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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self – Assessment Report : SAR) 

ปีการศึกษา 2562 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 
ต าบลพระแท่น   อ าเภอท่ามะกา   จังหวัดกาญจนบรุ ี

 
 
 

 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
  



ก 

 

ค าน า 

 
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร  
ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้เป็นไปตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ที่ระบุให้  
สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก า กับดูแล
สถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นผลการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงาน      
ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับ
การประเมินภายนอก จากส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ต่อไป                   
 ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะครู และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วน
ร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้ คณะผู้จัดท า หวังเป็น
อย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
พระแท่นดงรังวิทยาคาร  ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป 
 
 
 
 
          (นายศิวรัตน์    พายุหะ) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 
             23 มิถุนายน 2563 
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้องด าเนิน 
การตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  ที่ก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา  48  ให้สถานศึกษา 
มีการจัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี   
 ดังนั้นโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร  จึงได้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและ 
คณะครู  ตลอดได้แนวปฏิบัติพร้อมทั้งได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล  ผลงาน  ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรม 
ตามสาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษา การจัดท ารายงาน
ประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2562  คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้ความเห็นชอบ
และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

 
                      ( นายสมจิต    ค าชื่น ) 
         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                          โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร         
                                                                   วัน    24   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 
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ส่วนที่ 1   
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อสถานศึกษา: โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 
 ที่อยู่: เลขที ่164    หมู่ที ่16   ต าบลพระแท่น    อ าเภอท่ามะกา   จังหวัดกาญจนบุรี   

รหัสไปรษณีย์ 71130 
 สังกัด: ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 8 
 โทรศัพท:์ 034-601967 โทรสาร : 034-601967 E-Mail :  ptvschool@hotmail.com 
 เปิดสอน: ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
1.2  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 1) ข้อมูลผู้บริหาร 
 ผู้อ านวยการโรงเรียน  นายศิวรัตน์   พายุหะ  
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต(ศษ.ม.)  สาขาการบริหารการศึกษา 
โทร 034-601967  ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 จนถึงปัจจุบัน  

2) ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน (ท่ีได้รับแต่งตั้ง) จ านวน 5 คน 
  2.1) นางสาวสถาพร  พระแท่น    

วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต(ศษ.ม.)  สาขาการบริหารการศึกษา   
รับผิดชอบ   ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานแผนและงบประมาณ   
2.2) นางรุ่งนภา   ฤทธิ์ทวี    
วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) บรรณารักษศาสตร์ 
รับผิดชอบ  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานบุคคล  

  2.3) นางกิตธีรา   กอสุนทร  
วุฒิการศกึษาสูงสุด ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) คณิตศาสตร์ 
รับผิดชอบ   ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ  

  2.4) นางสุภาภรณ์   ทองดี   
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.)  สาขาการบริหารการศึกษา   
รับผิดชอบ    ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ 
2.5) นายเจษฎา   ศรีนวล   
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต(ศษ.ม.)  สาขาการบริหารการศึกษา   
รับผิดชอบ   ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
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3) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าที่

อ่ืนๆ 
รวมทั้งหมด 

จ านวน 1 50 1 4 4 60 

  

4) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร 
ต่ ากว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จ านวน 4 39 17 - 60 

  

5) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 1 - 
2. ภาษาไทย 8 12 
3. คณิตศาสตร์ 6 15 
4. วิทยาศาสตร์ 11 17 
5. ภาษาอังกฤษ 9 15 
6. สังคมศึกษา 6 17 
7. สุขศึกษาและพลศึกษา 5 15 
8. การงานอาชีพ 4 18 
9. ศิลปะ 4 17 
10. แนะแนว 2 14 

รวม 56 16 
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1.3 ข้อมูลนักเรียน 
 จ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2562 รวม 896  คน 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ม.1 6 99 103 202 33.66 
ม.2 5 99 95 194 38.8 
ม.3 5 81 80 161 32.2 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 16 279 278 557 34.81 
ม.4 4 61 69 130 32.50 
ม.5 4 53 65 118 29.50 
ม.6 4 23 68 91 22.75 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 12 137 202 339 28.25 
รวมทั้งหมด 28 416 480 896 32.00 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
 
1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 
     ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1)   ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

 

ระดับชั้น 

รายวิชา (พื้นฐาน) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะว

ัติศ
าส

ตร
์ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ม.1 30.58 28.16 26.21 55.34 12.62 39.32 72.33 92.23 87.38 
ม.2 43.68 49.21 32.98 35.08 18.85 50.26 78.01 99.48 36.65 
ม.3 39.10 44.23 32.05 66.03 50.00 42.95 83.97 83.97 80.77 

