูที่
ปรึกษาเป็นผู้คอยแนะน าส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการพัฒนาผลงานออกมาอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
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สนับสนุนให้นักเรียนมีโอกาสน าเสนอผลงานที่สร้างและพัฒนาขึ้นเพ่ือเข้ารับการแข่งขันในระดับโรงเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่และตามหน่วยงานต่างๆ 
 การด าเนินงานดังกล่าวถือเป็นนวัตกรรมที่ดีของโรงเรียนท าให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดค านวณ 
กระบวนการเชิงเหตุผล กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (การคิด การสืบเสาะ การแก้ปัญหา การทดลอง) IS1-3 
ในลักษณะโครงงานนักเรียน กระบวนการขัดเกลาทางสังคม กระบวนการสืบสวนค้นคว้า ทักษะชีวิต 
กระบวนการออกแบบ กระบวนการกลุ่ม และเน้นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นส าคัญ โดยมุ่ง 
พัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  
น าความรู้ด้านเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ได้ มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและเป็นผู้มีทักษะในการใช้ชีวิต 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ คือ “โรงเรียนเทพมงคลรังษี มุ่งจัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้คู่
คุณธรรม รักความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้เขตเศรษฐกิจ
พิเศษในประชาคมอาเซียน ใฝ่เรียนรู้สู่มาตรฐานสากล ” และมีกระบวนการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาดังนี้คือ 
   1.  มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม สภาพปัญหาของโรงเรียนด้วย SWOT Analysis จากผู้มีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วนสู่การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี  น าผลการจัดการศึกษาของที่
ผ่านมา น าข้อมูลสารสนเทศและ นโยบายการจัดการศึกษามาเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการและการน า
ข้อเสนอแนะจากการประเมินรอบที่ผ่านมาของ สมศ. มาเป็นแนวทางในการพัฒนา  
 2.  จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยความคิดริเริ่ม วิธีการใหม่  ๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
รูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาและวงจรคุณภาพ PDCA 
ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน   
 3.  มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีตามกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าประสงค์ที่ร่วมกันก าหนด มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการและมีการนิเทศ 
ติดตาม และสรุปผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
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2. ผลการด าเนินงาน 
2.1 สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพ ปัญหาความ

ต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และสอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานต าแหน่ง 
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมี
กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ สังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 

2.3 สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 

2.4 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

2.5 สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่
เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

2.6 สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเซิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมยึดหลักธรรมาภิบาล 
และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

2.7 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผล
ให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

 
3. จุดเด่น 

โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลาย
วิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่มเพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ซัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอน
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน และ
จัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
4. จุดควรพัฒนา 

1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการ ศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
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2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพ การจัดการศึกษา 

3.  ควรพัฒนาด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล ในงานด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
 

5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการทุกด้านอย่างเป็นรูปธรรมโดยใช้กระบวนการ PDCA 
  สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาชาติและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน มีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีความเหมาะสมครอบคลุมประเด็นหลัก ต่อไปนี้ 
  - พัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคน และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
  - พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถและทักษะ
ตามมาตรฐานต าแหน่ง และส่งเสริมให้ครูมีวิทยฐานะสูงขึ้น 
  -  บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ 
และด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
  - จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
  -  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
  -  สถานศึกษาก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม
ชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนา
สู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน โดยทุกระดั บชั้นจัดท าหน่วย
โครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้อง
กับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วย
โครงงาน  กระบวนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จริง 
และใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นในการเรียนรู้นอกห้องเรียน จัดกิจกรรมค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้
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ประวัติศาสตร์ในจังหวัดกาญจนบุรี และแหล่งเรียนรู้ภายนอกจังหวัดกาญจนบุรี และส่งเสริมให้นักเรียนได้
น าเสนอผลงานจัดแสดงผลการจัดการเรียนการสอน ผลงานของนักเรียนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ใน
การจัดการเรียนการสอน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมิน
คุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้  ส่งเสริมให้ครูมีการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการสร้างชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มีระบบการนิเทศติดตาม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร มีการบริหารการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ได้แก่การจัดมุมความรู้ในห้องเรียน การจัดท าข้อตกลงใน
ห้องเรียน มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบโดยใช้การประเมินผู้เรียนอย่างหลากหลาย น าผล
การนิเทศมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่ครูผู้สอน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและศักยภาพ
สูงขึ้น  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนละ 1 เรื่อง และได้รับการตรวจให้
ค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ครูมีวิทยฐานะสูงขึ้น 
2. ผลการด าเนินงาน 

จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ดังนี้  

 
โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ   
ส านักงานวิชาการ   
โครงการพัฒนาและสนับสนุน
งานวิชาการโรงเรียน 
กิจกรรมงานจัดหาพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ
เรียนการสอนและเสริม
ศักยภาพครู นักเรียน 
ในการเข้าสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล 

ด้านปริมาณ  
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุก
กลุ่มสาระฯเพ่ิมขึ้นร้อยละ 90 
2. นักเรียนร้อยละ 90 ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับ
หน่วยงานภายนอกโรงเรียน 
3. การจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญเพ่ิมข้ึนร้อยละ 90 
4. ครูมีความรู้ความสามารถในการ
ใช้สื่อที่เหมาะสมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 
90 
5. ครูมีความรู้ความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรมอย่างน้อย 1 
รายวิชา 

ด้านปริมาณ  
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของบางกลุ่ม
สาระฯเพ่ิมข้ึนร้อยละ 90 
2. นักเรียนร้อยละ 80 ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์กับหน่วยงาน
ภายนอกโรงเรียน 
3. การจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญเพ่ิมข้ึนร้อยละ 90 
4. ครูมีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อ
ที่เหมาะสมในการจัดกระบวนการเรียนรู้
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 90 
5. ครูมีความรู้ความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมอย่างน้อย 1 รายวิชา 
6. ครูสามารถใช้ระเบียบวิธีวิจัยในการ
แก้ปัญหาการเรียนการสอนอย่างน้อยปี
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โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
6. ครูสามารถใช้ระเบียบวิธีวิจัยใน
การแก้ 
ปัญหาการเรียนการสอนอย่างน้อย
ปีละ 1 ชิ้น  
7. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
8. นักเรียนมีคุณธรรม มีคุณภาพ มี
โอกาสและมีมาตรฐานการศึกษา 
ร้อยละ 90 

ละ 1 เรื่อง 
7. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
บางส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
8. นักเรียนมีคุณธรรม มีคุณภาพ มี
โอกาสและมีมาตรฐานการศึกษา ร้อยละ 
80 

 ด้านคุณภาพ 
 1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยสูงขึ้น / จ านวนนักเรียน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
2. กระบวนการจัดการเรียนรู้มี
คุณภาพนักเรียนปรับวิธีเรียน ครู
เปลี่ยนวิธีสอน 
3. บุคลากรในโรงเรียนมี
กระบวนการด าเนิน 
งานร่วมกันและพัฒนาวิชาชีพครูให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ด้านคุณภาพ 
1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยสูงขึ้น / จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 
2. กระบวนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพ
นักเรียนปรับวิธีเรียน ครูเปลี่ยนวิธีสอน 
3. บุคลากรในโรงเรียนมีกระบวนการ
ด าเนิน 
งานร่วมกันและพัฒนาวิชาชีพครูให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

โครงการไม่มีเด็กคนใดถูก
ทอดทิ้ง (No child left 
behind)  
 

1.นักเรียนร้อยละ 50 ของนักเรียน
ที่ไม่จบการศึกษา มาลงทะเบียนเข้า
ร่วมโครงการ   
2. นักเรียนจบหลักสูตร ร้อยละ 60 
ของนักเรียนที่มาลงทะเบียน  

1. นักเรียนมาลงทะเบียนร้อยละ 56 
ของนักเรียนที่ไม่จบการศึกษา   
2. นักเรียนจบหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 
60.71 ของนักเรียนที่มาลงทะเบียน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
โครงการ การพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
กิจกรรมที่ 1  
พัฒนาและ จัดหาสื่อการ
เรียนการสอน ภาษาไทย 

นักเรียนร้อยละ 100 มีสื่อการเรียน 
ที่มีคุณภาพ และใช้ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  

นักเรียนร้อยละ 96.23 มีสื่อการเรียน ที่
มีคุณภาพ และใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล 

กิจกรรมที่ 2  นักเรียนร้อยละ 65 มีผลสัมฤทธิ์ นักเรียนร้อยละ 57.87 มีผลสมัฤทธิ์
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โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
กระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน    

ทางการเรียน ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
 

ทางการเรียน ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

กิจกรรมหลักที่ 3 
พัฒนาศักยภาพครู 

ครูร้อยละ 90 มีศักยภาพที่สูงขึ้น ครูร้อยละ 50 มีศักยภาพท่ีสูงขึ้น 

กิจกรรมหลักที่ 4 
พัฒนาศักยภาพนักเรียน 

นักเรียนร้อยละ 80  
มีศักยภาพที่ดีข้ึน 

นักเรียนร้อยละ 69.36 
มีศักยภาพที่ดีข้ึน 

กิจกรรมหลักที่ 5 
การบูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียงและ อาเซียนเข้าสู่
การจัดการเรียนการสอน 

นักเรียนร้อยละ 80  
นักเรียนได้เรียนรู้ถึงหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่ไป 
กับอาเซียนศึกษา 

นักเรียนร้อยละ 60 
นักเรียนได้เรียนรู้ถึงหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงควบคู่ไปกับอาเซียน
ศึกษา 

กิจกรรมหลักที่ 6 
จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
และซ่อมบ ารุง 

นักเรียนร้อยละ 80  
นักเรียนมีสื่อการเรียนที่พร้อมใช้
งาน 
และสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

นักเรียนร้อยละ 60  
นักเรียนมีสื่อการเรียนที่พร้อมใช้งานและ
สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 
กิจกรรมที่ 1  
วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย
แห่งชาติ 

นักเรียนร้อยละ 80  
นักเรียนได้ฝึกทักษะและ 
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

นักเรียนร้อยละ 75 
นักเรียนได้ฝึกทักษะและ 
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

โครงการอ่านเขียนเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ 1 
อ่านเขียนเรียนรู้ 

นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถ
ในการอ่านและเขียน สอดคล้องกับ
วัตถุระสงค์ของโครงการ 

นักเรียนร้อยละ 90 มีความสามารถใน
การอ่านและเขียน สอดคล้องกับวัตถุระ
สงค์ของโครงการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โครงการคุณธรรมจริยธรรม
มุ่งสู่ค่านิยม 12 ประการ 

นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ร้อยละ 90   
นักเรียนมีความภูมิใจในความเป็น
ไทย รักชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ ร้อยละ 95 

นักเรียนร้อยละ 95  มีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  
นักเรียนร้อยละ 95  มีความภูมิใจใน
ความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์  

โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีการจัดการเรียน

ครูมีการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
ร้อยละ 90 

ครูร้อยละ 93  มีการพัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยี และด าเนินงานตามแผนงาน
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โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
การสอน มีการด าเนินงานตามแผนงานได้

ตามเป้าหมายร้อยละ 90 
ได้ตามเป้าหมาย 

กิจกรรมหลักที่ 1   
จัดสอนให้ความรู้แก่นักเรียน
เรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
กิจกรรมหลักที่ 2   
วันอาเซียนเดย์,อาเซียน
สัญจร 

นักเรียนความเข้าใจเรื่องเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ร้อยละ 80 
นักเรียนมีความรู้เรื่องประชาคม
อาเซียนร้อยละ 90            
 

นักเรียนร้อยละ 81  มีความเข้าใจเรื่อง
เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
นักเรียนร้อยละ 92  มีความรู้เรื่อง
ประชาคมอาเซียน  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โครงการ พัฒนากิจกรรมการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

เชิงปริมาณ 
1. ครูและนักเรียนมีสื่อเทคโนโลยี 
วัสดุ อุปกรณ์และสารเคมีใช้
ประกอบการเรียนการสอนร้อยละ 
80   
2. นักเรียนที่เรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับ 2 ขึ้นไป ร้อยละ 65  
เชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้นตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียนก าหนด 
2. นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ สารเคมี 
และสื่อเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 

เชิงปริมาณ 
1. ครูและนักเรียนมีสื่อเทคโนโลยี วัสดุ 
อุปกรณ์และสารเคมีใช้ประกอบการ
เรียนการสอนร้อยละ 85   
2. นักเรียนที่เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 2 ขึ้นไป 
มากกว่าร้อยละ 65  
 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์สูงขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานที่
โรงเรียนก าหนด 
 2. นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ สารเคมี และ
สื่อเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนมากขึ้น 

โครงการ ส่งเสริมศักยภาพ
เพิ่มขีดความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ห้องเรียนพิเศษ 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนในโครงการส่งเสริม
ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ได้รับการส่งเสริมเสริม
ให้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ร้อยละ 80  
2. นักเรียนมีทักษะกระบวนการ

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนในโครงการส่งเสริมศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ได้รับการ
ส่งเสริมเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ร้อยละ 85  
2. นักเรียนมีทักษะกระบวนการทาง



 
 

   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2562 หน้า 27 

 

โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
ทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนมีเจตคติ
ที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ร้อยละ 80  
3. ห้องเรียนวิทยาศาสตร์มีความ
พร้อมด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
สร้างบรรยากาศที่ดีต่อการเรียนการ
สอนอย่างเพียงพอ 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ 
2. นักเรียนสามารถใช้ทักษะในการ
แก้ปัญหาในการด ารงชีวิตได้เป็น
อย่างดี 

วิทยาศาสตร์ ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อ
วิทยาศาสตร์ร้อยละ 85  
3. ห้องเรียนวิทยาศาสตร์มีความพร้อม
ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้าง
บรรยากาศที่ดีต่อการเรียนการสอนอย่าง
เพียงพอ 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
2. นักเรียนสามารถใช้ทักษะในการ
แก้ปัญหาในการด ารงชีวิตได้เป็นอย่างดี 

โครงการส่งเสริมการบูรณา
การสะเต็มศึกษา 

เชิงปริมาณ 
 1. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการ
ปฏิรูปการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้รูปแบบ STEM  Education 
ร้อยละ 60  
2. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
สามารถออกแบบจัดการเรียนรู้
บูรณาการ STEM Education ได้
ร้อยละ 60  
 3. นักเรียนสามารถใช้
ประสบการณ์ คิดแก้ปัญหา 
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ได้     
ร้อยละ 70  
เชิงคุณภาพ 
1. ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้
บูรณาการ STEM Education ได้
อย่างสร้างสรรค์ 
2. ครูสอนบูรณาการรูปแบบ STEM  
Education  

เชิงปริมาณ 
1. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการ
ปฏิรูปการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบ STEM  Education ร้อยละ 80  
2. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถ
ออกแบบจัดการเรียนรู้บูรณาการ STEM 
Education ได้ร้อยละ 80  
3. นักเรียนสามารถใช้ประสบการณ์ คิด
แก้ปัญหา สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ได้     
ร้อยละ 80  
 
 
 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้บูรณา
การ STEM Education ได้อย่าง
สร้างสรรค ์
2. ครูสอนบูรณาการรูปแบบ STEM  
Education  
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โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
3. นักเรียนเกิดการพัฒนา
กระบวนการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ 
อย่างเป็นระบบ 
 

3. นักเรียนเกิดการพัฒนากระบวนการ
คิด วิเคราะห์ แยกแยะ อย่างเป็นระบบ 

โครงการ ค่ายอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 

เชิงปริมาณ 
3.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณภาพ
เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะกระบวนการ
ท างาน กระบวนการคิด และการ
น าไปใช้ ในชีวิตประจ าวัน 
เชิงคุณภาพ 
3.2  นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และมีจิตส านึก
ที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เชิงปริมาณ 
3.1 นักเรียนร้อยละ 85 มีคุณภาพ
เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะกระบวนการ
ท างาน กระบวนการคิด และการ
น าไปใช้ ในชีวิตประจ าวัน 
เชิงคุณภาพ 
3.2  นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญ
ของทรัพยากรธรรมชาติ และมีจิตส านึก
ที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โครงการ จัดซื้อ จัดหา จัดท า
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 

นักเรียนร้อยละ 100 มีสื่อการเรียน 
ที่มีคุณภาพ และใช้ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  

นักเรียนร้อยละ 90 มีสื่อการเรียน ที่มี
คุณภาพ และใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล 

โครงการ เวทคณิต คิดเลขเร็ว 
 

นักเรียนร้อยละ 90 สามารถใช้
ทักษะการคิดค านวณด้วยเทคนิค
การคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวท
คณิต) ได้อย่างมีประสิทธิผล 

นักเรียนร้อยละ 85 ใช้ทักษะการค านวณ
ด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย
(เวทคณิต) ได้อย่างมีประสิทธิผล 

โครงการ ออมทรัพย์สู่
อาเซียน 

นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับระบบเงินตรา 

นักเรียนร้อยละ 85 ใช้ความรู้เกี่ยวกับ
กับระบบเงินตราได้อย่างถูกต้อง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
โครงการ พัฒนาการเรียน การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
กิจกรรมที่ ๑  
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระฯ เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ปราศจาก
โรคภัยต่างๆ ร้อยละ100 
- นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์

- นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ปราศจากโรคภัยต่างๆ  
ร้อยละ 80 
- นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์
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โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ของ
หลักสูตร 

-  นักเรียนมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง
สมบูรณ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานไม่
เป็นโรคต่าง ๆ 

ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ของ
หลักสูตร 

-  นักเรียนมีสุขภาพที่ดี แข็งแรงสมบูรณ์ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานไม่เป็นโรคต่าง ๆ 

กิจกรรมที่ ๒  
การแข่งขันกีฬาภายในและ
ภายนอกโรงเรียน    

- นักเรียนร้อยละ 100 รักการออก
ก าลังกาย สามารถเลือกชนิดกีฬาที่
เหมาะสมกับตนเอง 

-  นักเรียนร้อยละ 80 รู้จักการ
ท างานเป็นหมู่คณะ การเป็นผู้น า
และผู้ตามที่ดี 
- นักเรียนรักการออกก าลังกาย 
สามารถเลือกชนิดกีฬาที่เหมาะสม
กับตนเองได้ 
-  นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ หลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติด
ให้โทษและอบายมุข 

-  นักเรียนรู้จักการท างานเป็นทีม 
รู้จักการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 

- นักเรียนร้อยละ 90 รักการออกก าลัง
กาย สามารถเลือกชนิดกีฬาที่เหมาะสม
กับตนเอง 

-  นักเรียนร้อยละ 80 รู้จักการท างาน
เป็นหมู่คณะ การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
- นักเรียนรักการออกก าลังกาย สามารถ
เลือกชนิดกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองได้ 
-  นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ หลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดให้
โทษและอบายมุข 

-  นักเรียนรู้จักการท างานเป็นทีม รู้จัก
การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 

กิจกรรมที่ ๓  
พัฒนาสื่อ  
และอุปกรณ์ด้านกีฬา 

-  นักเรียนร้อยละ 100 รู้จักใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ หลีกเลี่ยงจาก
สิ่งเสพติดและอบายมุข 

-  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของหลักสูตร 

-  นักเรียนร้อยละ 80 รู้จักใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ หลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติด
และอบายมุข 

-  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร 

กิจกรรมที่ ๔ 
พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน
กีฬาและสุขภาพ 

- นักเรียนร้อยละ 20 มีทักษะ 
ความสามารถ ได้รับการสนับสนุน
ให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น 

- นักเรียนที่มีทักษะ ความสามารถ 
เข้าร่วมแข่งขันในระดับต่าง ๆ 
ได้รับผลส าเร็จ 

- นักเรียนร้อยละ 20 มีทักษะ 
ความสามารถ ได้รับการสนับสนุนให้อยู่
ในระดับท่ีสูงขึ้น 

- นักเรียนที่มีทักษะ ความสามารถ เข้า
ร่วมแข่งขันในระดับต่าง ๆ ได้รับ
ผลส าเร็จ 
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โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนดนตรีไทย 
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมนักเรียน
เข้าร่วมแข่งขัน 

ด้านปริมาณ 
-นักเรียนร้อยละ 80 ของชุมนุม
ดนตรีไทยเล่นดนตรีไทยได้ 
-นักเรียนสามารถบริการชุมชนได้ปี
ละ 5-10 ครั้งและประกวดแข่งขัน
ได้ อย่างน้อย  10  รายการ        
ด้านคุณภาพ 
-นักเรียนสามารถบรรเลงดนตรีไทย
ได้อย่างไพเราะ 
-นักเรียนมีสุนทรียภาพและมี
ความสุข 
-นักเรียนมีพัฒนาการทางด้าน
ดนตรีไทยสูงขึ้น 
-นักเรียนมีส่วนร่วมในการรักษา
วัฒนธรรมไทยและมีโอกาส ฝึก
ปฏิบัติดนตรีไทยเพ่ิมมากข้ึน 

-นักเรียนร้อยละ 80 ของชุมนุมดนตรี
ไทยเล่นดนตรีไทยได้ 
-นักเรียนสามารถบริการชุมชนได้ปีละ 
40 ครั้งและประกวดแข่งขันได้ 12 
รายการ        
 
-นักเรียนสามารถบรรเลงดนตรีไทยได้
อย่างไพเราะ 
-นักเรียนมีสุนทรียภาพและมีความสุข 
-นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านดนตรีไทย
สูงขึ้น 
-นักเรียนมีส่วนร่วมในการรักษา
วัฒนธรรมไทยและมีโอกาส ฝึกปฏิบัติ
ดนตรีไทยเพ่ิมมากข้ึน 