ม.4 65.89 21.71 64.56 45.74 65.89 95.35 62.79 80.62 72.87 

ม.5 65.25 11.02 22.03 50.85 66.10 31.36 58.47 77.97 72.03 

ม.6 82.95 26.14 86.15 78.41 12.62 53.41 94.32 98.86 88.64 
รวม 327.45 180.47 263.98 331.45 226.08 312.65 449.89 533.13 438.34 

ร้อยละ 54.56 30.08 43.00 55.24 37.68 52.108 74.98 88.86 73.06 
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2)   ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  

 

ระดับชั้น 

รายวิชา (พื้นฐาน) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะว

ัติศ
าส

ตร
์ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ม.1 25.64 41.54 46.67 45.13 22.56 29.74 89.49 77.95 85.64 
ม.2 53.48 40.64 54.55 32.09 5.35 36.36 91.18 98.93 30.48 
ม.3 41.72 45.03 32.45 63.58 51.66 41.06 57.62 98.01 96.69 

ม.4 67.80 37.29 79.45 51.69 65.25 83.05 88.14 81.36 88.98 

ม.5 56.14 13.16 65.79 59.65 61.40 39.47 92.11 100.00 74.56 

ม.6 65.91 - 21.54 84.09 - 45.45 100.00 88.64 88.64 

รวม 310.69 117.663 300.45 336.23 206.23 275.13 518.54 544.89 464.99 

ร้อยละ 51.78 35.52 50.08 56.04 41.25 45.86 86.42 90.82 77.50 

 
 

3) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2562 

 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 195 0 0 67 128 195 100.00 
ม.2 187 2 0 68 117 185 98.93 
ม.3 151 3 1 11 136 147 97.35 
ม.4 118 2 0 11 105 116 98.31 
ม.5 114 1 1 26 86 112 98.25 
ม.6 88 1 0 1 86 87 98.86 

รวม 853 9 2 184 658 842 98.71 
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4) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปกีารศึกษา  2562 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 195 0 0 44 151 195 100.00 
ม.2 187 2 0 69 116 185 98.93 
ม.3 151 3 1 16 131 147 97.35 
ม.4 118 2 0 13 103 116 98.31 
ม.5 114 1 0 20 93 113 99.12 
ม.6 88 1 0 0 87 87 98.86 

รวม 853 9 1 162 681 843 98.83 

 
 

5) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551ปีการศึกษา 2562 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ในระดับ
ผ่านขึ้นไป 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 195 0 0 62 133 195 100.00 

ม.2 187 0 0 71 116 187 100.00 

ม.3 151 3 0 16 132 148 98.01 
ม.4 118 0 2 15 101 118 100.00 
ม.5 114 0 1 33 80 114 100.00 
ม.6 88 0 0 2 86 88 100.00 

รวม 853 3 3 199 648 850 99.65 
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1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
      1)   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2562 

 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 51.33 55.91 55.14 
คณิตศาสตร์ 21.44 26.98 26.73 
วิทยาศาสตร์ 28.04 30.22 30.07 
ภาษาอังกฤษ 28.07 32.98 33.25 

 
       2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา2561 – 2562 
  

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลต่าง 
ภาษาไทย 49.75 51.33 +1.58 
คณิตศาสตร์ 26.59 21.44 -5.15 
วิทยาศาสตร์ 33.28 28.04 -5.24 
ภาษาอังกฤษ 26.74 28.07 +1.33 

ค่าเฉลี่ยรวม 34.09 32.22 -1.87 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ปีการศึกษา 2562 เทียบกับปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
      1)   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 

 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 38.34 43.02 42.21 
คณิตศาสตร์ 18.10 25.62 25.41 
วิทยาศาสตร์ 26.24 29.40 29.20 
สังคมศึกษา 34.93 36.10 35.70 
ภาษาอังกฤษ 22.39 28.97 29.20 

 
2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)                                        

ปีการศึกษา 2561 – 2562 
 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย 39.87 38.34 -1.53 
คณิตศาสตร์ 23.98 18.10 -5.88 
วิทยาศาสตร์ 27.07 26.24 -0.83 
สังคมศึกษา 31.44 34.93 +3.49 
ภาษาอังกฤษ 24.14 22.39 -1.75 

ค่าเฉลี่ยรวม 29.30 28.00 -1.30 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