กิจกรรมที่ 2  
การน านักเรียนไปแข่งขันตาม
หน่วยงานต่างๆ 

นักเรียนร้อยละ 80สามารถเข้าร่วม
การแข่งขันตามหน่วยงานต่างๆ 
 

นักเรียนร้อยละ 90 สามารถเข้าร่วมการ
แข่งขันตามหน่วยงานต่างๆ 
 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (พัฒนาสื่อและบุคลากร) 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมผลิต  
จัดหา พัฒนาสื่ออุปกรณ์ใน 
การเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 

ด้านปริมาณ 
-นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในระดับดีขึ้นไป 
-นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับการ
พัฒนาทักษะพื้นฐานในการท างาน
ด้านอาชีพ และน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้ 
-บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะร้อยละ 90 ได้รับความรู้เพิ่ม

-นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในระดับดีขึ้นไป 
-นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับการพัฒนา
ทักษะพ้ืนฐานในการท างานด้านอาชีพ 
และน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ได้ 
-บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะร้อย
ละ 90 ได้รับความรู้เพิ่มมากข้ึน 
-นักเรียนร้อยละ 90 ท างานอย่าง    
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โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนา
บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 
 
 
 
 
 

มากขึ้น 
-นักเรยีนร้อยละ 90 ท างานอย่าง    
ความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง 
 
 
ด้านคุณภาพ 
-นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในระดับดีขึ้นไป 
-นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ
พ้ืนฐานในการท างานด้านศิลปะ
และน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้ 
-บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะได้รับความรู้เพ่ิมมากข้ึน 
-นักเรียนท างานอย่างมีความสุข 
มุ่งม่ันพัฒนางานและภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 

ความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง     
 
 
 
-นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ระดับดีข้ึนไป 
-นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน
ในการท างานด้านศิลปะและน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
ได้ 
-บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ได้รับความรู้เพ่ิมมากขึ้น 
-นักเรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น
พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง 

โครงการคนพันธุ์  ART 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านปริมาณ 
-ร้องเพลง ผู้เข้าประกวดไม่น้อยกว่า 
20 คน 
-เต้นประกอบเพลง ผู้เข้าประกวด
ไม่น้อยกว่า 10 ทีม 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจ ประทับใจ และมีส านึกที่ดี
ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และ
ประสบการณ์ในท ากิจกรรมร่วมกับ
ผู้อื่น เห็นคุณค่าในตนเอง และมี
ทักษะในการใช้ชีวิตและห่างไกลยา

ด้านปริมาณ 
-ร้องเพลง ผู้เข้าประกวดจ านวน 30 คน 
-เต้นประกอบเพลง ผู้เข้าประกวด
จ านวน 10 ทีม 

 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง
พอใจ ประทับใจ และมีส านึกที่ดีในการ 
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และ
ประสบการณ์ในท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน 
เห็นคุณค่าในตนเอง และมีทักษะในการ
ใช้ชีวิตและห่างไกลยาเสพติด 
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โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
 เสพติด  
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนดนตรีสากล 
กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อสื่อ
อุปกรณ์เพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนและส่งเสริมนักเรียน
เข้าร่วมแข่งขัน 

ด้านปริมาณ 
-นักเรียนร้อยละ 80 ของชุมนุม
ดนตรีสากลเล่นดนตรีสากลได้ 
-นักเรียนสามารถบริการชุมชนใน
หน่วยงานต่างๆได้ปีละ 5-10 ครั้ง
และประกวดแข่งขันได้ อย่างน้อย  
10  รายการ        
ด้านคุณภาพ 
-นักเรียนสามารถบรรเลงดนตรี
สากลได้อย่างมีคุณภาพ 
-นักเรียนมีสุนทรียภาพและมี
ความสุข 
-นักเรียนมีพัฒนาการทางด้าน
ดนตรีสากลสูงขึ้น 
-นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ และสามารถน าดนตรีไป
ประกอบอาชีพได้ 

-นักเรียนร้อยละ 80 ของชุมนุมดนตรี
สากลเล่นดนตรีสากลได้ 
-นักเรียนได้บริการชุมชนได้ปีละ 5-10 
ครั้งและประกวดแข่งขันได้ 14รายการ        
 
-นักเรียนสามารถบรรเลงดนตรีสากลได้
อย่างมีคุณภาพ 
-นักเรียนมีสุนทรียภาพและมีความสุข 
-นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านดนตรี
สากลสูงขึ้น 
-นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
และสามารถน าดนตรีไปประกอบอาชีพ
ได้ 
 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) 
กิจกรรมหลักที่ 1 
การจัดพัฒนาศักยภาพด้าน
นาฏศิลป์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ  
-นักเรียนร้อยละ 80 ของชุมนุม
นาฏศิลป์ร าได้ 
-นักเรียนสามารถบริการชุมชนได้ปี
ละ 5-10 ครั้งและประกวดแข่งขัน
ได้ อย่างน้อย  10  รายการ      
เชิงคุณภาพ 
-นักเรียนสามารถแสดงนาฏศิลป์
ไทยได้อย่างสวยงาม 
-นักเรียนมีสุนทรียภาพ 
-นักเรียนมีพัฒนาการทางด้าน

-นักเรียนร้อยละ 80 ของชุมนุมนาฏศิลป์
ร าได้ 
-นักเรียนสามารถบริการชุมชนได้ปีละ 
50 ครั้งและประกวดแข่งขันได้ 10 
รายการ   
 
 
-นักเรียนสามารถแสดงนาฏศิลป์ไทยได้
อย่างสวยงาม 
-นักเรียนมีสุนทรียภาพ 
-นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านนาฏศิลป์
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โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
 นาฏศิลป์ไทยสูงขึ้น ไทยสูงขึ้น 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 
กิจกรรมหลักที่ 1   
การเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพ
ด้านทัศนศิลป์ 
กิจกรรมหลักที่ 2   
จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ 

   เชิงปริมาณ 
-นักเรียนร้อยละ 100  ได้รับความรู้
ทางทัศนศิลป์  
-นักเรียนร้อยละ 80 ได้เข้าร่วม
ประกวดแข่งขันทักษะทางศิลปะ
อย่างน้อย 7  รายการ  
เชิงคุณภาพ   
-ให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มี
ความมั่นใจ กล้าแสดงออกได้อย่าง
เหมาะสม 
-ให้นักเรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และ สร้างผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 

-นักเรียนร้อยละ 100  ได้รับความรู้ทาง
ทัศนศิลป์  
-นักเรียนได้เข้าร่วมประกวดแข่งขัน 2
รายการ 
   
-นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออกสูงขึ้น 
-นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ 
สร้างผลงานด้วยความภาคภูมิใจสูงขึ้น 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรมที่ 1 ผลิต จัดหา 
พัฒนาสื่อการเรียนรู้ 

นักเรียนร้อยละ 100 มีสื่อการเรียน
ที่ด ีมีคุณภาพ สามารถใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ 

นักเรียนร้อยละ 95 มีสื่อการเรียนที่ดีมี
คุณภาพ สามารถใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ 

กิจกรรมที่ 2 วันคริสต์มาส  นักเรียนร้อยละ 100 ได้เรียนรู้
วัฒนธรรมของชาวต่างชาติ มีทักษะ
ในการใช้ภาษาอังกฤษ และมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมและการแข่งขัน
ทักษะต่างๆ 

นักเรียนร้อยละ 98.1 ได้เรียนรู้
วัฒนธรรมของชาวต่างชาติ มีทักษะใน
การใช้ภาษาอังกฤษ และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมและการแข่งขันทักษะต่างๆ 

กิจกรรมที่ 3 ค่าย
ภาษาอังกฤษ  
(English Camp) 

นักเรียนร้อยละ 100 กล้าแสดงออก 
และมีความม่ันใจในการใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ   

นักเรียนร้อยละ 97 มีความกล้า
แสดงออก และมีความมั่นใจในการใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   

กิจกรรมที่ 4 ภาษาอังกฤษวัน
ละ 1 ประโยค (Sentence a 

นักเรียนร้อยละ 95 ฝึกพูด ฝึก
น าเสนอประโยคภาษาอังกฤษง่ายๆ

นักเรียนร้อยละ 92.8 ฝึกพูด ฝึกน าเสนอ
ประโยคภาษาอังกฤษง่ายๆได้ และ
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โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
day) ได้ และสามารถน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมที่ 5 Finding new 
words 

นักเรียนร้อยละ 90 มีความรู้
เกี่ยวกับค าศัพท์ใหม่ๆ เพ่ิมมากข้ึน 
และสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

นักเรียนร้อยละ 85 มีความรู้เกี่ยวกับ
ค าศัพท์ใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น และสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กิจกรรมที่ 6 ฝึกทักษะ
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้ 
Words search 

นักเรียนร้อยละ 90 มีความรู้ ความ
เข้าใจ และมีทักษะค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ สามารถน าไปใช้ใน
กิจกรรมการแข่งขันทักษะต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

นักเรียนร้อยละ 89.7 มีความรู้ ความ
เข้าใจ และมีทักษะค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
สามารถน าไปใช้ในกิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมที่ 7 ติววันละนิด          
พิชิต O-NET 

นักเรียนร้อยละ 100 มีความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ติววัน
ละนิด          พิชิต O-NET ใน
ระดับดีข้ึนไป 

นักเรียนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรม ติววันละนิด          
พิชิต O-NET ในระดับดีมาก 

กิจกรรมที่ 8 ภาษาจีนเพื่อ
การเรียนรู้ 

นักเรียนร้อยละ 90 สามารถอ่าน        
สัทอักษรพินอินของภาษาจีนได้ 

นักเรียนร้อยละ 85 สามารถอ่านสัท
อักษรพินอินของภาษาจีนได้    

กิจกรรมที่ 9 นักกวีน้อย เปิด
โลกภาษาอังกฤษ (Young 
English Poet) 

นักเรียนร้อยละ 70 มีทักษะ
ภาษาอังกฤษในด้านการแปล และมี
ความคิดสร้างสรรค์ในการวิเคราะห์
บทประพันธ์ภาษาอังกฤษ 

นักเรียนร้อยละ 50 สามารถวิเคราะห์ 
และแปลบทประพันธ์ภาษาอังกฤษได้
อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังสามารถใช้
ความคิดสร้างสรรค์ และความสุนทรีย์
ของตนในการวิเคราะห์บทประพันธ์ 

กิจกรรมที่ 10 อ่านเพ่ือชีวิต       
(Read of life) 

นักเรียนร้อยละ 90 มีทักษะด้าน
การอ่านที่ดี 

นักเรียนร้อยละ 95 มีทักษะด้านการอ่าน
ที่ดีข้ึน มีการเรียนรู้จากสื่อการอ่านที่
หลากหลาย 

กิจกรรมที่ 11 อ่านได้พูดชัด 
(English Phonics) 

นักเรียนร้อยละ 70 มีทักษะด้าน
การอ่านได้ดี 

นักเรียนร้อยละ 50 อ่านเป็น และอ่าน
เก่ง มีความสามารถในการแยกค าที่ได้
ยิน หรือเห็นออกมาเป็นหน่วยเสียง
พ้ืนฐานได้ และตัวอักษรที่เห็นเป็น
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โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
ตัวพิมพ์แต่ละตัวเป็นตัวแทนของเสียงแต่
ละเสียง 

กิจกรรมที่ 12 พัฒนา
ศักยภาพครู 

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศร้อยละ 100 
ได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ
คร ู

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศร้อยละ 100 ได้รับการ
พัฒนาทักษะทางวิชาชีพครู 

กิจกรรมที่ 13 พัฒนา
ศักยภาพนักเรียน (แข่งขัน
ทักษะทางภาษา) 

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน
ทักษะทางภาษาร้อยละ 100 มี
ทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาอังกฤษได้อย่างดี มีคุณภาพ 
และสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะ
ทางภาษาร้อยละ 95 มีทักษะในการฟัง 
พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้อย่าง
ดี มีคุณภาพ และสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
โครงการ  พัฒนาการเรียน การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
กิจกรรมที่ 1  
กิจกรรมผลิตจัดหาพัฒนาสื่อ
อุปกรณ์ในการเรียนการสอน 
 

นักเรียนร้อยละ 90  มีสื่อการเรียน 
ที่มีคุณภาพ และใช้ได้ น าไปสู่การ
พัฒนาทักษะพื้นฐานในการท างาน
ด้านอาชีพ น าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล  

นักเรียนร้อยละ 88.75  มีสื่อการเรียน ที่
มีคุณภาพ และใช้ได้ น าไปสู่การพัฒนา
ทักษะพ้ืนฐานในการท างานด้านอาชีพ 
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล 

กิจกรรมที่ 2  
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
นักเรียน   

 
1. นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับการ
พัฒนาทักษะพื้นฐานในการท างาน
ด้านอาชีพ 

 
1. นักเรียนร้อยละ 88.00 ได้รับการ
พัฒนาทักษะพื้นฐานในการท างานด้าน
อาชีพ 

กิจกรรมที่ 3  
กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ 
 
 

 
1. นักเรียน ร้อยละ 90 ได้รับการ
พัฒนาทักษะพื้นฐานในการท างาน
ด้านอาชีพและน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้                                                                  

 
1. นักเรียน ร้อยละ 96.00 ได้รับการ
พัฒนาทักษะพื้นฐานในการท างานด้าน
อาชีพ แต่ยังไม่สามารถน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้ทุก
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โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
 
2. นักเรียน ร้อยละ  90 ท างาน
อย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน
และภูมิใจผลงานของตนเอง เห็น
คุณค่าและตระหนักในความส าคัญ
ของการประกอบอาชีพสุจริต 

คน                                                                
2. นักเรียน ร้อยละ  87.34 ท างานอย่าง
มีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจ
ผลงานของตนเอง โดยการออกร้านค้า
ต่างๆ จ าลองสถานการณ์ในการ
ประกอบอาชีพจริง 

กิจกรรมที่ 4   
กิจกรรมปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน
กลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

 
นักเรียนและครู ร้อยละ 100  มี
สถานที่ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

 
นักเรียนและครู ร้อยละ 94.43  
มีสถานที่ปฏิบัติงาน และห้องเรียนมัล
ติมิเดียของกลุ่มสาระฯเพ่ือพัฒนา
ส่งเสริมการเรียนของนักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

งานทะเบียน 
โครงการ งานบริการ
ทะเบียนนักเรียน 
 

นักเรียนร้อยละ 100 มีเอกสาร
รับรองผลการเรียน การจบ
หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ  

นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับเอกสาร
ประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ตามหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 อย่างถูกต้อง 

การพัฒนาระบบงานวัดผลประเมินผล 
1. สอบกลางภาค จัดซื้อวัสดุ
และอุปกรณ์ 
2. สอบกลางภาคและปลาย
ภาคเรียน จัดซื้อวัสดุและ
อุปกรณ์ 
3. สอบกลางภาคและปลาย
ภาคเรียน จัดซื้อวัสดุและ
อุปกรณ์ 
4. สอบกลางภาคและปลาย
ภาคเรียน จัดซื้อวัสดุและ
อุปกรณ์ 
5. ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ 
 

 
-นักเรียนไดรับบริการด้านการวัดผล
ประเมินผลร้อยละ100 
-ครูปฏิบัติตามระเบียบการวัดผล
ประเมินผล 
-มีวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินการ
สอบวัดผลประเมินผลครบถ้วนร้อย
ละ100 

-ครูและนักเรียนปฏิบัติตามระเบียบ
วัดผลประเมินผลและได้รับการบริการ
ด้านการวัดผลประเมินผลร้อยละ100 
-ครูและนักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ในการ
ด าเนินการสอบวัดผลประเมินผล
ครบถ้วนร้อยละ100 
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โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
งานห้องสมุด 
กิ จ ก ร รม ยุ ว บ รรณ ารั ก ษ์ 
โครงการพัฒนาห้องสมุดเพ่ือ
การศึ กษาและการเรียนรู้ 
ปีงบประมาณ 2562 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ งาน
ห้องสมุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
1. มีจ านวนหนังสือ, สิ่งพิมพ์  ไม่
น้อยกว่า 5 รายการ  ต่อผู้ใช้ 1  คน  
2.มีวัสดุ – ครุภัณฑ์ในการให้บริการ
ได้ ร้อยละ 100   
 3. นักเรียนและบุคลากรได้เข้ารับ
การบริการจากห้องสมุด ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
1. หนังสือ, สิ่งพิมพ์ ได้มาตรฐาน
และตรงความต้องการของผู้เรียน
มากที่สุดที่จะส่งผลให้ผู้เรียนมี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองรักการเรียนรู้ และมีการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2. นักเรียนให้ความสนใจและศึกษา
ค้นคว้าจากห้องสมุดมากขึ้น 
3. ห้องสมุดมีการพัฒนาปรับปรุง
บรรยากาศภายในเหมาะสมกับการ
ค้นคว้าและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

เชิงปริมาณ 
1. มีจ านวนหนังสือ, สิ่งพิมพ์  ไม่น้อย
กว่า 5 รายการ  ต่อผู้ใช้ 1  คน  
2. มีวัสดุ – ครุภัณฑ์ในการให้บริการได้ 
ร้อยละ 100   
3. นักเรียนและบุคลากรได้เข้ารับการ
บริการจากห้องสมุด ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
1. หนังสือ, สิ่งพิมพ์ ได้มาตรฐานและ
ตรงความต้องการของผู้เรียนมากที่สุดที่
จะส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้ และมี
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2. นักเรียนให้ความสนใจและศึกษา
ค้นคว้าจากห้องสมุดมากขึ้น 
3. ห้องสมุดมีการพัฒนาปรับปรุง
บรรยากาศภายในเหมาะสมกับการ
ค้นคว้าและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

กิ จ ก รรม รั บ วารส ารแล ะ
หนั งสือพิมพ์  บรรณารักษ์ 
โครงการพัฒนาห้องสมุดเพ่ือ
การศึ กษาและการเรียนรู้ 
ปีงบประมาณ 2562 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ งาน
ห้องสมุด 
 

เชิงปริมาณ 
     มีจ านวนหนังสือ, สิ่งพิมพ์  ไม่
น้อยกว่า 5 รายการ  ต่อผู้ใช้ 1  คน 
เชิงคุณภาพ 
     หนังสือ, สิ่งพิมพ์ ได้มาตรฐาน
และตรงความต้องการของผู้เรียน
มากที่ สุ ดที่ จะส่ งผลให้ ผู้ เรียนมี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองรักการเรียนรู้  และมีการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

เชิงปริมาณ 
     มีจ านวนหนังสือ, สิ่งพิมพ์  ไม่น้อย
กว่า 5 รายการ  ต่อผู้ใช้ 1  คน 
เชิงคุณภาพ 
     หนังสือ, สิ่งพิมพ์ ได้มาตรฐานและ
ตรงความต้องการของผู้เรียนมากที่สุดที่
จะส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้ และมี
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
.กิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด
ส่ ง เส ริ ม พั ฒ น าก า ร อ่ า น 
โครงการพัฒนาห้องสมุดเพ่ือ
การศึ กษาและการเรียนรู้ 
ปีงบประมาณ 2562 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ งาน
ห้องสมุด 

เชิงปริมาณ 
     นักเรียนและบุคลากรได้เข้ารับ
การบริการจากห้องสมุด ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
    นั ก เรียน ให้ ความสน ใจและ
ศึกษาค้นคว้าจากห้องสมุดมากขึ้น 

เชิงปริมาณ 
     นักเรียนและบุคลากรได้เข้ารับการ
บริการจากห้องสมุด ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
    นักเรียนให้ความสนใจและศึกษา
ค้นคว้าจากห้องสมุดมากขึ้น 

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ 
โครงการ ส่งเสริมทักษะชีวิต 
และคุณลักษณะของผู้เรียน
ตามโครงการเรียนดี เรียนฟรี
อย่างมีคุณภาพ 
- งานกิจกรรม ICT 

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

-ครูและนักเรียนสามารถใช้ระบบ
เครือข่ายติดต่อสื่อสาร ค้นคว้าข้อมูล 
ประกอบในการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

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

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

-โรงเรียนมีระบบเครือข่ายภายในส าหรับ
ใช้ติดต่อสื่อสารและถ่ายโอน
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียน และ
มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส าหรับใช้
ติดต่อสื่อสาร ถ่ายโอนข้อมูล และ
ค้นคว้าข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
-ระบบงานซ่อมสร้างคอมพิวเตอร์
สามารถให้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

โครงการปรับปรุงพัฒนาการ
เรียนการสอนคอมพิวเตอร์ 
-กิจกรรมจัดจ้างบุคลากร 
-กิจกรรมปรับปรุง
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 
-กิจกรรมซ่อมแซมอุปกรณ์

-ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 
ห้อง 
-บุคลากร จ านวน 3 อัตรา 
-มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และ
บุคลากร พร้อมส าหรับการจัดการ
เรียนการสอนคอมพิวเตอร์ได้อย่าง

-สามารถจัดการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
ส าหรับห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