แผนภูมิเปรียบเทีบผลการทดสอบ O=NET ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6
ปีการศึกษา 2561 เทียบกับปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562
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ส่วนที่ 2 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยจัดการ
เรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบลงมือปฏิบัติจริง พัฒนาครูทุกคนให้มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และน าเทคนิควิธีการสอนมาปรับใช้ให้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน โดยใช้
สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องคอมพิวเตอร์ 
ห้องสมุด ครูมีการวัดผลและประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเน้นการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของ
ผู้เรียน นอกจากนี้ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เน้น
การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
มุ่งจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี  โดยมีการจัดงานวันวิชาการ (PTV OPEN 

HOUSE) การเข้าค่ายคุณธรรม การเข้าไปศึกษาในชุมชนแหล่งเรียนรู้รอบๆ โรงเรียน เช่น วัดพระแท่นดงรัง
วรวิหาร  พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านวัดพระแท่นดงรังวรวิหาร วนอุทยานพระแท่นดงรัง ต าบลพระแท่น เป็นต้น  การจัด
กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ การอบรมให้ความรู้นักเรียนในเรื่องต่างๆ และส่งเสริมกิจกรรมสร้างความแข็งแรงของ
ร่างกาย รวมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์แก่นักเรียนทีมีปัญหาเกี่ยวกับน้ าหนักเกินเกณฑ์  
 
2. ผลการด าเนินงาน 

ผู้เรียน รู้จักการวางแผน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และ
แสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยี ได้ด้วย
ตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์  รู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้และตระหนักถึง
โทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่างๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน์ รักการออกก าลังกาย 
ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่อง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล และระหว่างวัย  
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3. จุดเด่น 

โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากโครงการยุวพัฒน์ ที่ส่งครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ มาร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โรงเรียนมีการส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับการ
ประเมินรางวัลพระราชทาน ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาอย่างเต็มที่  ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่
ดีให้กับส่วนรวม ซึ่งในปีการศึกษานี้ ได้ส่งนักเรียนเพ่ือเข้ารับการประเมินทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนั้นได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัด  ผู้เรียนสามารถอ่าน เขียน 
เพ่ือการสื่อสารได้ทุกคน สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีจิตสาธารณะ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของผู้เรียน  

 
4. จุดควรพัฒนา/แผนพัฒนา เพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงข้ึน 
      พัฒนาในเรื่องของผลสัมฤทธิ์ ที่เพ่ิมขึ้นโดยให้มีระดับที่สูงกว่าระดับจังหวัด โดยใช้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลายเน้นทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียน  และพัฒนาผู้เรียนให้มีความ สามารถในการสร้าง
นวัตกรรมอย่างเป็นระบบ  ผ่านการเรียนการสอนรายวิชา IS โดยใช้กระบวนการวิจัยในการด าเนินงาน มีการ
สร้างเวทีให้ผู้เรียนเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา
โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศ จากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย 
ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา 
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดให้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน 
 
2. ผลการด าเนินงาน 

2.1 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับ
สภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของโรงเรียน นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
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 2.2 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร มีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม และแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา มี
ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ  มีการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
รับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 2.3 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย  

2.4 มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
อย่างต่อเนื่อง   
 2.5 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นให้
ผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้      

2.6 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร มีข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ได้ โดยมีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ  

           
3. จุดเด่น 

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ มีการระดมความคิด 
เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรโรงเรียน  ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้
ความรู้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของกระทรวง เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ด าเนินการ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน และการจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา  
  
4. จุดควรพัฒนา/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงข้ึน 

พัฒนาวิธีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนผ่าน 
กระบวนการวิจัย และเพ่ิมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการประเมินคุณภาพภายใน แล้วน ามาสู่การระดม
ความคิดเพ่ือพัฒนาโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย ดังนี้ 
 งานหลักสูตร มีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและ
มาตรฐานสากล โดยทุกระดับชั้นจัดหน่วยบูรณาการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสุจริต โรงเรียน
คุณธรรม  ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้  ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วย
การเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอน เพ่ือน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาแก้ผู้เรียน สนับสนุนให้ครู
จัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียน
จัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่างๆ ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการ
สอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 
 
2. ผลการด าเนินงาน 

จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง เน้นการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีการให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ใช้
วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน  มีการวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ โดยอาศัยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
 
3. จุดเด่น 

ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีการ
แลก เปลี่ ยน เ รี ยนรู้ และ ให้ข้ อมู ลสะท้ อนกลับ  เ พ่ือ พัฒนาและปรับปรุ งการจั ดการ เ รี ยนรู้  ครู 
ทุกคนรวมกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นจาก 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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4. จุดควรพัฒนา/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงข้ึน 
 ส่งเสริมให้ครูได้มีการจัดท านวัตกรรมทางการเรียน โดยจัดอบรมการท าสื่อเทคโนโลยีให้สามารถใช้ใน
ระบบออนไลน์ เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
 