มีประสิทธิภาพ 
 

งานแนะแนว 
โครงการพัฒนางานแนะแนว
สู่หนทางการค้นพบตนเอง
ปีงบประมาณ 2562  

เชิงปริมาณ 
1. ครูที่ปรึกษามีข้อมูลนักเรียน ม.1 
และ ม.4 เป็นรายบุคคล ร้อยละ 90 
2. นักเรียน ม.3 และ ม.6 ได้รับ
ข้อมูลด้านการศึกษา อาชีพ การ
ป รั บ ตั ว เรี ยน รู้ สู่ อ า เซี ยน  แล ะ
สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างพอเพียง
แ ล ะรู้ จั ก ใช้ เท ค โน โล ยี ให้ เกิ ด
ประโยชน์ ร้อยละ 80  
3. นักเรียนได้รับค าปรึกษาเรื่อง
การศึกษา อาชีพและการปรับตัว
เรียนรู้สู่อาเซียน และเลือกศึกษาต่อ
สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างพอเพียง 
ร้อยละ 80   
4 . นั ก เรี ยน ที่ ข าดแคลน ได้ รั บ
ทุนการศึกษาและเลือกศึกษาต่อได้
ตามความถนัดและสามารถใช้ชีวิต
ได้อย่างพอเพียง ร้อยละ 80  
5. ครูติดตามผลนักเรียนที่จบ ม.3 
และ ม.6 ได ้ร้อยละ 80 
6. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิม
นิเทศได้อย่างพร้อมเพรียง ร้อยละ 
80  
7. นักเรียนในโรงเรียนอ่ืน ได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน
เทพมงคลรังษี ร้อยละ 80  
เชิงคุณภาพ 
1. ครูที่ปรึกษา ม.1 และ ม.4 มี

เชิงปริมาณ 
1. ครูที่ปรึกษามีข้อมูลนักเรียน ม.1 และ 
ม.4 เป็นรายบุคคล ร้อยละ 90 
2. นักเรียน ม.3 และ ม.6 ได้รับข้อมูล
ด้านการศึกษา อาชีพ การปรับตัวเรียนรู้
สู่อาเซียน และสามารถด าเนินชีวิตได้
อย่างพอเพียงและรู้จักใช้เทคโนโลยีให้
เกิดประโยชน์ ร้อยละ 80  
3. นักเรียนได้รับค าปรึกษาเรื่อง
การศึกษา อาชีพและการปรับตัวเรียนรู้สู่
อาเซียน และเลือกศึกษาต่อสามารถ
ด าเนินชีวิตได้อย่างพอเพียง ร้อยละ 80   
4. นักเรียนที่ขาดแคลนได้รับ
ทุนการศึกษาและเลือกศึกษาต่อได้ตาม
ความถนัดและสามารถใช้ชีวิตได้อย่าง
พอเพียง ร้อยละ 80  
5. ครูติดตามผลนักเรียนที่จบ ม.3 และ 
ม.6 ได้ ร้อยละ 80 
6. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
ได้อย่างพร้อมเพรียง ร้อยละ 80  
7. นักเรียนในโรงเรียนอ่ืน ได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนเทพมงคล
รังษี ร้อยละ 80  
เชิงคุณภาพ 
 1. ครูที่ปรึกษา ม.1 และ ม.4 มีข้อมูล
รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
 2. นักเรียน ม.3 และม.6 มีข้อมูลด้าน
การศึกษา อาชีพ และการปรับตัว เพื่อ
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โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
2. นักเรียน ม.3 และม.6 มีข้อมูล
ด้านการศึกษา อาชีพ  และการ
ปรับตัว เพื่อใช้ในการตัดสินใจ   
ศึกษาต่อได้  
3.นักเรียน เข้าใจ รู้จักตัวเอง และ
แก้ปัญหาได้     
4. นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ได้รับการช่วยเหลือและเลือกศึกษา
ต่อได้ตามความถนัด   
 5. ครูมีข้อมูลเรื่องการศึกษาต่อ
แ ล ะก ารป ระก อ บ อ าชี พ ข อ ง
นักเรียน   
6.นักเรียนได้รับความภาคภูมิใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิ เทศ 
และ กิจกรรมแนะแนวสัญจร 

ใช้ในการตัดสินใจ   
ศึกษาต่อได้  
3.นักเรียน เข้าใจ รู้จักตัวเอง และ
แก้ปัญหาได้     
4. นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับ
การช่วยเหลือและเลือกศึกษาต่อได้ตาม
ความถนัด   
5. ครูมีข้อมูลเรื่องการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพของนักเรียน   
6.นักเรียนได้รับความภาคภูมิใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และ 
กิจกรรมแนะแนวสัญจร 
 

กิ จกรรมการป ระชุ ม เชิ ง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความ
เข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ปีการศึกษา 2562 

เชิงปริมาณ 
 ครูเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
ที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผู้เรียนทุกคน ในระดับด ี

เชิงปริมาณ 
 ครูเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีการ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียน
ทุกคน ในระดับดีมาก 

พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

ด้านปริมาณ  1.  ครูมีการ
จัดการด้านระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ร้อยละ 100 
ด้านคุณภาพ  1.  ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีการ
จัดการระบบดูแลช่วยเหลือ

ด้านปริมาณ  1.  ครูมีการจัดการด้าน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนร้อยละ 
90.56 
ด้านคุณภาพ  1. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีการจัดการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและ
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โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
นักเรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน ใน
ระดับดี 

ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน ในระดับดี 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
โครงการ ทัศนศึกษา 
 

ด้านปริมาณ 
1. สถานศึกษาส่งเสริมให้นักเรียน
สนใจศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก
ห้องเรียนอย่างน้อยร้อยละ 80 
2. นักเรียนร้อยละ 80 เกิดความ
สนใจในการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอก
ห้องเรียน 
 
 
 
ด้านคุณภาพ 
1. สถานศึกษาเปิดโอกาสให้
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
ภายนอกห้องเรียน 
2. นักเรียนมีความกระตือรือร้น 
และได้รับความรู้จากการร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน 

ด้านปริมาณ 
1. สถานศึกษาจัดให้นักเรียนทีส่นใจได้
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน 
ร้อยละ 100 
2. นักเรียนร้อยละ 91.04 เกิดความ
สนใจในการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอก
ห้องเรียน 
 
 
 
ด้านคุณภาพ 
1. สถานศึกษาให้นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน
อย่างต่อเนื่อง 
2. นักเรียนมีความกระตือรือร้น และ
ได้รับความรู้จากการร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้นอกห้องเรียน 

โครงการ อยู่ค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนารีและผู้
บ าเพ็ญประโยชน์ 

ด้านปริมาณ 
1. สถานศึกษามีกิจกรรมอยู่ค่ายพัก
แรม ลูกเสือ-เนตรนารี และผู้
บ าเพ็ญประโยชน์ให้กับนักเรียนร้อย
ละ 100   
2. นักเรียนร้อยละ 90 เข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-
เนตรนารี และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
ด้านคุณภาพ 
1. สถานศึกษาเปิดโอกาสให้

ด้านปริมาณ 
1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพัก
แรม ลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ให้กับนักเรียนร้อยละ 100 
2. นักเรียนร้อยละ 97.68 เข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตร
นารี และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
 
ด้านคุณภาพ 
1. สถานศึกษาเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้า
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โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ค่ายพัก
แรม ลูกเสือ-เนตรนารี และผู้
บ าเพ็ญประโยชน์ตามที่นักเรียน
สนใจ 
2. นักเรียนได้รับความรู้ และมีวินัย
อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี 
และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

ร่วมกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-
เนตรนารี และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ตามที่
นักเรียนสนใจ 
2. นักเรียนได้รับความรู้ และมีวินัยอยู่
ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี และผู้
บ าเพ็ญประโยชน์ 

โครงการ ชุมนุมพัฒนาผู้เรียน ด้านปริมาณ   
1.สถานศึกษามีชุมนุมรองรับ
นักเรียนที่สนใจศึกษาครบ ร้อยละ 
100 
2.นักเรียนร้อยละ 100  มีชุมนุม
ตามท่ีตนเองสนใจ 
ด้านคุณภาพ 
1. สถานศึกษาเปิดโอกาสให้
นักเรียนมีชุมนุมที่นักเรียนสนใจ
ครบถ้วน 
2. นักเรียนมีชุมนุมตามที่ตนเอง
สนใจครบถ้วน   

ด้านปริมาณ 
1.สถานศึกษามีชุมนุมรองรับนักเรียนที่
สนใจศึกษาครบ ร้อยละ 100 
2. นักเรียนร้อยละ 98 มีชุมนุมตามที่
ตนเองสนใจ 
ด้านคุณภาพ 
1. สถานศึกษาเปิดโอกาสให้นักเรียนมี
ชุมนุมท่ีนักเรียนสนใจครบถ้วน 
2. นักเรียนมีชุมนุมตามที่ตนเองสนใจ
ครบถ้วน   

โครงการ พัฒนาผู้เรียนเพ่ือ
สังคมและบ าเพ็ญประโยชน์ 

ด้านปริมาณ 
1. สถานศึกษามีกิจกรรมที่สามารถ
เสริมสร้างจิตสาธารณะอย่างน้อย 2 
กิจกรรม 
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีจิตอาสาที่
จะบ าเพ็ญประโยชน์ 
ด้านคุณภาพ 
1. สถานศึกษาเปิดโอกาสให้
นักเรียนร่วมกันท ากิจกรรมจิต
สาธารณะอย่างต่อเนื่อง 
2. นักเรียนสามารถเสริมสร้างจิต
สาธารณะให้เกิดขึ้นกับตนเอง 

ด้านปริมาณ 
1. สถานศึกษามีกิจกรรมที่สามารถ
เสริมสร้างจิต 3 กิจกรรม 
2. นักเรียนร้อยละ 90 มีจิตอาสาที่จะ
บ าเพ็ญประโยชน์ 
ด้านคุณภาพ 
1. สถานศึกษาเปิดโอกาสให้นักเรียน
ร่วมกันท ากิจกรรมจิตสาธารณะอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. นักเรียนสามารถเสริมสร้างจิต
สาธารณะให้เกิดขึ้นกับตนเอง 
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โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพ
งานงบประมาณ 

เชิงปริมาณ   
- นักเรียน ผู้บริหาร ครู บุคลากร
และชุมชน ร้อยละ 90 มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับดีมาก 
- มีวัสดุ ครุภัณฑ์ ร้อยละ 90 
เพียงพอต่อการบริหารงาน
บริหารงาน 

เชิงคุณภาพ 

-  การด าเนินงานของงานการเงิน-
บัญชี มีความถูกต้อง เป็นระบบและ
สามารถตรวจสอบได้ 

 
- นักเรียน ผู้บริหาร ครู บุคลากรและ
ชุมชน ร้อยละ 100 มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับดีมาก 
- มีวัสดุ ครุภัณฑ์ ร้อยละ 100 เพียงพอ
ต่อการบริหารงานบริหารงาน 
-  การด าเนินงานของงานการเงิน-บัญชี  
มีความถูกต้อง เป็นระบบและสามารถ
ตรวจสอบได้ 

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพ
งานพัสดุและสินทรัพย์ 
 

 
เชิงปริมาณ   
- ครูเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
ร้อยละ 90 
- มีการด าเนินงานตามแผนงานได้
ตามเป้าหมาย ระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- โรงเรียนด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง 
จ าหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ได้ถูกต้อง
ตามระเบียบของทางราชการเป็น
ระบบและสามารถตรวจสอบได้ 
- มีบุคลากรรับผิดชอบจัดท าบัญชี 
การเงิน  พัสดุ ครุภัณฑ์ ได้ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน 

 
 
 

- ครูเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ ร้อยละ 
100 
- มีการด าเนินงานตามแผนงานได้ตาม 
เป้าหมาย ระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ร้อยละ 100 
 
- โรงเรียนด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง 
จ าหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ได้ถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการเป็นระบบและ
สามารถตรวจสอบได้ 
- มีบุคลากรรับผิดชอบจัดท าบัญชี 
การเงิน  พัสดุ ครุภัณฑ์ ได้ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน 

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพ
งานสารบรรณ-ธุรการ 

เชิงปริมาณ   
- บุคลากร ร้อยละ 80 มีความพึง
พอใจในการบริการ 

 
- บุคลากร ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจ
ในการบริการ 



 
 

   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2562 หน้า 44 

 

โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
- มีทรัพยากรด าเนินงาน ร้อยละ 
80  
เชิงคุณภาพ 

- โรงเรียนมีการพัฒนาระบบงาน
ธุรการมีประสิทธิภาพและสามารถ
ตรวจสอบได้ 
- มีบุคลากรรับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
และให้การบริการด้วยความรวดเร็ว 

- มีทรัพยากรด าเนินงาน ร้อยละ 90  
 

- โรงเรียนมีการพัฒนาระบบงานธุรการมี
ประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ 
- มีบุคลากรรับผิดชอบเป็นปัจจุบัน และ
ให้การบริการด้วยความรวดเร็ว 

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพ
การระดมทรัพยากรเพื่อ
พัฒนาการศึกษา 
 

เชิงปริมาณ   
- นักเรียน ผู้บริหาร ครู บุคลากร
และชุมชน ร้อยละ 80 มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับดีมาก 
- มีงบประมาณในการจ้างบุคลากร 
ร้อยละ 80 เพียงพอต่อการ
บริหารงาน 
เชิงคุณภาพ 
- มีการระดมทรัพยากร เพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ 

 

- นักเรียน ผู้บริหาร ครู บุคลากรและ
ชุมชน ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีมาก 
- มีงบประมาณในการจ้างบุคลากร ร้อย
ละ 90 เพียงพอต่อการบริหารงาน 
 
 
- มีการระดมทรัพยากร เพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพ
การนิเทศระบบบริหาร
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เชิงปริมาณ   
- บุคลากรร้อยละ 80 มีความพึง
พอใจในบริการ 
- ระบบการด าเนินงานได้รับการ
พัฒนามากข้ึน ร้อยละ 20 

เชิงคุณภาพ 
- โรงเรียนมีการพัฒนาระบบงาน
งบประมาณมีประสิทธิภาพและ
สามารถตรวจสอบได้  
- มีบุคลากรรับผิดชอบงานเป็น
ปัจจุบัน และพึงพอใจในระดับดี 

 
 
- บุคลากรร้อยละ 90 มีความพึงพอใจใน
บริการ 
 
 
 
- โรงเรียนมีการพัฒนาระบบงาน
งบประมาณมีประสิทธิภาพและสามารถ
ตรวจสอบได ้ 
- มีบุคลากรรับผิดชอบงานเป็นปัจจุบัน 
และพึงพอใจในระดับดี 
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โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพ
งานควบคุมภายในโรงเรียน
เทพมงคลรังษี 

เชิงปริมาณ   
- คณะครู ร้อยละ 100 ได้รับความรู้
ความเข้าใจระบบควบคุมภายใน
และสนับสนุนการด าเนินงาน 
- คณะครู ร้อยละ 80 ให้ความ
ร่วมมือการด าเนินงานและมีความ
พึงพอใจในการด าเนินงาน 

เชิงคุณภาพ 
- โรงเรียนพัฒนาระบบควบคุม
ภายในเพื่อป้องกันความเสี่ยงอย่าง
มีประสิทธิภาพ ในระดับพอใช้ 

 
- ยังไม่ได้ด าเนินการ 

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพ 
งานสมาคมผู้ปกครองและครู
เทพมงคลรังษี 

เชิงปริมาณ   
- คณะกรรมการร้อยละ 80 ให้
ความร่วมมือและสนับสนุนการ
ด าเนินงาน 
- คณะกรรมการร้อยละ 80 มีความ
พึงพอใจในการด าเนินงาน  
เชิงคุณภาพ 

- โรงเรียนได้รับการสนับสนุนเต็ม
ประสิทธิภาพ ในระดับดีมาก 

- คณะกรรมการร้อยละ 90 ให้ความ
ร่วมมือและสนับสนุนการด าเนินงาน 
- คณะกรรมการร้อยละ 90 มีความพึง
พอใจในการด าเนินงาน  
 

- โรงเรียนได้รับการสนับสนุนเต็ม
ประสิทธิภาพ ในระดับดีมาก 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ส าหรับครู สู่ครูมือ
อาชีพ 

1. ร้อยละ 80 ของบุคลากรทาง
การศึกษาได้รับการพัฒนาสู่การเป็น
ครูมืออาชีพ ส่งผลให้คุณภาพการ
จัดการศึกษาสูงขึ้น 
2. ร้อยละ 80 ของบุคลากรทาง
การศึกษามีความรู้ความเข้าใจ    
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสู่
การเป็นครูมืออาชีพ ส่งผลให้การ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ 

- มีบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 85 
- บุคลากรทางการศึกษาร้อยละ92  
พึงพอใจในระดับ  ดีมาก 
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โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
โครงการส่งเสริมและพัฒนา

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

1. ผู้บริหารครูผู้สอนพนักงาน
ราชการครูอัตราจ้างได้รับการ
พัฒนาโดยวิธีการอบรมสัมมนา
อย่างน้อย18 ชั่วโมง / ภาคเรยีน 
2. บุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาคุณภาพร้อยละ 80 
3.บุคลากรทางการศึกษาทุกคนมี
คุณภาพเพ่ิมมากขึ้น 
4.บุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนมีคุณภาพสามารถท างาน
ละจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- มีบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 85 
- บุคลากรทางการศึกษาร้อยละ92  
พึงพอใจในระดับ    ดีมาก 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
โครงการส่งเสริมสุขภาพใน
โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562  
 

เชิงปริมาณ 
     1. นักเรียนได้รับการส่งเสริม
สุขภาพโดยครูพยาบาล แพทย์ และ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร้อยละ 80  
    2. นักเรียนน้ าหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 80  มี 
    3. นักเรียนมีความรู้ เกี่ยวกับ
เรื่องสุขภาพอย่างถูกต้อง ร้อยละ 
80  
    4. นักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุมี
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอย่าง
ถูกต้อง ได้ รับการดูแลด้านการ
เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ร้อยละ 
100  
เชิงคุณภาพ 
     1. นักเรียนได้รับการส่งเสริม
สุขภาพโดยครูพยาบาล แพทย์ และ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข   

เชิงปริมาณ 
     1. นักเรียนได้รับการส่งเสริมสุขภาพ
โดยครูพยาบาล แพทย์ และเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ร้อยละ 80  
    2. นักเรียนน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน ร้อยละ 80  มี 
    3. นักเรียนมีความรู้ เกี่ยวกับเรื่อง
สุขภาพอย่างถูกต้อง ร้อยละ 80  
    4. นั ก เรี ยนที่ ป ระสบ อุบั ติ เห ตุ มี
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอย่างถูกต้อง 
ได้ รั บการดู แลด้ านการ เบิ กจ่ ายค่ า
รักษาพยาบาล ร้อยละ 100  
เชิงคุณภาพ 
     1. นักเรียนได้รับการส่งเสริมสุขภาพ
โดยครูพยาบาล แพทย์ และเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข   
     2. นักเรียนมีน้ าหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
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โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
     2. นักเรียนมีน้ าหนักส่วนสูง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
     3. นักเรียนมีความรู้ เกี่ยวกับ
เรื่องสุขภาพอย่างถูกต้อง 
     4. นักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ
ได้รับการดูแลด้านการเบิกจ่ายค่า
รักษาพยาบาลทุกคน  

     3. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
สุขภาพอย่างถูกต้อง 
     4. นักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุได้รับ
ก า ร ดู แ ล ด้ า น ก า ร เบิ ก จ่ า ย ค่ า
รักษาพยาบาลทุกคน  
 

โครงการ  พัฒนาและปรับปรุงซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่ 
กิจกรรมที่ 1  
ปรับปรุงห้องน้ าชาย 

นักเรียนร้อยละ 90  มีห้องน้ า
เพียงพอต่อความต้องการ  

นักเรียนร้อยละ 95  มีห้องน้ าเพียงพอ
ต่อความต้องการ 

กิจกรรมที่ 2  
ปรับปรุงโรงอาหารหลังที่ 3    

นักเรียนร้อยละ 90  มีโรงอาหาร
เพียงพอต่อความต้องการ  

นักเรียนร้อยละ 70  มีโรงอาหาร
เพียงพอต่อความต้องการ 

กิจกรรมที่ 3  
ปรับปรุงห้องพักครูเวรชาย/ 
หญิง 

ครูเวร ร้อยละ 90  มีห้องพัก
เพียงพอต่อความต้องการ 

ครูเวร ร้อยละ 95  มีห้องพักเพียงพอต่อ
ความต้องการ 

กิจกรรมที่ 4   
ปรับปรุงห้องกลุ่มสาระการงาน 

ครู บุคลาการทางการศึกษา ร้อยละ 
90  มีห้องกลุ่มสาระเพียงพอ 

ครู บุคลาการทางการศึกษา ร้อยละ 95  
มีห้องกลุ่มสาระเพียงพอ 

กิจกรรมที่ 5  
จัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ีครู
ใหม่ 6 ชุด ชุดละ 2750  

ครูใหม่ ร้อยละ 90  มีโต๊ะท างาน
พร้อมเก้าอ้ีครูเพียงพอ 

ครูใหม่ ร้อยละ 90  มีโต๊ะท างานพร้อม
เก้าอ้ีครูเพียงพอ 

โครงการ ซ่อมบ ารุง 
กิจกรรมที่ 1  
ซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า/ประปา 

นักเรียน บุคลากร ร้อยละ 90 มี
ระบบไฟฟ้า/ประปาใช้เพียงพอ 

นักเรียน บุคลากร ร้อยละ 90 มีระบบ
ไฟฟ้า/ประปาใช้เพียงพอ 

กิจกรรมที่ 2  
ซ่อมบ ารุงรถยนต์ 

รถยนต์ของโรงเรียนมีการซ่อมบ ารุง
ร้อยละ 70  

รถยนต์ของโรงเรียนมีการซ่อมบ ารุงร้อย
ละ 65 

กิจกรรมที่ 3 
ซ่อมบ ารุงระบบน้ าดื่ม 

ระบบน้ าดื่มมีการซ่อมบ ารุงร้อยละ 
70 

ระบบน้ าดื่มมีการซ่อมบ ารุงร้อยละ 60 
 

กิจกรรมที่ 4  
ซ่อมบ ารุงระบบป้องกันอัคคีภัย 

ระบบป้องกันอัคคีภัยมีการซ่อม
บ ารุงร้อยละ 70 

ระบบป้องกันอัคคีภัยมีการซ่อมบ ารุง
ร้อยละ 70 

กิจกรรมที่ 5 
ซ่อมบ ารุงระบบกล้องวงจรปิด 

 
ระบบกล้องวงจรปิดมีการซ่อมบ ารุง

 
ระบบกล้องวงจรปิดมีการซ่อมบ ารุงร้อย
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โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละ 70 ละ 70 

กิจกรรมที่ 6  
ซ่อมบ ารุงระบบแอร์ 

ระบบแอร์มีการซ่อมบ ารุงร้อยละ 
70 

ระบบแอร์มีการซ่อมบ ารุงร้อยละ 50 

โครงการ รักษาความสะอาด 
กิจกรรมที่ 1  
จัดซื้ออุปกรณ์ท าความสะอาด 

 
โรงเรียนมีอุปกรณ์ท าความสะอาด
เพียงพอร้อยละ 90 

 
โรงเรียนมีอุปกรณ์ท าความสะอาด
เพียงพอร้อยละ 95 

กิจกรรมที่ 2 
จัดซื้อน้ ายาท าความสะอาด 

 
โรงเรียนมีน้ ายาท าความสะอาด
เพียงพอร้อยละ 90 

 
โรงเรียนมีน้ ายาท าความสะอาดเพียงพอ
ร้อยละ 92 

กิจกรรมที่ 3 
ค่าเก็บขยะ 

 
โรงเรียนสะอาดร้อยละ 90 

 
โรงเรียนสะอาดร้อยละ 80 

กิจกรรมที่ 4 
ค่าดูดสิ่งปฎิกูล 

 
โรงเรียนสะอาดร้อยละ 90 
 

 
โรงเรียนสะอาดร้อยละ 80 

โครงการสัมพันธ์ชุมชนและพัฒนาประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน 
กิจกรรมที่ 1 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
โรงเรียน 

นักเรียน บุคลากรโรงเรียน และ
ชุมชน ได้รับการประชาสัมพันธ์ที่
ทั่วถึง ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

นักเรียน บุคลากรโรงเรียน และชุมชน 
ได้รับการประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึง ร้อยละ 
75 

กิจกรรมที่ 2 
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 

 
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ลงข่าว
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

 
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ลงข่าว
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน ร้อยละ 90  

กิจกรรมที่ 3 
จัดท าวารสารโรงเรียน 

วารสารโรงเรียนจัดท าการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโรงเรียน
ครอบคลุมร้อยละ 95  

วารสารโรงเรียนจัดท าการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโรงเรียน
ครอบคลุมร้อยละ 90 

โครงการรักและเทิดทูนสถาบันชาติ/ศาสนา/พระมหากษัตริย์ 
กิจกรรมที่ 1 
จัดท ารูปพระบรมวงศานุวงศ์
เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
ต่างๆ 

 
รูปพระบรมวงศานุวงศ์เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีต่าง ๆ มีความ
พร้อมในการจัดงาน ร้อยละ 70 ขึ้น

 
รูปพระบรมวงศานุวงศ์เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีต่าง ๆ มีความพร้อมในการ
จัดงาน ร้อยละ 85  
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โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
ไป 

กิจกรรมที่ 2 
จัดซื้อพานพุ่มสักการะเพ่ิมเติม 

 
พานพุ่มสักการะมีความพร้อมใน
การจัดงาน ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

 
พานพุ่มสักการะมีความพร้อมในการจัด
งาน ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

กิจกรรมที่ 3 
จัดซื้อธงชาติและธงประดับ/ผ้า
ผูกเนื่องในวันส าคัญต่างๆ 

 
ธงชาติและธงประดับ/ผ้าผูกเนื่องใน
วันส าคัญต่างๆมีความพร้อมในการ
จัดงาน ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
 

 
ธงชาติและธงประดับ/ผ้าผูกเนื่องในวัน
ส าคัญต่างๆมีความพร้อมในการจัดงาน 
ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

กิจกรรมที่ 4 
จัดท าพวงมาลาในวันส าคัญ
ของพระมหากษัตริย์ 

 
พวงมาลามีความพร้อมในการจัด
งาน ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

 
พวงมาลามีความพร้อมในการจัดงาน 
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

พัฒนางานคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

เชิงปริมาณ  
1.  คณะกรรมการสถานศึกษาร้อย
ละ 100 มีความรู้และปฏิบัติหน้าที่
ตามที่ระเบียบก าหนดในระดับดี
มาก  
2.  คณะกรรมการสถานศึกษาร้อย
ละ 100 ก ากับติดตามดูแล  และ
ขับเคลื่อน การด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา ในระดับดีข้ึนไป  
3. ผู้ปกครองและชุมชนร้อยละ 80  
มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
ในระดับดีขึ้นไป  
เชิงคุณภาพ 
1.  คณะกรรมการสถานศึกษารู้
และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบ
ก าหนด ก ากับติดตาม ดูแล และ 
ขับเคลื่อน การด าเนินงานของ
สถานศึกษา  
2.  ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วม

โรงเรียนมีการด าเนินการประชุมได้ร้อย
ละ 100 มีการจัดเอกสารและอาหารว่าง
จัดท าแฟ้มรายงานการประชุม เรียบร้อย 
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โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
ในการพัฒนาสถานศึกษา  

โครงการ งานแผนงานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
โครงการงานแผนงานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนมีแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ านวน 
25 เล่ม 
2. มีการด าเนินงานแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 
ร้อยละ 90 
3. มีการประเมินสรุปการ
ด าเนินงานตามโครงการและ
รายงานผลการประเมินร้อยละ 90 
4. มีเล่มงบประมาณของทุกกลุ่ม
งานครบ ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
1.โรงเรียนมีแผนการปฏิบัติงาน/
โครงการ เพ่ือพัฒนาโครงสร้าง
องค์กร และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการอย่างมีระบบ 
2.นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนมีแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ านวน 25 
เล่ม 
2. มีการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 2562 ร้อยละ 90 
3. มีการประเมินสรุปการด าเนินงานตาม
โครงการและรายงานผลการประเมิน
ร้อยละ 90 
4. มีเล่มงบประมาณของทุกกลุ่มงาน
ครบ ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
1.โรงเรียนมีแผนการปฏิบัติงาน/
โครงการ เพ่ือพัฒนาโครงสร้างองค์กร 
และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
อย่างมีระบบ 
2.นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โครงการ การพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ 
โครงการ การพัฒนา
ระบบงานประกันคุณภาพ 

เชิงปริมาณ 
1.  บุคลากรของโรงเรียน ร้อยละ 
100 สามารถด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามแนวทาง 
ที่โรงเรียนก าหนดได้ครบถ้วน 
2.  แบบรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ประจ าปี 2562 จ านวน  20 เล่ม 
เชิงคุณภาพ 

1.  บุคลากรของโรงเรียน ร้อยละ 100 
สามารถด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามแนวทางที่โรงเรียน
ก าหนดได้ครบถ้วน 
2.  มีแบบรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ประจ าปี 2562
จ านวน 20 เล่ม 
3.  โรงเรียนด าเนินการประกันคุณภาพ
การจัดการศึกษาได้อย่างครบถ้วน 
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โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
3.   โรงเรียนด าเนินการประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษาได้อย่าง
ครบถ้วน 
4.  ผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด
อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

4.  ผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัดอยู่
ในระดับ ดีเลิศ 

 

พัฒนาด าเนินงานสารสนเทศโรงเรียน 
โครงการพัฒนาด าเนินงาน
สารสนเทศโรงเรียน 

เชิงปริมาณ 
1. มีเอกสารสนเทศโรงเรียนเทพ
มงคลรังษี จ านวน 20 เล่ม  
 2.มีข้อมูลสารสนเทศบนเว็บไซต์
โรงเรียนเทพมงคลรังษี ให้สืบค้น
ข้อมูล 1 ช่องทาง  
 3. มีงบประมาณในการด าเนินการ
ระบบสารสนเทศร้อยละ 80 
เพียงพอต่อการบริหารจัดการ  
เชิงคุณภาพ 
1. มีข้อมูลสารสนเทศถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน สามารถน าไปใช้ในการ
บริหารจัดการการพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 

เชิงปริมาณ 
1. มีเอกสารสนเทศโรงเรียนเทพมงคล
รังษี จ านวน 20 เล่ม  
 2.มีข้อมูลสารสนเทศบนเว็บไซต์
โรงเรียนเทพมงคลรังษี ให้สืบค้นข้อมูล 
1 ช่องทาง  
 3. มีงบประมาณในการด าเนินการ
ระบบสารสนเทศร้อยละ 80 เพียงพอต่อ
การบริหารจัดการ  
เชิงคุณภาพ 
1. มีข้อมูลสารสนเทศถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน สามารถน าไปใช้ในการบริหาร
จัดการการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
 

3. จุดเด่น 

ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้นทักษะ
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
นักเรียนมีโอกาสได้ออกไปศึกษาแหล่งเรียนที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน และครูผู้สอนมี
กระบวนการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนที่มีปัญหา พร้อมทั้งน าผลการวิจัยมาพัฒนาต่อ
ยอดในการพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
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4. จุดควรพัฒนา 
ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนการประเมินผลการเรียนการสอนรายจุดประสงค์หรือราย

หน่วย ควรบูรณาการและสอดแทรกข้อสอบ O-net หรือข้อสอบระดับชาติเข้าไปในข้อสอบที่วัดผลนักเรียน
ด้วยเพ่ือให้นักเรียนได้เห็นแนวข้อสอบและเมื่อนักเรียนท าแบบทดสอบเสร็จครูผู้สอนการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
นักเรียนทันที เพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง และควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้   พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างผลงานและนวัตกรรมที่เกิดจากการ
เรียนรู้และสามารถน าไปต่อยอดในการพัฒนาทางด้านการสร้างรายได้สู่ครอบครัวและชุมชน 

 
 
 

5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
จัดโครงการพัฒนาครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท า

และน าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล โดยเฉพาะการตั้งเป้าหมายเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การใช้สื่อ แหล่งการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพจริง 
 ผู้บริหารมีการพัฒนาการจัดองค์กร โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร ให้บรรลุ
เป้าหมายการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร โดยเฉพาะการพัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
ท้องถิ่น รวมทั้งการจัดหาใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ท้องถิ่นและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ที่สอดรับกับความต้องการของนักเรียนและท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม  (มาตรฐานที่ 2+3 = มาตรฐานที ่1) 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ดเีลิศ 

 จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินโดยภาพรวม สรุปว่าอยู่ 
ในระดับดเีลิศ  ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับดีเลิศ  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
และ การจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเลิศ  มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 



 
 

   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2562 หน้า 53 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 

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

สรุปผล 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1) นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใน
การสืบค้นและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
2) นักเรียนมีความสามารถด้านดนตรี นาฎศิลป์ 
ดนตรี ไท ยที่ โดย เด่ น  แล ะ ได้ รั บ รางวั ล ถ้ วย
พระราชทานเยาวนดีเด่นต้นแบบดนตรีไทย สมเด็จ
พระกนิ ษ ฐาธิ ราช เจ้ า  กรมสม เด็ จพ ระ เท พ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุ มารี  ประจ าปี
พุทธศักราช 2561 จากกระทรวงวัฒนธรรม 
3)  นักเรียนคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสะท้อน
ถึงอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของโรงเรียนที่ว่า 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 

1) เร่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบ
ระดับชาติในทุกกลุ่มสาระและรายวิชาที่มีผลการเรียนต่ า
กว่าระดับเขตพ้ืนที่ ระดับเขต และระดับชาติ โดยการน า
ผลการทดสอบมาวิเคราะห์หาจุดด้อย  และร่วมกัน
วางแผนเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาในจุดที่ยังด้อยให้มี
ผลการทดสอบที่ดียิ่งขึ้นต่อไป  
2) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ 
มีทักษะในการแก้ปัญหา พัฒนาการจัดการเรียนรู้
รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาต่างประเทศ 
3) ออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและ
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
“ลูกหลวงปู่ดี มีคุณธรรมน าใจ ยิ้มง่าย ไหว้งาม” 
4) มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ สร้างองค์
ความรู้ด้ วยตน เอง ส่ งเสริมการคิดวิ เคราะห์ 
สังเคราะห์ น าภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ทั้งในและ
นอกสถานศึกษามาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน 
ที่เป็นไปตามปัญหาและความต้องการพัฒนาตาม
สภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถาน 
ศึกษาและสภาพของขุมชนท้องถิ่น 

 

วัดผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามสภาพจริง
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และให้ข้อมูลย้อนกลับของผล
การทดสอบแก่นักเรียนทุกครั้ง เพ่ือนักเรียนน ามา
ปรับปรุงและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  
4) ส่ งเสริมสนับสนุน ให้ครู ใช้สื่ อเทคโนโลยี ให้ เกิด
ประโยชน์ในการพัฒนาการผู้เรียนให้ทันการเปลี่ยนแปลง
ของโลก และได้ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องและ
ปรับเปลี่ยนหรือหาแนวทางในการพัฒนาและเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่อไป 
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
1) ผู้บริหารมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นมีหลักการ
บริหารและมีวิสั ยทัศน์ที่ ดี ในการบริหารงาน 
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี ในการท างาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ และมี
ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท 
2) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น
ระบ บ  โร ง เรี ย น ได้ ใช้ เท คนิ ค ก ารป ระชุ ม ที่
หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม 
การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ 
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีที่
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป 
การศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา ครูผู้สอน
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการ
ด าเนินการ นิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผลการ

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
1) ควรสร้างเครือข่ายให้ผู้ปกครองได้ มีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็น ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
มากขึ้น 
2) ควรพัฒ นาเครือข่ ายความร่วมมือ กับผู้ มี ส่ วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
3) ควรพัฒ นาด้ านการนิ เทศ  ก ากับ  ติดตามและ
ประเมินผล ในงานด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา 
และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวม
ข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ 
สถานศึกษา 

 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
1) ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ มุ่งมั่น 
ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลา และ
ความสามารถ 
2) ครูจัดมีการกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ 
จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
3) ครูให้นักเรียนมีส  ่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4) มีการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดด้วยกิจกรรม
ต่างๆที่หลากหลายและศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้วยการ
ปฏิบัติจริง 
5) มีกระบวนการแก้ปัญหาการเรียนการสอนด้วย
นวัตกรรม มีกระบวนการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือ
แก้ไขปัญหาให้กับนักเรียน พร้อมทั้งน าผลการวิจัย
มาพัฒนาต่อยอดในการพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
1) ควรปรับจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่างหลากหลาย และ 
ใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง  
2) ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนที่หลากหลาย ให้
นักเรียนสามารถเลือกเรียนตามความถนัดและความ
สนใจของผู้เรียน 
3) ป รับ การเรียน เปลี่ ยนการสอนด้ วยวิ ธี  การที่
หลากหลาย สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและฝึกให้นักเรียนได้
คิดวิเคราะห์หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยีให้
ม ากขึ้ น  และพั ฒ นาสื่ อ  แหล่ งเรียน รู้  จั ด เต รียม
ห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานเสมอ 
4) พัฒนาครูด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้ และธรรมชาติวิชา  
5) ควรส่งเสริมการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามา มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
6) นักเรียนควรได้รับข้อมูลย้อนกกลับทันทีเพ่ือสามารถ
น าไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตนเอง 

 
3. จุดเด่น 
 1. นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 2. นักเรียนมีความสามารถด้านดนตรี นาฎศิลป์ ดนตรีไทยที่โดยเด่น และได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน
เยาวนดีเด่นต้นแบบดนตรีไทย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี ประจ าปีพุทธศักราช 2561 จากกระทรวงวัฒนธรรม 
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 3.  นักเรียนคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสะท้อนถึงอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของโรงเรียนที่ว่า “ลูกหลวงปู่
ดี มีคุณธรรมน าใจ ยิ้มง่าย ไหว้งาม” 
4. จุดควรพัฒนา 

โรงเรียนเทพมงคลรังษี ต้องเร่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติในทุก
กลุ่มสาระและรายวิชาที่มีผลการเรียนต่ ากว่าระดับเขตพ้ืนที่ ระดับเขต และระดับชาติ โดยการน าผลการ
ทดสอบมาวิเคราะห์หาจุดด้อย และร่วมกันวางแผนเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาในจุดที่ยังด้อยให้มีผลการ
ทดสอบที่ดียิ่งขึ้นต่อไป และควรพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ มีทักษะในการแก้ปัญหา 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ส่งผลให้นักเรียนมีผลการ
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา  และ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงศักยภาพในด้านความรู้ความสามารถที่ตนเองถนัดและสนใจ 

 
 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ซัดเจนขึ้น  
2. การพัฒนาให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท าการ

วิจัยในชั้นเรียนหรือนวัตกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
3. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะกระบวนการจัดการเรียนการ

สอน ติดตามผลการน าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
4. การส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมซนโดยการร่วมมือและสร้างเครือข่าย

ในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ 
   5.  มีการบูรณาการความรู้หรือการจัดการเรียนการสอนระหว่างรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
ต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
1. พัฒนาทักษะกระบวนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนให้แก่ครูเพ่ือให้สามารถปรับการเรียน 

เปลี่ยนการสอนในการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.  จัดสรรอัตราก าลังให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและพอเพียง 
3.  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ จัดท าข้อตกลงการดูแลจากมหาวิทยาลัยในท้องถิ่น 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 2562 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนเทพมงคลรังษี ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

ผลการประเมินตนเอง 
ประจ าปี 2562 

  เทียบระดับ 
คุณภาพ 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน      
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ระดับดี 80.20 4 ดีเลิศ 

1) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร การคิดค านวณตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 

ร้อยละ72 ได้ระดับดีขึ้นไป 
ได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 

84.88 
4 ดีเลิศ 

2) นักเรียนมคีวามสามารถในการวเิคราะห์และ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลีย่น
ความคิดเห็น และ แก้ปัญหาไดต้าเกณฑ ์

ร้อยละ72 ได้ระดับดีขึ้นไป 
ได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 

78.24 3 ดี 

3) นักเรียนมผีลงานหรือช้ินงานจากการท างาน
กลุ่มหรือเดี่ยวได้ และสามารถอธบิายหลักการ
แนวคิด ขั้นตอนการท างาน และปญัหาอุปสรรค
ของการท างานได ้

ร้อยละ72 ได้ระดับดีขึ้นไป 

ได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 
84.52 

4 ดีเลิศ 

4) นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้นข้อมลูได ้

ร้อยละ72 ได้ระดับดีขึ้นไป 
ได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ

82.37  
4 ดีเลิศ 

5) นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนตาม
หลักสตูรสถานศึกษา 

ร้อยละ65 ได้ผลการเรียน 
ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

ได้ผลการเรยีน 

ระดับ 2.5 ขึ้นไป ร้อย
ละ 66.76 

2 ปานกลาง 

6) นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติทีด่ี
พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 

ร้อยละ72 ได้ระดับดีขึ้นไป 
ได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 

84.43 
4 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

ผลการประเมินตนเอง 
ประจ าปี 2562 

  เทียบระดับ 
คุณภาพ 

ระดับคุณภาพ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 96.16 5 ยอดเยี่ยม 
1) นักเรียนมีคณุลักษณะและค่านยิมที่ดีตาม
เกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก าหนด 

ร้อยละ 82 ได้ระดับดีขึ้นไป ได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 
96.60 

5 ยอดเยี่ยม 

2) นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของ
ท้องถิ่นและมีความภมูิใจในความเป็นไทย 

ร้อยละ 82 ได้ระดับดีขึ้นไป ได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 
97.50 

5 ยอดเยี่ยม 

3) นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมคีวามสุขบนความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย 

ร้อยละ 82 ได้ระดับดีขึ้นไป ได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 
98.70 

5 ยอดเยี่ยม 

4) นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบรูณ์
และแสดงออกอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย 

ร้อยละ 82 ได้ระดับดีขึ้นไป ได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ
91.85 

5 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ  

ระดับดีเลิศ 80.65 4 ดีเลิศ 

2.1 โรงเรยีนก าหนดเป้าหมายวิสยัทศัน์ และพันธกิจท่ี
ชัดเจน 

ร้อยละ 82 ได้ระดับดีขึ้นไป ได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ
77.40 

3 ดี 

2.2 โรงเรยีนมีระบบบริหารจดัการคุณภาพของ
สถานศึกษาตามระบบ PDCA 

ร้อยละ 82 ได้ระดับดีขึ้นไป ได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ
80.40 

4 ดีเลิศ 

2.3 โรงเรียนมีการพัฒนาวิชาการตามคุณภาพ
ผู้เรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 82 ได้ระดับดีขึ้นไป ได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ
83.50 

4 ดีเลิศ 

2.4 โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  

ร้อยละ 82 ได้ระดับดีขึ้นไป ได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ
85.30 

4 ดีเลิศ 

2.5 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สภาพแวดล้อมทางสังคมที่ เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ 82 ได้ระดับดีขึ้นไป ได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ
77.40 3 ดี 

2.6 โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 82 ได้ระดับดีขึ้นไป ได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ
79.90 

3 ดี 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ดีเลิศ 95.38 5 ยอดเยี่ยม 

3.1 ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกดิ
กระบวนการคดิและคิดสร้างสรรคโ์ดยการปฏิบัติ
จริงและ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

ร้อยละ 82 ได้ระดับดีขึ้นไป ได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ
93.60 5 

ยอดเยี่ยม 

3.2 ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอื้อต่อการเรยีนรู ้ 

ร้อยละ 82 ได้ระดับดีขึ้นไป ได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 
94.90 

5 
ยอดเยี่ยม 

3.3 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ 82 ได้ระดับดีขึ้นไป ได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 
97.40 

5 
ยอดเยี่ยม 

3.4 ครูมีการตรวจสอบและประเมนิผู้เรยีนอย่าง ร้อยละ 82 ได้ระดับดีขึ้นไป ได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 5 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

ผลการประเมินตนเอง 
ประจ าปี 2562 

  เทียบระดับ 
คุณภาพ 

ระดับคุณภาพ 

เป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผูเ้รยีน 98.70 

3.5 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรบัปรุงการจัดการ
เรียนรู ้

ร้อยละ 82 ได้ระดับดีขึ้นไป ได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ
92.30 5 

ยอดเยี่ยม 

สรุปผลรายงานการประเมินตนเอง 86.98 4 ดีเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

4.1  ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวลั 

สถานศึกษา 
โรงเรียนเทพมงคลรังษี 

รางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขนัวงปีพ่าทย์ไม้แข็งเครื่องคู ่
ระดับ ม.1-ม.6 ระดับชาติ  

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน 

รางวัลชมเชยการประกวดดนตรีไทยประลองเพลงประเลง มโหรี ครั้ง
ที่ 34 ประจ าปี 2562 

ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทกัษ์เดก็ เยาวชน 
ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุร่วมกับธนาคารกรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) 

ประเภทผู้บริหาร 
นายสมพงษ์  เตชรัตนวรกุล รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดเีด่น  สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 

รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ระดับ รองชนะเลิศ เหรียญทอง 

ประเภท ผู้บริหารยอดเย่ียม ระดับมัธยมศกึษาขนาดใหญ่ ด้าน

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน 

นางมิลินดา  เหลอืงทอง รางวัลผู้ปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความ ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวลั 

 ประพฤตนิักเรียนและนกัศกึษา ระดับดีเดน่ ปี 2562 

รางวัลครดูีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศกึษา 2562 
เลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน รว่มกับ

ส านักงานเครื่อข่ายองค์กรงดเหล้า 

นางสาวพเยาว ์ ช านาญก าหนด 1.รางวัลรองผู้บริหารสถานศึกษาดเีด่น  
 

สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 

2. ครูผู้ฝึกสอนนกัเรียนได้รับรางวลัเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม 
การแข่งขนัวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู ่ระดับ ม.1-ม.6 ระดับเขตพื้นที่  

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต8 

3.ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนไดร้ับรางวัลเหรียญทอง กจิกรรม การแข่งขนั
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครือ่งคู่ ระดับ ม.1-ม.6 ระดับชาติ  

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน 

4.รางวัลครดูีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2562 ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน 

ประเภทครู 
นางสาวสุดา  พืชนะ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม 

การแข่งขันวงป่ีพาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ระดับชั้น ม.
1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 
 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม 
การแข่งขันวงป่ีพาทย์ไม้แข็งเครื่อ งคู่ ระดับชั้น  ม .1 -ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 
 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม 
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 
 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม 
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 
 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม 
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 
 

 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
กิ จก รรม  การแข่ งขั น เดี่ ยวขับ ร้อ ง ระดับชั้ น  ม .1 -ม .3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 
 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขัน
วงป่ีพาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ระดับชั้น ม.1 -ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขัน
วงป่ีพาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ระดับชั้น ม.1-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขัน
เดี่ยวระนาดเอก ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 
69 ปีการศึกษา 2562 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขัน
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 
69 ปีการศึกษา 2562 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขัน
เดี่ยวขิม 7 หย่อง ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้ง
ที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวลั 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชยการประกวดดนตรีไทยประลอง
เพลง ประเลงมโหรี ครั้งที่ 34 ประจ าปี 2562 

ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก 
เยาวชน ผู้ดอ้ยโอกาสและผู้สูงอายุรว่มกบั
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

นางสาวณัฎฐา  เกียรติศริกิุล ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม 
การแข่งขันวงป่ีพาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ระดับชั้น ม.
1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม 
การแข่งขันวงป่ีพาทย์ไม้แข็งเครื่อ งคู่ ระดับชั้น  ม .1 -ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม 
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม 
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม 
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 

 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 
กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่  ระดับชั้น ม.1 -ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 

ครูผู้สอนนักเรยีนได้รับรางวลัระดบัเหรียญทอง  กิจกรรม การแข่งขัน

วงป่ีพาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ระดับชั้น ม.1-ม.6 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขัน
วงป่ีพาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ระดับชั้น ม.1 -ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

ส านักงานเขตพื้นที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ครูผู้สอนนักเรยีนได้รับรางวลัระดบัเหรียญทอง  กิจกรรม การแข่งขัน
เดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 
69 ปีการศึกษา 2562 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้น ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ครูผู้สอนนักเรยีนได้รับรางวลัระดบัเหรียญทอง  กิจกรรม การแข่งขัน
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้ง
ที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขัน
เดี่ยวขิม 7 หย่อง ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้ง
ที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้น ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การ
แข่งขันเดี่ยวจะเข้ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้ง
ที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้น ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชยการประกวดดนตรีไทยประลอง
เพลง ประเลงมโหรี ครั้งที่ 34 ประจ าปี 2562 
 

ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน 
ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุร่วมกับธนาคารกรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) 

นางสาวธานี มังกะโรทัย 
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม 
การแข่งขันวงป่ีพาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ระดับชั้น ม.
1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวลั 

 

ครูผู้สอนนักเรยีนได้รับรางวลัระดบัเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
กิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 
 
 

ครูผู้สอนนักเรยีนได้รับรางวลัระดบัเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
กิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น  
ม.4-ม.6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 
 

ครูผู้สอนนักเรยีนได้รับรางวลัระดบัเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
กิจกรรม การแข่งขันร าวงมาตรฐานระดับชั้น  
ม.4-ม.6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 
 

ครูผู้สอนนักเรยีนได้รับรางวลัระดบัเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
กิจกรรม การแข่งขันการแสดงตลกระดับชั้น  
ม.1-ม.6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 
 

รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันวงป่ีพาทย์ไม้นวมผสม
เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ระดับชั้น ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้น ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายธนาฤทธิ์ รอดทัศนา ครูผู้สอนนักเรยีนได้รับรางวลัระดบัเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
กิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 
 

ครูผู้สอนนักเรยีนได้รับรางวลัระดบัเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
กิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น  
ม.4-ม.6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 
 

ครูผู้สอนนักเรยีนได้รับรางวลัระดบัเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
กิจกรรม การแข่งขันร าวงมาตรฐานระดับชั้น  
ม.4-ม.6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 
 

ครูผู้สอนนักเรยีนได้รับรางวลัระดบัเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
กิจกรรม การแข่งขันการแสดงตลกระดับชั้น  
ม.1-ม.6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 
 

นายเอกสิทธิ์ จิตเที่ยง ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดวง
ดนตรีสตริง ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  69 ปี
การศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 

ครูผู้สอนนักเรยีนได้รับรางวลัเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การ
แข่ งขันขับ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ ง ประเภทหญิ ง ม .1 -ม .3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 

ครูผู้สอนนักเรยีนได้รับรางวลัเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การ
แข่ งขันขับร้อ งเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม .1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันขับร้อง
เพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง
ที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 

ครูผู้สอนนักเรยีนได้รับรางวลัเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันขับร้อง
เพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวลั 

ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ครูผู้สอนนักเรยีนได้รับรางวลัเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันขับร้อง
เพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 

ครูผู้สอนนักเรยีนได้รับรางวลัเหรียญทอง รองชนะเลิศ การแข่งขันขับ
ร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 
1  กิจกรรมการประกวดร้องเพลงสากลประเภทหญิง ระดับชั้น ม.4-
ม.6 งานแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ จังหวัดกาญจนบุรี 

อบจ.กจ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดวงดนตรีสตริง 
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
ระดับชาต ิ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้น ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลง
สากล ประเภทหญิง ม.4- ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 
ปีการศึกษา 2562 ระดับชาต ิ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้น ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ครูผู้สอนนักเรยีนได้รับรางวลัเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 
ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้ น ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ครูผู้สอนนักเรยีนได้รับรางวลัเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 
ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้น ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายสงกรานต์  บัวพิมพ ์ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดวง
ดนตรีสตริง ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  69 ปี
การศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การ
แข่ งขั น ขับ ร้อ งเพลงไท ยลูกทุ่ ง  ประ เภทชาย ม .1-ม .3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ครั้งที่ 69 ปี
การศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 
ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 

 ครูผู้สอนนักเรยีนได้รับรางวลัเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การ
แข่ งขันขับร้อ งเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม .4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 ปีการศกึษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดวงดนตรีสตริง 
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
ระดับชาต ิ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้น ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวลั 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลง
สากลประเภทชาย ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปี
การศึกษา 2562 ระดับชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้น ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางทิพวรณ  วรรณา ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน “ศิลป์
สร้างสรรค์” ม.1-3งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 
2562 ระดับเขตพื้นที่ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง 5 การแข่งขัน“ศิลป์
สร้างสรรค์”ม.4-6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 4 การแข่งขันวาดภาพ
ระบายสี ม.4-6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 

ครูผู้สอนนักเรยีนได้รับรางวลัเหรียญ เงิน 4 การแข่งขันเขียนภาพไทย
สีเอกรงค์ ม. 1-3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเขียนภาพไทยสี
เอกรงค์ ม. 4-6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน 4 การแข่งขันสร้างสรรค์
ภาพปะติด ม.1-3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 8 การแข่งขันวาดเส้น
(Drawing) ม.1-3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 5 การแข่งขันวาดเส้น
(Drawing) ม.4-6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน 4 การแข่งขันประติมากรรม 
ม.1-3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 

ครูผู้ สอนนั ก เรียน ได้ รับรางวัล เหรียญ   ทอง 4 การแข่ งขั น
ประติมากรรม ม.4-6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 

นางสาวนนัทวัน  รสหวาน ครูผู้สอนนกัเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอนัดับที ่
1  กิจกรรมการแข่งขนัการแกะสลักผกัผลไม้ ระดับชัน้ ม.4–5 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 
 

นายพงศกร  อะกะวงค ์ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1  
กิจกรรมการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ม.1–3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 
 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมการแข่งขัน
การแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ม.1–3 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายจอมพล  สังขเ์งิน ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  กิจกรรม
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ม.1– 3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 
 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 
1  กิจกรรมการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ม.4–5 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 
 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขัน
การแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ม.1-3 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ว่าที่ร.ต.หญิงบุษยา  นาโคกูล ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมการ
ประกวดโครงงานคุณธรรมระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา  ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 
 

ครูดีเด่นประจ าปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 
นายกิตติศกัดิ์  ดว้งสุวรรณมณ ี ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมการ

ประกวดโครงงานคุณธรรมระดับชั้น  ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา  ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 

นางสาวองัค์วรา  ยอดออน ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมการ ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวลั 

ประกวดโครงงานคุณธรรมระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา  ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา2562 

นางสาวปนิดา  สืบบุก ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมการ
ประกวดโครงงานคุณธรรมระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา  ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 

นางสาวพึ่งพร  บุญสืบ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-
6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่69 
ประจ าปีการศึกษา2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 

ครูดีไม่มีอบายมขุ ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน 
นางสุขศิร ิ กล่ินดอกแกว้ 
 
 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-
6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่69 
ประจ าปีการศึกษา256 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 
 
 
 

นางกมลชนก  เรอืงเดช ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการ
ประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่69 ประจ าปีการศึกษา2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการ
ประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 

ครูผู้ส่งเสริมงานวิชาการดเีด่น ประจ าปกีารศึกษา 2562 โรงเรียนเทพมงคลรังษี 
นางสาววจิิตรา  นนัท์ด ี ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการ

ประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการ
ประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 

ว่าที่ร.ต.ศราวุฒิ  ธราพร ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการ
ประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา  ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 

ครูดีเดน่ประจ าปีการศกึษา2562 (ประเภทพนักงานราชการ) ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 
นางสาวทารกิา  โชคด ี ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการ

ประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่อ69 ประจ าปีการศึกษาอ
2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 

นางสาววจิิตรตรา  สีค า ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมการ
ประกวดมารยาทไทยระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่69 ประจ าปีการศึกษา2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการ
ประกวดมารยาทไทยระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 

นางศรีประภา  โพธิวงษ์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการ
ประกวดมารยาทไทยระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 

นางสาวจริยา  เฟอืงแก้ว ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการ ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 
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ประกวดมารยาทไทยระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา2562 

นายวาสุกรี  เพชรด าด ี ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-
6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่  69 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 

นายเทิดศกัดิ์ เป็ดทอง คณะท างานสร้างเครือ่งมอืมาตรฐาน (ข้อสอบ) กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ระดับชั้น มัธยมศกึษาปีที่ 2 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน 
 

คณะท างานสร้างเครือ่งมอืมาตรฐาน (ข้อสอบ) กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ระดับชั้น มัธยมศกึษาปีที่ 3 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน 
 

คณะท างานสร้างเครื่องมือมาตรฐาน (ข้อสอบ) กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน 
 

การแข่งขนัพินจิวรรณคดี ม.1-ม.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 
การแข่งขนัพินจิวรรณคดี ม.4-ม.6 ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 

นางวรรณนิภา  อารกัษ์ การแข่งขนัการท่องอาขยานท านองเสนาะ ม.1-ม.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 
การแข่งขนัการท่องอาขยานท านองเสนาะ ม.4-ม.6 ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 

นางสาวนทักร  บุญยัง ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศกึษาดเีด่น ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 
การแข่งขนัวรรณกรรมพจิารณ ์ม.1-ม.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 
การแข่งขนัวรรณกรรมพจิารณ ์ม.4-ม.6 ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 

นางสาวปวริศา นิลมณ ี การแข่งขนัคัดลายมอืสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 
การแข่งขนัคัดลายมอืสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 

นางสาวฑีรณฐั  ทองหลี การแข่งขนัเรียงร้อยถอ้ยความ (การเขียนเรยีงความ) ม.1-ม.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 
การแข่งขนัเรียงร้อยถอ้ยความ (การเขียนเรยีงความ) ม.4-ม.6 ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 

นางปุณณิศา ชนะฤทธิชัย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 (6 บท) ระดับชั้น ม.
1-ม.3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 

นางสาวสุวนิดา คชกฤษ การแข่งขนักวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (4 บท) ม.4-ม.6 ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 
นางสาวศิริประภา อุ่นวงค ์ การแข่งขนัต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดมิ) ม.1-ม.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 

การแข่งขนัต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดมิ) ม.4-ม.6 ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 
นางสาวประกายนิล ดุมสูงเนนิ  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

กิจกรรมต่อค าศัพท์ภาษาอังกฤษ (ระดับ ม.ต้น) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 

Mr. Dhebby Sonido ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมสะกดค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ระดับ ม.ปลาย)           

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการเล่านิทาน
ภาษาอังกฤษ (ระดับ ม.ปลาย) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 

นางสาวสริิมา ลาโงน ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันต่อ
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ (ระดับ ม.ต้น) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขัน
ต่อค าศัพท์ภาษาอังกฤษ (ระดับ ม.ปลาย) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 

นางสาวกันตก์นิษฐ์ เอี่ยมอิม่ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
กิจกรรมการเล่านิทานภาษาอังกฤษ (ระดับ ม.ต้น) 

องค์การบริหารสว่นจังหวัดกาญจนบุร ี

นายไพรสัณฑ ์เลิศดรุณาณัต ิ ครู ผู้ ส อนนั ก เรี ยน ได้ รับ รางวัล ระดั บ เหรียญ ทองแดง  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปี
การศึกษา 2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 

ครูผู้ควบคุมนกัเรียนเข้ารว่มแข่งขนัตอบปัญหาสุขภาพและกีฬา มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน 
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ครูดีเด่นด้านการปฏิบัติงานช่วยเหลือดูแล ช่วยเหลือนักเรียน  
ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนเทพมงคลรังษี 
 

ครูดี 1 ปี ไม่มีวนัลา โรงเรียนเทพมงคลรังษี 
นางวันทนา  จิณแพทย์ ครูที่ปรกึษาการจัดท าผลิตภณัฑ์ระดับดเีด่น โรงเรียนเทพมงคลรังษี 

ครูผู้สอนดีเดน่เนื่องในวันครูประจ าปี พ.ศ.2563 ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 
ครูดีไม่มีอบายมขุประจ าปี พ.ศ. 2562 สสส. , สคล. , สพฐ , ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
ครูดีเดน่ด้านกระบวนการช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเทพมงคลรังษี 

นางอรวรรณ  หนูขาว ครูดีเด่นด้านการปฏิบัติงานช่วยเหลือดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนเทพมงคลรังษี 

ครูดี 1 ปี ไม่มีวนัลา โรงเรียนเทพมงคลรังษี 
นายวีรพล  พานะกิจ ครูผู้ควบคุมนกัเรียนเข้ารว่มแข่งขนัตอบปัญหาสุขภาพและกีฬา มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน 

ครูผู้ส่งเสริมงานวิชาการดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนเทพมงคลรังษี 

ครูดีเดน่ด้านการปฏิบัติงานช่วยเหลอืดูแลชว่ยเหลือนกัเรียน  
ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนเทพมงคลรังษี 

ครูดี 1 ปี ไม่มีวนัลา โรงเรียนเทพมงคลรังษี 
นายอภิวัฒน์  หนขูาว ครู ผู้ ส อนนั ก เรี ยน ได้ รับ รางวัล ระดั บ เหรียญ ทองแดง  งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปี
การศึกษา 2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 

ครูดีเดน่ด้านการปฏิบัติงานช่วยเหลอืดูแลชว่ยเหลือนกัเรียน  
ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนเทพมงคลรังษี 

นางสาวกฤษฎาวรรณ พันธรุะ คุณครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเช้ารว่มแข่งขนั YC ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 
นายชญาณ์นนัทน์ นงค์ทอง คณะกรรมการตัดสิน YC เพื่อนที่ปรกึษางานศิลปหัตถกรรม ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 
นางธนาวรรณ ทรัพย์วโรบล ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 

2 กิจกรรมซูโดกุ ระดับชั้น ม.4-ม.6 
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 

นายอนกุูล นากสกุ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขัน
ต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.4-ม.6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 

นางสาวธิตมิา เณรจาท ี ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขัน
ต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.1-ม.3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 

นางสาวรชันีพร รกัเรืองรอง ครูผู้สอนนกัเรียนได้รับรางวัล เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขัน
ต่อสมการคณติศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.1-ม.3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 

นางสาวทิวา ยาตรา ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1-ม.3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 

นางนิตยา  เศษวิกา 
นางสุพัตรา  พรมท ี

ครูผู้สอนนกัเรียนรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดบัเหรียญทอง การแข่งขนั
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show ระดับม.4-6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 

นางชนิศา  แย้มศิร ิ ครูผู้สอนนกัเรียนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  กิจกรรมการแข่งขนั
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดบั ม.1-ม.3  

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 

1. นางกมลเนตร  เกตุแก้ว 
2. น.ส.ณฐักฤตา  บญุเมอืงธนาภา 

ครูผู้สอนนกัเรียนรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดบัเหรียญทอง การ
ประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชัน้  ม.1-
ม.3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 

1. นางสาวหฤทัย  พนาอุดม 
2. นางสาววรรณภา แสงเคลือบ 

ครูผู้สอนนกัเรียนระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ Science Show ระดับม.1-3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 

นางโสภี  สิงห์จันทร ์ ครูผู้สอนนกัเรียนรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขนัเครื่องบินพลงัยาง  
ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวลั 

นายฐิติวุฒ ิ  สงบจิต ครูผู้สอนนกัเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอนัดับที ่2  
กิจกรรม ประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ ทางวทิยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.
4- ม.6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 

1. นางโสภี  สิงห์จันทร ์
2. นางสาวธวัลรัตน์ สีหานาจ 

ครูผู้สอนนกัเรียนกจิกรรมประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ ทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชัน้ ม.1- ม.3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 

นางสาวศุจิดา  ไชยลา ครูผู้สอนนกัเรียนรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขัน
อัจฉริยภาพทางวทิยาศาสตรร์ะดับชัน้ ม. 4-6  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 

1. นางกมลเนตร  เกตุแก้ว 
2. น.ส.ณฐักฤตาบุญเมืองธนาภา 
3. นายธีรพงศ์   ทาตอ่ย 

ครูผู้สอนนกัเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ 
ครั้งที่ 15 ระดับชั้น  ม.1-ม.3 

มูลนิธิร่มฉัตร 

1. นายธีรพงศ์  ทาตอ่ย ครูผู้สอนนกัเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ 
ครั้งที่ 15 ระดับชั้น ม.4-ม.6 ( ฟิสิกส์ ) 

มูลนิธิร่มฉัตร 

1. นางนิตยา  เศษวกิา 
2. นางสุพัตรา  พรมท ี

ครูผู้สอนนกัเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ 
ครั้งที่ 15 ระดับชั้น ม.4-ม.6 ( เคมี ) 

มูลนิธิร่มฉัตร 

1. นางวารุณี  สะอาดด ี ครูผู้สอนนกัเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ 
ครั้งที่ 15 ระดับชั้น ม.4-ม.6 ( ชีววทิยา ) 

มูลนิธิร่มฉัตร 

1. นางพรร าไพ  วรรณโท 
2. นางสาวปารฉิัตร  แซ่โงว้ 

ครูผู้สอนนกัเรียนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขนั ROV 
ระดับชั้น ม.4-ม.6 

มหาวิทยาลัยราชภฎัจันทรเกษม 

นางสาวกาญจนา  อยู่เย่ียม ครูผู้สอนนกัเรียนรางวัลเหรียญทอง กจิกรรมการสร้างเกมสร้างสรรค์
จากคอมพิวเตอร ์

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 

นางสาวกาญจนา  อยู่เย่ียม ครูผู้สอนนกัเรียน กิจกรรมการตัดตอ่ภาพยนตร์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 

ประเภท 
ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวลั 

นักเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

นางสาวพานตะวนั เพลนิไพรเย็น ระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมซูโดกุ ระดับชั้น ม.
4-ม.6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8  

นายพริษฐ์ เบ็ญจพงษ์ ระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอ
แม็ท) ระดับชั้น ม.4-ม.6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 

เด็กชายกฤษณะ เท่าเทียม ระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอ
แม็ท) ระดับชั้น ม.1-ม.3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 

เด็กชายธนดล อู่พิมาย ระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอ
แม็ท) ระดับชั้น ม.1-ม.3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 

เด็กชายธนัวา พูลทรัพย์เจรญิ ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กจิกรรมการแข่งขันคิดเลข
เร็ว ระดับชัน้ ม.1-ม.3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
1. เด็กหญิงทาริกา สิงห์อุดร 
2. เด็กชายวีรภทัร  ชัยเลิศ 
3. เด็กหญิงแสงทอง  นามใส ่

รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชัน้  ม.1-ม.3  
ชื่อผลงานสิง่ประดิษฐ์ “Naver Die Power  Bank”  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 

1.นายศุภชัย แซ่ฉ ี
2.นายวราดร พรสจัจธรรม 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอนัดับที่ 2  กิจกรรม ประกวด
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ทางวทิยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4- ม.6 ขือ่ผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ " กลอ่งเครื่องควบคมุการตกอย่างอิสระในสภาวะปกติ"  
( Free Failing Machine  Box )   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 

1. นางสาวกาญจนา ศรีทับทิม 
2. นายอนุสรณ์ อาจเครอื 

เข้ารว่มแข่งขนักจิกรรมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ ์ทางวทิยาศาสตร ์
ระดับชั้น ม.1- ม.3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 

1. นายยอดชาย สวนตะโก เข้ารว่มการแข่งขนัวทิยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 ระดับชั้น มูลนิธิร่มฉัตร 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวลั 

2. นางสาวลัดดา บุตดา 
3. นางสาวสุภัสรา ประดับแก้ว 

ม.1-ม.3 

1. นายทีปกร ค ากัน 
2. น.ส.อรอนงค ์  รอดย้ิม   
3. น.ส.จติรลดา  ก าจรกิตติคุณ  

เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 3 การแสดงทางวทิยาศาสตร์ 
(Science Show) ระดับม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที ่69 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 

1. นางสาววลิาวัลย์ ไทยอุบล 
2. นายจักรพันธ์ โพธิเ์งินงาม 
3. นางสาวสรุัตนา  คล่องด ี

เข้ารว่มการแข่งขนัวัดความรูแ้ละทักษะทางเคมี ครั้งที่ 11 งานเกษตร
ก าแพงแสน ประจ าปี พ.ศ. 2562 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วทิยาเขตก าแพงแสน 

1. นางสาวจารุวรรณ สิงสุขา 
2. นางสาวชัชยา วรสหวฒัน ์
3.นางสาวยุพารัตน์  ศรีพุมมา 
 

เข้ารว่มกจิกรรมการแข่งขนัชีววทิยาเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 7 ถว้ย
พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้ากรมสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทนุการศกึษาสมเด็จพระ พระมหา
รัชมงคลมนุ ี

มูลนิธริ่มฉตัร 

ด.ญ.สิรกิร เนืองยูร 
ด.ญ.อรทัย ใจด ี
ด.ญ.นติา พุทธารกัษากาญจน ์

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแขง่ขันการแสดงทางวทิยาศาสตร์ 
Science Show ระดับม.1-3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 

1.ด.ญ.อาริษา  หมโูพธิ ์
2.ด.ญ.วริศรา  ย้ิมมาก 

รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันเครือ่งบินพลังยาง 
ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3  

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 

1.ด.ญ.กาญจนา  ศรีทับทิม 
2.ด.ช.อนุสรณ ์ อาจเครือ  

รางวัลได้เข้าร่วมกจิกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ม.1-3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา 
เขต 8 

1.นายธีรศักดิ์ มากเกิด 
2.น.ส.รัชพร ดอนขันไพร 
3.น.ส.นพรดา พนัธุ์เอม 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  กจิกรรมการแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับ ม.1-ม.3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 8 

1.น.ส.ชัชญา วรสหวัฒน ์
2.น.ส.กณัฐมณี รตันโชคธรณ ี
3.น.ส.ชณิตา จีรเจริญ 

การแข่งขนัตอบปัญหาความรูว้ัดทกัษะทางฟิสิกส์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายงานเกษตรก าแพงแสน 2562 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน 

น.ส.จารุวรรณ. สิงสุขา 
น.ส.อลติา โยธารักษ์ 

การแข่งขนัตอบปัญหาความรูว้ัดทกัษะทางชีววิทยาระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายงานเกษตรก าแพงแสน 2562 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน 

1.น.ส.ชัชญา วรสหวัฒน ์
2.น.ส.วิลาวัณย์ ไทยอุบล 
3.น.ส.ยุพารัตน์ ศรีภมุมา 

การแข่งขนักจิกรรมการแข่งขนัอัจฉริยภาพทางวทิยาศาสตร์ระดับชั้น 
ม. 4-6 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 

1.นายกิตติธชั  ธงแถว 
2.นายณัฐพงษ์ หอละเอียด 

รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการสร้างเกมสรา้งสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 

1.นายภรต โพธิ์ทอง 
2.นายภัณฑบดี มัชฌนัติกะ 

กิจกรรมการตัดตอ่ภาพยนตร ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
นายธนพัฒน์  กาเพ็ง 
นางสาวบุญด ี ไพบูลย์ทว ี
นางสาวปัญจพาณ์  สังข์ทอง 
นางสาวพนสัพร  จุใจ 
นางสาวมาล ี จุลศร ี

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมการประกวดโครงงาน
คุณธรรมระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษา  ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 

ด.ญ.ปิยฉัตร  โพธิ์สทิธิ ์
ด.ช.ทัตพงศ์  ทับทอง 
ด.ช.ประดิพทัธ์  - 
ด.ช.สพล  แกว้ประเสรฐิ 
ด.ช.อชิตพล  แสงจันทร ์

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมการประกวดโครงงาน
คุณธรรมระดับชั้น ม.1-3งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษา  ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 



 
 

   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2562 หน้า 70 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวลั 

ด.ญ.จรรยพร  อทุัย 
ด.ญ.จุฑาทิพย์  วงค าหาญ 
ด.ญ.นธิิกร ธนากรไพศาล 
นางสาวบัวบูชา  สสีด 
นางสาวพรรณธร  พรมเอาะ 
นางสาวพลอยวรินทร์  ทิมวัฒน ์
ด.ญวิภาวนี  แย้มอุม่ 
ด.ญ.วี  - 
นางสาวอภัสรา  ทรัพย์ประทมุ 
ด.ญ.เขมจริา  จันทร์วฒัน ์

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการ
ประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา  ครั้งที่69 ประจ าปีการศึกษา 2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 

ด.ญ.กนกวรรณ เอี่ยมมณีรัตนา 
ด.ญ.ธนัยพร  ตรีสารศร ี
ด.ญ.นริานชุ พลจนัทร ์
ด.ญ.ภัทรลดา ตันตวิิศาลเกษตร 
ด.ญ.เบญจวรรณ ฮวดชัย 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม 
ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 

นางสาวชุตกิาญจน์  ถิ่นผาแดง 
นางสาวบุญญสา  จิว๋คล้าย 
นางสาววิสุตา  เพชรปานกัน 
นางสาวสรารัณย์  พวงไทย 
นางสาวสริภา  เจตนาคุม้ไพร 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม 
ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 

นางสาวอภิญญา อนัทโย ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการประกวดเล่านิทาน
คุณธรรม ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษา  ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 

ด.ญ.ณชนก เวชสกุรรม ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการประกวดเล่านิทาน
คุณธรรม ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษา  ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 

ด.ญ.กนกรัตน์  วเิศษสิงห์ 
ด.ช.เพชรแท้  เต็มนชุ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย
ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 

นายธนรจุ  สนิธุ์คง 
นางสาวรสัรนิทร์  เมธีสริิศักดิ ์

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย
ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
นายยอดชาย สวนตะโก 
 

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมต่อค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ระดับ ม.ต้น) 

องค์การบริหารสว่นจังหวัดกาญจนบุร ี
 

นางสาวสุภัสสรา ประดับแกว้ 
 

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมต่อค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ระดับ ม.ต้น) 

องค์การบริหารสว่นจังหวัดกาญจนบุร ี
 

นายจักรพรรณ โพธิ์เงนิงาม 
 

รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมสะกดค าศัพท์ภาษาอังกฤษ (ระดับ ม.
ปลาย) 

องค์การบริหารสว่นจังหวัดกาญจนบุร ี
 

เด็กหญิงธนารีย์ รัดกุม 
 

รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการทดสอบความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (ระดับ ม.ต้น) 

องค์การบริหารสว่นจังหวัดกาญจนบุร ี
 

เด็กหญิงวรกมล สืบส าราญ 
 

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการเล่านิทาน
ภาษาอังกฤษ (ระดับ ม.ต้น) 

องค์การบริหารสว่นจังหวัดกาญจนบุร ี
 

นางสาวอกัษราภัค ศิลาโคตร 
 

รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการเล่านิทานภาษาอังกฤษ (ระดับ ม.
ปลาย) 

องค์การบริหารสว่นจังหวัดกาญจนบุร ี
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวลั 

นางสาวนริศรา ประพนัธ ์
รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
(ระดับ ม.ปลาย) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
นายพงศ์ภัค  อยู่กรณ ์ รางวัลชนะเลิศ การประกวดร้อยกรอง ในห้อข้อ “การต่อต้านยาเสพ

ติด” (กลอนสุภาพ) 
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพ
ไทย ได้ร่วมกับ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลา
นนท์ และ จังหวัดกาญจนบุรี 

นางสาวชณติา จรีเจริญ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเรียงความในหัวข้อ  
“เกิดมาต้องตอบแทนคุณแผน่ดิน” 

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพ
ไทย ได้ร่วมกับ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลา
นนท์ และ จังหวัดกาญจนบุรี 

นายรัฐธรรมนญู โยธ ี
นายทีปกร ค ากนั 
นางสาวพิยดา รืน่นสุาร 
นายพงศ์ภัค  อยู่กรณ ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับมัธยมศกึษา ส านักศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี 

นายพงศ์ภัค  อยู่กรณ ์ รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ 
 ม.4-6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 

เด็กหญิงขวญัฤทัย ธนะสมบูรณ ์ รางวัลเข้าร่วม การแข่งขนัคัดลายมอืสื่อภาษาไทย ม.1-3 ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 
นางสาวชยาภรณ์ เกษวงษ ์ รางวัลเข้าร่วม การแข่งขนัคัดลายมอืสื่อภาษาไทย ม.4-6 ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ เมธีสิริศกัดิ ์ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-3 ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 
นางสาวชณติา จรีเจริญ รางวัลเหรียญเงนิ การแข่งขนัวรรณกรรมพจิารณ์ ม.4-6 ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 

เด็กหญิงชาลิดา ประกอบสิกรรม รางวัลเหรียญเงนิ การแข่งขนัพินจิวรรณคด ีม.1-3 ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 
นางสาวสุดาทิพย์  มะลิวัลล ์ รางวัลเหรียญเงนิ การแข่งขนัพินจิวรรณคด ีม.4-6 ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 
เด็กหญิงสุภัสสรา ประดับแก้ว รางวัลเหรียญทองการแข่งขัน เรียงร้อยถ้อยความ  (การเขียน

เรียงความ) ม.1-3 
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 

นายพงศกร  บุญกล่อม รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียน
เรียงความ) ม.4-6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 

เด็กหญิงปาจารี  กนัทา รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ  
ม.1-3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 

เด็กชายกฤตยชญ ์ เปรมเผือ่น รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 (6 
บท) ม.1-3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 

นางสาวธญัชนก  วัลลา 
นางสาวอรวรา    กระแสจันทร ์

รางวัลเข้าร่วมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ  
(4 บท) ม.4-6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 

เด็กชายวทิวัส  คชรนิทร ์
เด็กหญิงไพลนิ  ค ายอด 

รางวัลเหรียญเงนิ การแข่งขนัต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม)  
ม.1-3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 

นางสาวกฤษณา  ราชนาวงศ ์ รางวัลเหรียญเงนิ การแข่งขนัต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม)  
ม.4-6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
เด็กชายกุลพัชร  เพชรนิล 
เด็กชายพงศ์พล  บ่อผล 
เด็กชายนราวิชญ์  จันทร์วเิศษ 
เด็กหญิงสุภาภรณ ์ดาวแสง 
นางสาวชลดา  แจ่มศร ี
เด็กหญิงวริษา  เนียมใย 
เด็กหญิงณิชา  สังขพันธ ์
เด็กหญิงกนกวรรณ  ขนุแสน 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันวงป่ีพาทย์ไม้
แข็งเครื่องคู่ระดับชั้น ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 
ปีการศึกษา 2562 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 
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เด็กชายเหมันต์  โตใหญ ่
เด็กชายสุเมธ - 
เด็กหญิงมนัสวี  ศรวัลเพ็ง 
เด็กหญิงสุภัตรากรนุกรุด 
เด็กชายจริวัฒน์  ชีพนุรตัน ์
เด็กชายพัชรพงศ์  ตน้ทอง 
นางสาววริศรา  จดจ า 

 
 
 
 
 
 
 

เด็กชายกุลพัชร  เพชรนิล 
เด็กชายพงศ์พล  บ่อผล 
เด็กชายนราวิชญ์  จันทร์วเิศษ 
เด็กหญิงสุภาภรณ ์ดาวแสง 
นางสาวชลดา  แจ่มศร ี
เด็กหญิงวริษา  เนียมใย 
เด็กหญิงณิชา  สังขพันธ ์
เด็กหญิงกนกวรรณ  ขนุแสน 
เด็กชายเหมันต์  โตใหญ ่
เด็กชายสุเมธ - 
เด็กหญิงมนัสวี  ศรวัลเพ็ง 
เด็กหญิงสุภัตรากรนุกรุด 
เด็กชายจริวัฒน์  ชีพนุรตัน ์
เด็กชายพัชรพงศ์  ตน้ทอง 
นางสาววริศรา  จดจ า 

รางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม การแข่งขันวงป่ีพาทย์ไม้นวมผสม
เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ระดับชั้น ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้น ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กชายเอกชัย  วงษ์สุวรรณ รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1กิจกรรม การแข่งขัน
เดี่ยวขับร้อง ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 
ปีการศึกษา 2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 
 

เด็กชายกุลพัชร  เพชรนิล รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวระนาด
เอก ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่  69 ปี
การศึกษา 2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 
 

รางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 
2562 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้น ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวง
เล็ก ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปี
การศึกษา 2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 
 

รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 
2562 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้น ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวธิตมิา ศกุประเสรฐิ รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 
หย่อง ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปี
การศึกษา 2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 
 

รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง 
ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 
2562 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้น ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กชายพงศ์พล  บ่อผล 
 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวระนาด
ทุ้ม ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปี

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 
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การศึกษา 2562 
 รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม การแข่งขัน

เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 
69 ปีการศึกษา 2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 
 

รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 
2562 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้น ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กหญิงณิชา  สังขพันธ ์ รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 
2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 
 

รางวัลระดับเหรียญทองแดง  กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 
2562 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้น ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กหญิงขวญัชนก  ตนัมัน่คง รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 
หย่อง ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปี
การศึกษา 2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 
 

รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 
2562 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้น ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กหญิงธนฐัฎา  รัตนา รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ย
เพียงออ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปี
การศึกษา 2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 
 

รางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 
2562 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้น ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กชายกฤษดา  ขวัญอ่อน 
เด็กชายฐานพัฒน์  ทานิสทุธิ ์
เด็กชายรตันพล  ก าแพงแก้ว 
เด็กชายสรยุทธ  ศริิบุตร 
เด็กชายเสฏฐวฒุิ   ค าสิงใส 
เด็กชายเอกฤกษ์  ศรีศรัทธาภา 

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 

เด็กชายอชิตพล  ว่องประเสริฐ รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.
1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 

นายปูไทย  - รางวัลเหรียญทองการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.
4-ม.6งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 

เด็กหญิงแก้วกริยา  เพียงลิ้ม รางวัลเหรียญทอง การแข่งขนัขับรอ้งเพลงไทยลูกทุง่ ประเภทหญิง 
ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 

นางสาวนฤมล  สุขจติร รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง 
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 
ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 

เด็กชายกฤตภทัร  กนัตะ รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันขับร้องเพลง ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวลั 

ไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

นายปูไทย  - รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 

เด็กหญิงแก้วกริยา  เพียงลิ้ม รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  
ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 

นางสาวอรัญรัตน์  สมัครสมาน รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุ ง 
ประเภทหญิง ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  
ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 

เด็กชายกฤตภทัร  กนัตะ รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภท
ชาย ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  
ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 

นางสาวอรัญรัตน์  สมัครสมาน รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภท
หญิง ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  
ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 

นางสาวชลธิชา  มาลัยอุทิศธรรม รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภท
หญิง ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 
2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 

นางสาวอรัญรัตน์  สมัครสมาน รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่  1  กิจกรรมการ
ประกวดร้องเพลงสากลประเภทหญิง ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานแข่งขัน
ทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ จังหวัดกาญจนบุรี 

อบจ.กจ 

เด็กชายกฤษดา  ขวัญอ่อน 
เด็กชายฐานพัฒน์  ทานิสทุธิเ์ด็กชาย
รัตนพล  ก าแพงแก้ว 
เด็กชายสรยุทธ  ศริิบุตร 
เด็กชายเสฏฐวฒุิ   ค าสิงใสเด็กชาย
เอกฤกษ์  ศรีศรัทธาภา 

รางวัล เหรียญทอง การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กชายกฤตภทัร  กนัตะ รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.
3 งานศิลปหัตถกรรมนัก เรียน ครั้ งที่  69 ปีการศึกษา 2562 
ระดับชาต ิ

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กหญิงแก้วกริยา  เพียงลิ้ม รางวัลเหรียญทอง การแข่งขนัขับรอ้งเพลงลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-
ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
ระดับชาต ิ

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวอรัญรัตน์  สมัครสมาน รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-
ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  69 ปีการศึกษา 2562 
ระดับชาต ิ

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวอรัญรัตน์  สมัครสมาน รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-
ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  69 ปีการศึกษา 2562 
ระดับชาต ิ

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กชายกฤษดา  ขวัญอ่อน 
เด็กชายฐานพัฒน์ทานิสทุธิ ์
เด็กชายรตันพลก าแพงแกว้ 
เด็กชายสรยุทธ  ศริิบุตร 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดวงดนตรีสตริง ต่อต้านยา
เสพติด วิทยาลัยเทคโนโลยี พัฒนบริหารธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยี พัฒนบริหารธุรกิจ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวลั 

เด็กชายเสฏฐวฒุิ  ค าสิงใส 
เด็กชายเอกฤกษ์ศรีศรทัธาภา 
ด.ช.วิน  - รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขนั “ศิลป์สร้างสรรค์” ม.1-3 ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 
นางสาวณฐันรี หนขูาว รางวัลเหรียญทอง 5 การแข่งขนั “ศิลป์สร้างสรรค์” ม.4-6 ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 
นายสมหวัง - รางวัลเหรียญทอง 4 การแข่งขนัวาดภาพระบายสี ม.4- 6  ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 
เด็กชายธนกร สระทองหน รางวัลเหรียญ การแข่งขนัเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม. 1 - 3 ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 
นางสาวสริประภา  ปาลี รางวัลเหรียญเงนิการแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม. 4- 6 ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 
ด.ญ.พรพรรณ  ไทยล้วน 
ด.ญ.สุดารัตน์ สิทธวิีริสรรค ์

รางวัลเหรียญเงนิ 4 การแข่งขนัสร้างสรรคภ์าพปะติด ม.1-3 ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 

ดญ.กณัฐกิา  ลีละสุนทเลิศ รางวัลเหรียญการแข่งขนัวาดเสน้(Drawing) ม.1-3 ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 
นางสาวสุพรรษา นนทพันธ ์ รางวัลเหรียญทอง 5 การแข่งขนัวาดเส้น(Drawing) ม.4-6 ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 
เด็กหญิงชุติกาญจน์ จนัทวงษ ์
เด็กหญิงอัญชลี  นาคสุข 
เด็กชายธรีภัทร  เย็นใจ 

รางวัลเหรียญเงนิ การแข่งขนัประตมิากรรม1-3 ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 

นายธนาธิป   แก้วแกมทอง 
นายพงศกร  พลอยศิลา 
นายสุธี  เซ่ียงหว่อง 

รางวัลเหรียญทอง 4 การแข่งขนัประติมากรรม 4-6 ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 

1. นายธีรยุทธ  แต้มชาต ิ
2. นางสาวนริชา  กระต่าย 
3. นายนิธกิร  สุวรรณประเสริฐ 
4. นายนิพัทธ ์ หินลอย 
นายพัสกร  รัตโนภาพ 
นายภพสรรค ์ เปรุนาวนิ 
นางสาวศิรประภา  เงินทอง 
นางสาวสุชญา  เรืองชาต ิ
นางสาวเจนจิรา  ป่ันปี 
นางสาวแป้ง  - 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง การแข่งขันร าวงมาตรฐาน 
ม.4-ม.6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 

นางสาวจริาภรณ ์ สัพวะ 
นางสาวชนกานต ์ นิลแก้ว 
นางสาวนริชา  กระต่าย 
นางสาวนทัธกานต ์ ภารตรัตน ์
นางสาวศิรประภา  เงินทอง 
นางสาวสุชญา  เรืองชาต ิ
นางสาวเจนจิรา  ป่ันป่ี 
นางสาวแป้ง  - 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองการแข่งขันนาฏศิลป์ไทย
อนุรักษ์ ม.4-ม.6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 

นางสาวจริาภรณ ์ สัพวะ 
นางสาวชนกานต ์ นิลแก้ว 
นางสาวณฐัธิดา  ประดิษฐ์ด้วง 
นายธงชัย  ชัยวิเชียร 
นายธีรยุทธ  แต้มชาต ิ
นางสาวนทัธกานต ์ ภารตรัตน ์
นายนิธกิร  สุวรรณประเสรฐิ 
นายนิพัทธ ์ หินลอย 
นายพัสกร  รัตโนภาพ 
นายภพสรรค ์ เปรุนาวนิ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย
สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวลั 

นายรัชตะ  สมบูรณ ์
นายศตพล  กาญจนวิวฒัน ์
นายชัยพจน ์ สุวรรณทิพย์ 
นายชัยวัฒน ์ ทับทมิ 
นายธนรชั  จิตตรเีพิ่ม 
นายภัทรกร  เอี่ยมมา 
นายมนตร ี รักษาด ี

รางวัลรองชนะเลิศอนัดบั 1 เหรียญทอง การแข่งขันการแสดงตลก ม.
1-ม.6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
นางสาวธนพร  มะลิพุม่ 
 
 

ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการ
แกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 
 
 

นางสาวจิตรกัญญา เพ็ชรจนัทร ์
 
 

ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการ
แกะสลักผักผลไม้  ระดับชั้น ม.4 - ม.6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 
 
 

นางสาวธาวินี  เสาสิม 
 
 

ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการ
แกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 
 
 

เด็กชายจกัรพงศ์  วอ่งวกิาร - ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศอนัดับที่ 1  
กิจกรรมการแกะสลกัผกัผลไม้ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 
 

 ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงนิ  กิจกรรมการแกะสลกัผกัผลไม้  
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กหญิงกรีัตยา  บุตรขาว  ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการ
แกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 
 

ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงนิ  กิจกรรมการแกะสลกัผกัผลไม้  
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กหญิงธวัลรัตน์  ชูศร ี ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการ
แกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8 
 

เด็กหญิงอรวรรณ  แสงเครือ ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมการแกะสลักผักผลไม้  
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา 

นางสาวภทัรธดิา  บุญเรอืง รางวัลเหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและ
พลศึกษา ระดับชั้น ม.4 - ม.6 ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 

รางวัลชมเชยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโครงการแข่งขันตอบ
ปัญหาสุขภาพและกีฬา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน 

นางสาวพศิกา  แซ่ซ้ือ รางวัลเหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและ
พลศึกษา ระดับชั้น ม.4 - ม.6 
ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ครั้งที่ 69 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 

 รางวัลชมเชยระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายโครงการแข่งขันตอบ
ปัญหาสุขภาพและกีฬา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน 

นายยอดชาย    สวนตะโก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้นโครงการ
แข่งขนัตอบปัญหาสขุภาพและกฬีา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน 

นางสาวลัดดา   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้นโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวลั 

แข่งขนัตอบปัญหาสขุภาพและกฬีา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนเทพมงคลรังษี 
ที ่ 24 /2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ ปฏิบัติ พัฒนางานด้านการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
และจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2562 
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ตามที่โรงเรียนเทพมงคลรังษี ได้มีค าสั่งเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ ปฏิบัติ พัฒนางานด้าน
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ประจ าปี
การศึกษา 2562 จ านวน  1  ฉบับ คือ ค าสั่งที ่131/2562 วันที่  19  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ไปแล้วนั้น 

ด้วยมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและเพ่ือให้การด าเนินงานด้านประกัน
คุณภาพของโรงเรียนเทพมงคลรังษี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอยกเลิกค าสั่งดังกล่าว
ข้างต้น และอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและ
ทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา  และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่า การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสน อต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา คุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา และเพ่ือให้การด าเนินงานการประกัน คุณภาพภายในโรงเรียนเทพมงคลรังษี เป็นไปอย่างมีระบบ
และเกิดประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้ง คณะกรรมการ รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ พัฒนางาน และรายงานผลการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบชุดใหม่ ดังนี้ 
1. คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ 
   นายศุภชาติ  ถนอมมิตร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา          ประธานกรรมการ 
   นางสุปรียา  เย็นเยือก  คณะกรรมการสถานศึกษา          กรรมการ 
   นางสาวสมทรัพย์ อติชาติบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์       กรรมการและเลขานุการ 
2. คณะกรรมการอ านวยการ 

นายสมพงษ์  เตชรัตนวรกุล ผู้อ านวยการโรงเรียน                           ประธานกรรมการ 
นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อ านวยการ                           กรรมการ 
นางสาวพเยาว์ ช านาญก าหนด รองผู้อ านวยการ                           กรรมการ 
นายพงศกร อะกะวงศ ์ ผู้ช่วยผู้อ านายการ กรรมการ 
นางโสภี   สิงห์จันทร์ หัวหน้างานนโยบายและแผน           กรรมการ 
นางนิตยา  เศษวิกา หัวหน้างานประกันคุณภาพ               กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวปาริฉัตร แซ่โง้ว                       ผูช้่วยกรรมการและเลขานุการ 
นางสาวศิริประภา อุ่นวงศ ์                ผูช้่วยกรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ 1. ให้ค าปรึกษา แนะน าวางแผนการด าเนินงาน  
         2. ประสานงาน และ แก้ไขปัญหา อุปสรรคให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
         3. ให้ค าแนะน าเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

3. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบปฏิบัติและพัฒนางานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน 
มาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน  
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ประเด็นพิจารณา  
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  1) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  
  2) นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา  
  3) นักเรียนมีผลงานหรือชิ้นงานจากการท างานกลุ่มหรือเดี่ยวได้ และสามารถอธิบายหลักการ
แนวคิด ขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ 
  4) นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  5) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
  6) นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

     1) นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  
     2) นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นและมีความภูมิใจในความเป็นไทย  
     3) นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย  
     4) นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และแสดงออกอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย  

 ให้มีผู้รับผิดชอบ ดังนี้  
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 ประเด็นพิจารณา 1.1.1 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 

 นายวิสูตร    ปัญญาชัยรักษา   ประธานกรรมการ 
 นายสุวิทยา   เพชรสุวรรณ   กรรมการ 
 นางสาวอมรรัตน์ ชมชูชื่น    กรรมการ 
 นายเทิดศักดิ์  เป็ดทอง    กรรมการและเลขานุการ 
 น.ส.ศิริประภา อุ่นวงศ์    ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการด าเนินงานประกอบด้วย 
 นางวรรณนิภา อารักษ์   น.ส.ฑีรณัฐ  ทองหลี 
 นางปุณณิศา  ชนะฤทธิชัย  นางสงวน  สุนทรารักษ์ 
 น.ส.นัทกร  บุญยัง   น.ส.ปวริศา   นิลมณี 
 น.ส.สวุนิดา  คชกฤษ 
 นางผ่องเพ็ญ   คี้สุคนธ์   นางสมพร    เพ็งผล 
 นายอนุกูล    นากสุก   นางธนาวรรณ    ทรัพย์วโรบล 
 นางวรัญญาภรณ์  ศรีรุ่งเรือง  นางสาวมณีรัตน์   นักดนตรี 
 นางสาวธิติมา   เณรจาที   นางสาวรุ่งดาว   สีด า 
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  นางสาวรัชนีกร    รักเรืองรอง นางสาวทิวา  ยาตรา 
  นางสาวจอมมณี ศรีเจริญ  นายสมหวัง  พวงประสาทพร 
  นายปราโมทย์  พุ่มเกิด  นางภารดี   ฉิมสังข์   
  นายพิศิทธิ์พงศ์   พลไกร  นางสาวประกายนิล  ดุมสูงเนิน 
  นายฐกฤต    จันทร์หอม  นางสาวธิพรัตน์   เนื่องภิรมย์ 
  นางสาวพิมพร  สุจินดาวัฒน์ นางสาวจิดานันท์  สุขสวัสดิ์ 
  นางสาวสิริมา   ลาโงน  นางสาวกันต์กนิษฐ์  เอ่ียมอ่ิม  
  Mr.Dhebby   Sonido  นายภัทรพล  แสงสุข  
  นายศรายุทธ   ธัญญาวุฒิ  นางสาวจารุสรรณ   แช่มช้อย 

 ประเด็นพิจารณา 1.1.2 นักเรียนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
 นายธีรพงศ์   ทาต่อย    ประธานกรรมการ 
 นางวารุณี  สะอาดดี    กรรมการ 
 นางสาวธวัลรัตน์   สีหานาจ    ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
 นางชนิศา    แย้มศิริ   นางสุพัตรา   พรมที 
 นางกมลเนตร   เกตุแก้ว   นายฐิติวุฒิ   สงบจิต 
 นางนิตยา    เศษวิกา   นางพรร าไพ  วรรณโท 
 นางสาวณัฐฏกฤตา  บุญเมืองธนาภา  นางสาวปาริฉัตร  แซ่โง้ว 
 นายกมล     ทัลวัลลิ ์   นางสาววรรณภา   แสงเคลือบ 
 นางสาวศุจิดา ไชยลา   นางสาวหฤทัย พนาอุดม 
 นางสาววรรณรีร์ เหมือนประยูร 
 ประเด็นพิจารณา 1.1.3 นักเรียนมีผลงานหรือชิ้นงานจากการท างานกลุ่มหรือเดี่ยวได้ และสามารถ
อธิบายหลักการแนวคิด ขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ 
  นายธีรพงศ์  ทาต่อย    ประธานกรรมการ 
  นายก าธร  สุทธิรัตน์   กรรมการ 
  นางสาวสุดา   พืชนะ    กรรมการ 
  นางสาวณัฐฏกฤตา บุญเมืองธนาภา   กรรมการและเลขานุการ  
  กรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
  นายฐิติวุฒิ    สงบจิต   นายกมล    ทัลวัลลิ ์   
  นางสาววรรณภา    แสงเคลือบ  นางสาวปาริฉัตร  แซ่โง้ว   
  นางพรร าไพ   วรรณโท   นางสาวหฤทัย พนาอุดม 
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 นางสาววรรณรีร์ เหมือนประยูร  นางทิพวรรณ   วรรณา 
   นางสาวธานี  มังกะโรทัย  นายเอกสิทธิ์ จิตเที่ยง 
  นางสาวณัฎฐา  เกียรติศิริกุล  นายสงกรานต์ บัวพิมพ์ 
 นายธนาฤทธิ์  รอดทัศนา  นายยุทธนา ดอกบุก    
 นายประทวน ทองโสภา  นางขวัญตา   ปฏิทัศน์    
 นางปุณยณุช  โพธิ์เงินงาม  น.ส.กาญจนา อยู่เอี่ยม 
 ประเด็นพิจารณา 1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 นายก าธร    สุทธิรัตน์   ประธานกรรมการ 
 นายยุทธนา  ดอกบุก    กรรมการ 
 นางพิชยา        จิรธนานุวัฒน ์   กรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
 นายประทวน ทองโสภา  นางปุณยณุช โพธิ์เงินงาม 
 นางขวัญตา   ปฏิทัศน์   น.ส.กาญจนา อยู่เอี่ยม  
 ประเด็นพิจารณา 1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 นายก าธร    สุทธิรัตน์   ประธานกรรมการ 
 นายสุวิทยา  เพชรสุวรรณ   กรรมการ 
 นางธีรพงศ์  ทาต่อย    กรรมการ 
 นางวิสูตร  ปัญญาชัยรักษา   กรรมการ 
 นางสาวสุดา  พืชนะ    กรรมการ 
 ว่าที่ ร.ต.หญิง บุษยา นาโคกูล    กรรมการ 
 นางกนกทิพย์ สงบจิต    กรรมการ 
 นายเทิดศักดิ์  เป็ดทอง    กรรมการ 
 นาย ไพรสัณฑ์ เลิศดรุณาณัติ   กรรมการ 
 นายยุทธนา  ดอกบุก    กรรมการและเลขานุการ 
 นางขวัญตา  ปฎิทัศน์    ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
 นางวรรณนิภา อารักษ์   นางปุณณิศา  ชนะฤทธิชัย 

 นางผ่องเพ็ญ   คี้สุคนธ์   นางวรัญญาภรณ์  ศรีรุ่งเรือง 

 นายฐิติวุฒิ    สงบจิต   นางพรร าไพ   วรรณโท 
 นายปราโมทย์  พุ่มเกิด   นางสาวประกายนิล  ดุมสูงเนิน 

 นาง กมลชนก เรืองเดช   นายกิตติศักดิ์  ด้วงสุวรรมณี 
  นายเอกสิทธิ์  จิตเที่ยง   น.ส.ณัฎฐา   เกียรติศิริกุล 
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 นางปุณยณุช  โพธิ์เงินงาม  น.ส.กาญจนา  อยู่เอี่ยม 

 นางสาวอรวรรณ หนูขาว   นายจอมพล  สังข์เงิน 
 นาย พงศกร  อะกะวงศ์  นายสุวิทย์   จ านงค์ 
 ประเด็นพิจารณา 1.1.6 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 นางกนกทิพย์ สงบจิต    ประธานกรรมการ 
 นางสาวนันทวัน   รสหวาน    กรรมการ 
 นายชญาณ์นันทน์   นงค์ทอง    กรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
 นางบุษบง    แสงศรี   นายสุทีป    วงษ์แก้ว   
 นายยุทธนา   ดอกบุก   นางขวัญตา   ปฏิทัศน์ 
 นายก าธร    สุทธิรัตน์  นายประทวน    ทองโสภา 
 นางปุณยณุช  โพธิ์เงินงาม  นายจอมพล  สังข์เงิน 
 นางพิชยา    จิรธนานุวัฒน ์  นางสาวกาญจนา   อยู่เอี่ยม  
 นางวันทนา   จิณแพทย์                   นางสาวจารุวรรณ   แช่มช้อย 
 นางอมรรัตน์   กลิ่นแก่นจันทร์             นางสาววิจิตรา    นันท์ดี                         
 นายภาษิต   กาญจนธีรักษ์  นางสาวอมรรัตน์  ชมชูชื่น 
 นางสาวกฤษฎาวรรณ  พันธุระ   นางสาวจินตนา   จ าปาแพง  
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา 1.2.1 นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  
  ว่าที่ ร.ต.หญิง บุษยา  นาโคกุล    ประธานกรรมการ 
  นางสุขศิริ  กลิ่นดอกแก้ว   กรรมการ 
  นางสาวพ่ึงพร  บุญสืบ    กรรมการและเลขานุการ 
  กรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
  นางกมลชนก  เรืองเดช    นายกิตติศักดิ์  ด้วงสุวรรมณี
  นางสาวทาริกา  โชคดี    นางสาวจริยา  เฟืองแก้ว
  นางสาวอังค์วรา ยอดออน   ว่าที่ร.ต.ศราวุฒ ิ  ธราพร 
  นางสาวนันท์นลิน รัตนวิชาวัฒน ์   นางสาววิจิตรตรา สีค า  
 
 
ประเด็นพิจารณา 1.2.2 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นและมีความภูมิใจในความเป็นไทย  
 นายเทิดศักดิ์  เป็ดทอง    ประธานกรรมการ 
 นาง วรรณนิภา อารักษ์    กรรมการ 
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 นางสาวปวริศา  นิลมณี    กรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
 นางสาวฑีรณัฐ ทองหลี   นางปุณณิศา  ชนะฤทธิชัย 
 นางสงวน  สุนทรารักษ์  นางสาวนัทกร  บุญยัง   
 นางสาวศิริประภา อุ่นวงศ์   นางสาวสุวนิดา  คชกฤษ   
ประเด็นพิจารณา 1.2.3 นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย  
   นาย วิสูตร  ปัญญาชัยรักษา   ประธานกรรมการ 
   นาง ภารดี  ฉิมสังข์    กรรมการ 
   นางสาวสิริมา ลาโงน    กรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
  นางสาวจิดานันท์ สุขสวัสดิ์  นายปราโมทย์  พุ่มเกิด 
  นายศรายุทธ  ธัญญาวุฒิ  นางสาวประกายนิล ดุมสูงเนิน 
  นายฐกฤต  จันทร์หอม  นางสาวธิพรัตน์   เนื่องภิรมย์ 
  นางสาวพิมพร  สุจินดาวัฒน์  นางสาวพิมพรรณ ถาวรศิริ 
  นายพิศิทธิ์พงศ์  พลไกร   Mr.Dhebby    Sonido  
  นางสาวกันต์กนิษฐ์ เอ่ียมอ่ิม   นายพัทรพล  แสงสุข 
ประเด็นพิจารณา 1.2.4 นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และแสดงออกอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย  
 นายไพรสัณฑ์ เลิศดรุณาณัต ิ   ประธานกรรมการ 
 นายชญาณ์นันทน์   นงค์ทอง    กรรมการ 
   นายปราโมทย์ พุ่มเกิด    กรรมการ 
 นางสาวอรวรรณ หนูขาว    กรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
 นาง วันทนา   จิณแพทย์  นายอิศรินทร์ พลีเพื่อชาติ   
 นายสุวิทย์  จ านง   นายวีระพล พานะกิจ   
 นายอภิวัฒน์  หนูขาว   นางสาวกฤษฎาวรรณ พันธุระ 
 นายพิชาติ  แซ่จ๋าว 
 
 
 
 
มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
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ประเด็นพิจารณา 
 2.1 โรงเรียนก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามระบบ PDCA  
 2.3 โรงเรียนมีการพัฒนาวิชาการตามคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  
 2.4 โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
 2.5 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ  
 2.6 โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
ให้มีผู้รับผิดชอบ ดังนี้  
 
 ประเด็นพิจารณา 2.1 โรงเรียนก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
  นางโสภ ี  สิงห์จันทร์   ประธานกรรมการ 
  นางสาวรุ่งดาว สีด า    กรรมการ 
  นางสาวปาริฉัตร แซ่โง้ว    กรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
 นายสุวิทยา  เพชรสุวรรณ  นายธีรพงศ์ ทาต่อย   
 นายวิสูตร  ปัญญาชัยรักษา  นางสาวสุดา พืชนะ  
 ว่าที่ ร.ต.หญิง บุษยา นาโคกูล   นางกนกทิพย์  สงบจิต  
 นายเทิดศักดิ์  เป็ดทอง   นายไพรสัณฑ์ เลิศดรุณาณัติ 
 นางนิตยา    เศษวิกา   น.ส.ศิริประภา อุ่นวงศ์ 
 นางสาววรรณรีร์ เหมือนประยูร  
ประเด็นพิจารณา 2.2 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามระบบ PDCA  

  นายสมพงษ์  เตชรัตนวรกุล  ประธานกรรมการ 
  นางมิลิลดา  เหลืองทอง    กรรมการ 
  นางสาวพเยาว์  ช านาญก าหนด           กรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
  นายพงศกร  อะกะวงศ ์  นางโสภี   สิงห์จันทร์  

  นางกมลเนตร เกตแก้ว   นางสุพัตรา พรมที 
  นางสมพร  เพ็งผล   นายก าธร สุทธิรัตน์ 
ประเด็นพิจารณา 2.3 โรงเรียนมีการพัฒนาวิชาการตามคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  นางสาวพเยาว์ ช านาญก าหนด   ประธานกรรมการ 
  นายก าธร  สุทธิรัตน์   กรรมการ 
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  นางขวัญตา   ปฏิทัศน์    กรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
 นายสุวิทยา  เพชรสุวรรณ  นายอนุกูล นาคสุข   
 นายธีรพงศ์  ทาต่อย   นางสาวธวัลรัตน ์สีหานาจ 
 นางวารุณี  สะอาดดี   นายวิสูตร ปัญญาชัยรักษา 
 นางสาวจิดานันท์ สุขสวัสดิ์  นางสาวสุดา พืชนะ 
 นางสาวณัฎฐา  เกียรติศิริกุล  ว่าที่ ร.ต.หญิงบุษยา นาโคกูล  
 นางสาวนัทกร บุญยัง   นางกนกทิพย์ สงบจิต 
 นาย จอมพล  สังข์เงิน   นายเทิดศักดิ์ เป็ดทอง  
 นาง วรรณนิภา อารักษ์   นางสาวอรวรรณ หนูขาว  
 นางสาวมณีรัตน์ นักดนตรี  ครูประจ าวิชาทุกคน 
ประเด็นพิจารณา 2.4 โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  นางมิลินดา  เหลืองทอง   ประธานกรรมการ 
  นางสุพัตรา  พรมที    กรรมการ 
  นางสาวทาริกา โชคดี    กรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
  นางสาวธวัลรัตน ์ สีหานาจ   นางสาวนัทกร บุญยัง 
  นางสาวทิวา  ยาตรา   นางสาวพ่ึงพร บุญสืบ 
  นางสาวจริยา เฟืองแก้ว  นางสาวศุจิดา ไชยลา 
  นางภารดี  ฉิมสังข์   นางสาวทิพรัตน์ เนื่องภิรมย์ 
ประเด็นพิจารณา 2.5 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 นายพงศกร  อะกะวงศ์   ประธานกรรมการ 
 นาย สุธีป  วงษ์แก้ว    กรรมการ 
 ว่าที่ ร.ต.ศราวุฒ ิ ธราพร    กรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
  นางสาวนันทวัน รสหวาน   นางสาวธิพรัตน์ เนื่องภิรมย์ 
  นายกมล  ทัลวัลลิ ์   นายสุวิทย์ จ านง 
  นาย พิศิทธิ์พงศ์ พลไกร   นายวาสุกรี เพชรด าดี 
  นาย วีระพล  พานะกิจ  นายอภิวัฒน์ หนูขาว 
  นางสาวฑีรณัฐ ทองหลี   นางสาวอรวรรณ หนูขาว 
 นางปุณยณุช  โพธิ์เงินงาม  นางอมรรัตน์   กลิ่นแกน่จันทร์            
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 ประเด็นพิจารณา 2.6 โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 
  นายก าธร    สุทธิรัตน์   ประธานกรรมการ 
      นายภาษิต  กาญจนธีรักษ์   กรรมการ 
 นางพิชยา        จิรธนานุวัฒน ์   กรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
 นายยุทธนา  ดอกบุก   นายประทวน ทองโสภา 
 นางขวัญตา   ปฏิทัศน์   นางปุณยณุช โพธิ์เงินงาม 
 น.ส.กาญจนา อยู่เอี่ยม 
มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  
ประเด็นพิจารณา  
 3.1 ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริงและ 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
 3.2 ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 3.3 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
 3.4 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
 3.5 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ให้มีผู้รับผิดชอบ ดังนี้  
 ประเด็นพิจารณา 3.1 ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและคิดสร้างสรรค์โดยการ
ปฏิบัติจริงและ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  นายธีรพงศ์  ทาต่อย    ประธานกรรมการ 
  นางสาวสุดา   พืชนะ    กรรมการ 
  นางกนกทิพย์ สงบจิต    กรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
  นางวารุณี  สะอาดดี   นางโสภ ี สิงห์จันทร์ 
  นางชนิศา    แย้มศิริ   นางสุพัตรา พรมที 
  นางกมลเนตร เกตุแก้ว นางนิตยา เศษวิกา 
  นางสาวธวัลรัตน ์ สีหานาจ   นายฐิติวุฒิ สงบจิต   
  นางสาวณัฐกฤตา บุญเมืองธนาภา  นางพรร าไพ วรรณโท 
  นางสาวปาริฉัตร แซ่โง้ว   นายกมล ทัลวัลลิ ์
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  นางสาววรรณภา แสงเคลือบ  นางสาวศุจิดา ไชยลา 
  นางสาววรรณรีร์ เหมือนประยูร  นางสาวหฤทัย พนาอุดม 
  นายก าธร    สุทธิรัตน์  นายยุทธนา ดอกบุก    
  นายประทวน ทองโสภา  นางปุณยณุช โพธิ์เงินงาม 
  นางขวัญตา   ปฏิทัศน์   นางพิชยา        จิรธนานุวัฒน ์
  นางสาวกาญจนา อยู่เอี่ยม   นางบุษบง   แสงศรี   
  นางสาวนันทวัน   รสหวาน   นายสุทีป วงษ์แก้ว   
  นายพงศกร  อะกะวงศ์  นายจอมพล สังข์เงิน    
  นางทิพวรรณ   วรรณา   นางสาวธานี มังกะโรทัย   
  นายเอกสิทธิ์  จิตเที่ยง   นางสาวณัฎฐา  เกียรติศิริกุล 
  นายสงกรานต์ บัวพิมพ์   นายธนาฤทธิ์ รอดทัศนา 
 ประเด็นพิจารณา 3.2 ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 
  นายก าธร    สุทธิรัตน์   ประธาน 
 นายวิสูตร  ปัญญาชัยรักษา   กรรมการ 
 ว่าที่ ร.ต.หญิง บุษยา  นาโคกุล   กรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
 นายยุทธนา  ดอกบุก   นายประทวน  ทองโสภา 
 นางขวัญตา   ปฏิทัศน์   นางปุณยณุช  โพธิ์เงินงาม 
 นางสาวกาญจนา อยู่เอี่ยม   นายปราโมทย์  พุ่มเกิด 
 นายศรายุทธ  ธัญญาวุฒิ  นางสาวประกายนิล ดุมสูงเนิน 
 นางสาวธิพรัตน์  เนื่องภิรมย์  นางสาวพิมพร  สุจินดาวัฒน์ 
 Mr.Dhebby   Sonido   นางสาวกันต์กนิษฐ์ เอ่ียมอ่ิม  
 นางสุขศิริ  กลิ่นดอกแก้ว  นางสาวทาริกา  โชคดี 
  นายกิตติศักดิ์ ด้วงสุวรรมณี  ว่าที่ร.ต.ศราวุฒิ   ธราพร 
  นางสาวอังค์วรา ยอดออน  นางสาวนันท์นลิน    รัตนวิชาวัฒน์  
  นางศรีประภา โพธิวงษ์ 
 ประเด็นพิจารณา 3.3 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  นางสาวพเยาว์ ช านาญก าหนด   ประธานกรรมการ 
  นางขวัญตา  ปฏิทัศน์    กรรมการ 
  นางสาวธนาวรรณ ทรัพย์วโรบล   กรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
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 นายสุวิทยา  เพชรสุวรรณ  นายธีรพงศ์ ทาต่อย   
 นายวิสูตร  ปัญญาชัยรักษา  นางสาวสุดา พืชนะ  
 ว่าที ่ร.ต.หญิง บุษยา นาโคกูล   นางกนกทิพย์  สงบจิต  
 นายเทิดศักดิ์  เป็ดทอง   นายไพรสัณฑ์ เลิศดรุณาณัติ 
 ครูผู้สอนทุกคน 
 ประเด็นพิจารณา 3.4 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  นายยุทธนา  ดอกบุก    ประธานกรรมการ 
  ว่าที่ ร.ต.หญิง บุษยา นาโคกูล    กรรมการ 
  นางสาวธิติมา เณรจาที    กรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
  นางสาวณัฎฐา  เกียรติศิริกุล   นางสาววิจิตรตรา สีค า 
  นางสาวอรวรรณ หนูขาว    ครูผู้สอนทุกคน 
 ประเด็นพิจารณา 3.5 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 
  นางสาวพเยาว์ ช านาญก าหนด   ประธานกรรมการ 
  นางขวัญตา  ปฏิทัศน์    กรรมการ 
  นางสาวธนาวรรณ ทรัพย์วโรบล   กรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
 นายสุวิทยา  เพชรสุวรรณ   นางธีรพงศ์ ทาต่อย  
 นางวิสูตร  ปัญญาชัยรักษา   นางสาวสุดา พืชนะ  
 ว่าที่ ร.ต.หญิง บุษยา นาโคกูล    นางกนกทิพย์ สงบจิต   
 นายเทิดศักดิ์  เป็ดทอง    นายไพรสัณฑ์ เลิศดรุณาณัติ  
มีหน้าที่  
 1) ออกแบบและสร้างเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและประเด็นพิจารณาที่ได้รับมอบหมาย  
 2) ร่วมจัดท าคู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายใน ของโรงเรียน  
 3) ร่วมชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินมาตรฐานที่รับผิดชอบ  
 4) ติดตามให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประเมินคุณภาพในแบบกรอกข้อมูลออนไลด์ที่อยู่ในเว็บไซด์โรงเรียนให้
เป็นไปตาม ที่งานประกันคุณภาพการศึกษา ก าหนด  
 5) ร่วมวิเคราะห์ระดับคุณภาพตามมาตรฐานกับฝ่ายอ านวยการ 
4.  คณะกรรมการงานประกันคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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 1. นายสุวิทยา  เพชรสุวรรณ  2.  นายอนุกูล นากสุก   
 3.  นางสาวรุ่งดาว สีด า 
 
 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
 1.  นายธีรพงศ์ ทาต่อย   2.  นางสาววรรณวีร์ เหมือนประยูร  
 3.  นางสาวหฤทัย พนาอุดม 
 กลุ่มสาระภาษาไทย 
 1.  นายเทิดศักดิ์ เป็ดทอง   2.  นางสาวศิริประภา อุ่งวงค์   
 3.  นางสาวสุวนิดา คชกฤษ 
 กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 1. ว่าที่ ร.ต.หญิง บุษยา นาโคกูล    2.  นางกมลชนก เรืองเดช    
 3.  นางสาวนันท์นลิน รัตนวิชาวัฒน ์
 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
 1. นายวิสูตร ปัญญาชัยรักษา    2.  นายภัทรพล แสงสุข    
 3.  นางสาวสิริมา ลาโงน 
 กลุ่มสาระศิลปะ 
 1.  นางสาวสุดา พืชนะ   2.  นายอกสิทธิ์ จิตเที่ยง    
 3.  นางสาวณัฎฐา เกียรติศิริกุล 
 กลุ่มสาระการงานอาชีพ 
 1.  นางกนกทิพย์ สงบจิต   2.  นายจอมพล สังข์เงิน   
 3.  นายพงศกร อะกะวงศ์ 
 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
 1. นายไพรสัณฑ์ เลิศดรุณาณัติ   2.  นางสาวอรวรรณ หนูขาว   
 3.  นายอิศรินทร์ พลีเพื่อชาติ 
มีหน้าที่  
 1) เก็บรวบรวมข้อมูล ร่องรอยหลักฐาน ผลการประเมินแต่ละมาตรฐาน และประเด็นการประเมิน ที่กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ได้รับมอบหมายเพื่อส่งให้งานประกันคุณภาพด าเนินการ 
5. ฝ่ายสรุปผลและจัดท ารูปเล่มเพื่อรายงาน ประกอบด้วย 
  นางนิตยา  เศษวิกา    ประธานกรรมการ 
  นางโสภ ี  สิงห์จันทร์   กรรมการ 
  นางสาววรรณรีร์ เหมือนประยูร   กรรมการและเลขานุการ  
  นางสาวศิริประภา อุ่นวงค์    ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
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 กรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
  นางกมลชนก เรืองเดช   นางสาวรุ่งดาว สีด า    
  นางปาริฉัตร  แซ่โง้ว   นางสาวหฤทัย พนาอุดม 
  
  
มีหน้าที่  
 1) ประสานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการให้ข้อมูล เอกสารประกอบ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน  
 2) รวบรวมข้อมูลและผลการประเมินแต่ละมาตรฐาน และประเด็นการประเมิน  
 3) สรุปและจัดท ารูปเล่ม เพ่ือรายงานหัวหน้าสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
 
 ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จนบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ
สืบไป 
      ค าสั่งอ่ืนใดที่ขัดหรือแย้งกับค าสั่งฉบับนี้ ให้ใช้ค าสั่งฉบับนี้แทน 
 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่   19  กรกฎาคม  2562 เป็นต้นไป 
 
 

  สั่ง ณ วันที่  3  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
 
 

        (นายสมพงษ์  เตชรัตนวรกุล)    
     ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี 
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ค าสั่งโรงเรียนเทพมงคลรังษี 
ที่ 132/2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

........................................................................... 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ระบุให้การประกันคุณภาพการศึกษา  เป็นส่วน

หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด ต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก  ในส่วนของการประกัน
คุณภาพภายในนั้น ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2554 ระบุให้
สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนเทพมงคลรังษี จะด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาชาติ ดังนี้ 

1. นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล   ผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
2. นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อ านวยการ กรรมการ 
3. นางสาวพเยาว์ ช านาญก าหนด รองผู้อ านวยการ กรรมการ 
4.  นายพงศกร อะกะวงศ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กรรมการ 
5. นางโสภ ี สิงห์จันทร์ หัวหน้างานนโยบายและแผน กรรมการ 
6. นายเทิดศักดิ์  เป็ดทอง   คร ู   กรรมการ 
7. นายสุวิทยา    เพชรสุวรรณ  คร ู   กรรมการ 
8. นายธีรพงศ์    ทาต่อย   คร ู   กรรมการ 
9  ว่าที่ ร.ต.หญิงบุษยา นาโลกูล   คร ู   กรรมการ 
10. นายอภิชัย  เล้าอารีย์  คร ู   กรรมการ 
11. นางสาวกนกทิพย์ บุญล่ า   คร ู   กรรมการ 
12. นางสาวสุดา  พืชนะ   คร ู   กรรมการ 
13. นายวิสูตร  ปัญญาชัยรักษา  คร ู   กรรมการ 
14. นายก าธร  สุทธิรัตน์  คร ู   กรรมการ 
15. นายชญาณ์นันทน์   นงค์ทอง   คร ู   กรรมการ 
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16. นางนิตยา  เศษวิกา   คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
17. นางสาวปาริฉัตร แซ้โง้ว   คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
18. นางสาวศิริประภา อุ่นวงศ์   คร ู  ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่
1. ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่

กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ 
2. พิจารณาสาระส าคัญที่จะก าหนดให้มาตรฐานตัวบ่งชี้ที่สะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของ

สถานศึกษา 
3. ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
4. ประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทัง้ภายในและภายนอกรับทราบ 
 ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 
 
   สั่ง ณ วันที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 
 
 
 
                (นายสมพงษ์  เตชรัตนวรกุล) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี 
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ค าสั่งโรงเรียนเทพมงคลรังษี 

ที ่37/2562 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

............................................................................ 
 ตามที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. 2553 และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2554 ที่
ก าหนดให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับ
บุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ1ครั้ง พร้อมทั้งจัดท ารายงานผลและน าผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษานั้น 
 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนเทพมงคลรังษี จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาดังนี้ 

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

 4.   นางนิตยา   เศษวิกา   หัวหน้างานประกันคุณภาพ   กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่ 

1. ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาท้ังระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ   
1 ครั้งและจัดท ารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

2. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและจัดท า
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย       
มีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
     สั่ง ณ วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 
 
 
        (นายสมพงษ์  เตชรัตนวรกุล) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี 
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ประกาศโรงเรียนเทพมงคลรังษี 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

.......................................................................................................................................... 
 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
ในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  
ประกอบกับมีนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับ
ก่อน จะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน 
จึงให้ ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายใน ของสถานศึกษา ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาลงวันที่  11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9 (3)        
ได้ก าหนดการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักส าคัญข้อหนึ่งคือมีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา 31 
ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐาน 
การศึกษาและมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนิ นการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน โรงเรียนเทพมงคลรังษี  จึงขอยกเลิกประกาศโรงเรียนเทพมงคลรังษี เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาขั้น พ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และ
ปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเทพมงคลรังษี  มีคุณภาพและ
มาตรฐาน น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการประเมินคุณภาพภายใน
และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก   โรงเรียนเทพมงคลรังษี จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการประเมินคุณภาพภายใน ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2562 เป็นต้นไป 

        ประกาศ ณ วันที่  19  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 
 
 

           (นายสมพงษ์  เตชรัตนวรกุล)    
      ผู้อานวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี  
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บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

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

 
 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนเทพมงคลรังษี ครั้งที่  4/2562  เมื่อวันที่  
14  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ได้พิจารณา ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาประจ าปี 2562 มีมติเห็นชอบและรับรองการใช้มาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปี 2562  ให้น าไปใช้เป็น
แนวทางในการบริหารการจัดการของสถานศึกษาต่อไป 
 
 

 
 
 

  (นายศุภชาติ  ถนอมมิตร ) 
  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  โรงเรียนเทพมงคลรังษี 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนเทพมงคลรังษี 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ฉบับลงวันที่ 19  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 

..................................... 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2562 มีจ านวน 3 มาตรฐาน ดังนี้  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  1) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และคิดค านวณตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด  
  2) นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และ แก้ปัญหาได้ตาเกณฑ์  
  3) นักเรียนมีผลงานหรือชิ้นงานจากการท างานกลุ่มหรือเดี่ยวได้ และสามารถอธิบายหลักการ
แนวคิด ขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได ้ 
  4) นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลได้  
  5) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
  6) นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น  
 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
  1) นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  
  2) นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นและมีความภูมิใจในความเป็นไทย  
  3) นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย  
  4) นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และแสดงออกอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 2.1 โรงเรียนก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน  
 2.2 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามระบบ PDCA  
 2.3 โรงเรียนมีการพัฒนาวิชาการตามคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  
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 2.4 โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
 2.5 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ  
 2.6 โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 3.1 ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริงและ  
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
 3.2 ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 3.3 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
 3.4 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
 3.5 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ประกาศโรงเรียนเทพมงคลรังษี 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปี 2562 
.....................................................................  

 สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 มาตรา 9(3) ได้ 
ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการก าหนด  
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา 31 ให้
กระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน  และ
มาตรฐานการศึกษา และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้อง  
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกัน 
คุณภาพภายนอก 
  ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเทพมงคลรังษี  มีคุณภาพและ
มาตรฐาน น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการประเมินคุณภาพภายใน
และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก   โรงเรียนเทพมงคลรังษี จึงประกาศก าหนดค่าเป้าหมายตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ประจ าปี 2562  เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการประเมิน
คุณภาพภายใน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
 

        ประกาศ ณ วันที่ 19  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 
 
 

           (นายสมพงษ์  เตชรัตนวรกุล)    
         ผู้อานวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี  
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แนบท้ายประกาศโรงเรียนเทพมงคลรังษี 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปี 2562 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเด็น

การพิจารณา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  ระดับดี 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   

1) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร  การคิดค านวณตามเกณฑ์
ที่สถานศึกษาก าหนด 

ร้อยละ72 ได้ระดับดีขึ้นไป 

2) นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ แก้ปัญหาได้ตาเกณฑ์ 

ร้อยละ72 ได้ระดับดีขึ้นไป 

3) นักเรียนมีผลงานหรือชิ้นงานจากการท างานกลุ่มหรือเดี่ยวได้ และสามารถอธิบาย
หลักการแนวคิด ขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ 

ร้อยละ72 ได้ระดับดีขึ้นไป 

4) นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลได้ ร้อยละ72 ได้ระดับดีขึ้นไป 

5) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ65 ได้ผลการเรียน 
ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

6) นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น ร้อยละ72 ได้ระดับดีขึ้นไป 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับดี 
1) นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 82 ได้ระดับดีขึ้นไป 

2) นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นและมีความภูมิใจในความเป็นไทย ร้อยละ 82 ได้ระดับดีขึ้นไป 

3) นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความ
หลากหลาย 

ร้อยละ 82 ได้ระดับดีขึ้นไป 

4) นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และแสดงออกอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย ร้อยละ 82 ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับดีเลิศ 
2.1 โรงเรียนก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน ร้อยละ 82 ได้ระดับดีขึ้นไป 

2.2 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามระบบ PDCA ร้อยละ 82 ได้ระดับดีขึ้นไป 

2.3 โรงเรียนมีการพัฒนาวิชาการตามคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 82 ได้ระดับดีขึ้นไป 

2.4 โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ร้อยละ 82 ได้ระดับดีขึ้นไป 

2.5 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ 82 ได้ระดับดีขึ้นไป 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเด็น

การพิจารณา 

2.6 โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

ร้อยละ 82 ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ระดับดีเลิศ 

3.1 ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติ
จริงและ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

ร้อยละ 82 ได้ระดับดีขึ้นไป 

3.2 ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ร้อยละ 82 ได้ระดับดีขึ้นไป 

3.3 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ 82 ได้ระดับดีขึ้นไป 

3.4 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 82 ได้ระดับดีขึ้นไป 

3.5 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

ร้อยละ 82 ได้ระดับดีขึ้นไป 

 
การก าหนดค่าเป้าหมาย 

 1. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
 2. มาตรฐานการตัดสินแต่ละระดับ ก าหนดการตัดสินคุณภาพของมาตรฐาน มี 5 ระดับ เพ่ือให้
สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 
     ระดับ 5 ระดับยอดเยี่ยม 

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

เป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปี 2562 
.................................................................................  

 

 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนเทพมงคลรังษี  ครั้งที่ 4/2562  เมื่อวันที่ 
14  พฤศจิกายน 2562  ได้พิจารณา ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปี 2562  มีมติเห็นชอบและรับรอง 
ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ประจ าปี 2562 ให้น าไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารการจัดการของสถานศึกษาต่อไป 
 

 
 
 

(นายศุภชาติ  ถนอมมิตร ) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนเทพมงคลรังษี 
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คณะผู้จัดท ารายงานประจ าปี 
1. นางนิตยา    เศษวิกา    
2. นางวรรณวีร์   เหมือนประยูร 
3. นางสาวศิริประภา อุ่นวงศ์ 
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