สรุปผลการประเมิน 

มาตรฐาน ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 4 ดีเลิศ 

                 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 4 ดีเลิศ 
                 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 4 ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 4 ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4 ดีเลิศ 

ค่าเฉลี่ยรวม/ระดับคุณภาพ 4.00 ดีเลิศ 
 
หมายเหตุ :  ระดับคุณภาพ  
  5   หมายถึง  ยอดเยี่ยม      
  4   หมายถึง  ดีเลิศ     
  3   หมายถึง  ดี      
  2   หมายถึง  ปานกลาง 
  1   หมายถึง  ก าลังพัฒนา 
 
หมายเหตุ :  การแปรผลระดับคุณภาพ  
  4.50 – 5.00  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  
  3.50 – 4.49  อยู่ในระดับ ดีเลิศ  
  2.50 – 3.49  อยู่ในระดับ ดี  
  1.50 – 2.49  อยู่ในระดับ ปานกลาง  
  ต่ ากว่า 1.50   อยู่ในระดับ  ก าลังพัฒนา 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์  สังเคราะห์  เพื่อสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้น  จาก
ผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่
ละมาตรฐาน  พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  ดังนี้ 
 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของผู้เรียน 
   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่น้นการ 
ปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิด 
ค านวณ ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
โรงเรียนจัดแหล่งเรียนรู้ภายใน ได้อย่างเหมาะสมมี 
สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย นักเรียนได้รับรางวัลจากการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการตามความถนัดและความ 
สนใจของผุ้เรียน  มีนักเรียนได้เป็นตัวแทนระดับ 
จังหวัดเพ่ือเขรับการประเมินนักเรียนรางวัล
พระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ผู้เรียนกล้า
แสดงออก ร่าเริงแจ่มใส สุขภาพจิตดี  สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ สุขภาพร่างกายแข็งแรง มี
สมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์
และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

 

 
 
 

คุณภาพของผู้เรียน 
   การยกระดับผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่มสาระยังไม่
ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร นักเรียนทุกคนยังต้อง
ได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของการ
อภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้เรียน  ซึ่งส่งผลต่อ
ผลการทดสอบระดับชาติอย่างต่อเนื่อง 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่น มีหลักการ
บริหาร สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการท างาน มี
ความพร้อมในการปฏิบัติตามหน้าที่ ตามบทบาท
คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมต่อการจัด
การศึกษาการให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา  
      โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น
ระบบ ตามมาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล  มีการ
ประชุมระดมความคิด เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มี
การปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับผลการจัด
การศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรของ
สถานศึกษาและตามมาตรฐานสากล ครูผู้สอน
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการ
ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การ
ด าเนินงาน และการจัดท ารายงานผลการจัด
การศึกษา เพ่ือรวบรวมข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการ
วางแผนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  และมีการ
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ มุ่งมั่น ในการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  พัฒนาวิธีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนผ่าน
กระบวนการวิจัย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนในการประเมินคุณภาพภายในแล้ว
น ามาสู่การระดมความคิด เพ่ือพัฒนาโรงเรียนอย่าง
เป็นระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มีความสามารถ
ในการคิด ฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์หาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยีให้มากขึ้น ควรน าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ให้นักเรียนได้เรียนรู้  
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แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
แผนปฏิบัติงานที่ 1  
พัฒนาในเรื่องของผลสัมฤทธิ์ ผ่านโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์  ที่เพ่ิมข้ึนโดยให้มีระดับที่สูงกว่าระดับ

จังหวัด หรือระดับประเทศ  โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นทักษะกระบวนการคิดของ
ผู้เรียน   
 
 แผนปฏิบัติงานที่ 2  

สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง  
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา ให้มากขึ้นและยั่งยืน 
 
 แผนปฏิบัติงานที่ 3  

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ในด้านการใช้สื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา 
การน าภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ มีการพัฒนาในเรื่อง
ห้องปฏิบัติการ โดยจัดสื่อการสอนเทคโนโลยี ให้เพียงพอต่อการใช้งาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการเขียนรายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
 ประกาศค่าเป้าหมาย 
 รางวัลความส าเร็จ  สถานศึกษา/ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

ค าสั่งโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 

ที่   ๓๒ / ๒๕๖๓ 
เร่ือง ค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำรกำรประชุมเชงิปฏิบัตกิำร เพ่ือจัดท ำรำยงำนประจ ำปีของสถำนศกึษำ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

……………………………………………………………. 
 

 ด้วยโรงเรียนมีการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องดังนั้นเพ่ือให้การ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๓๙ (๑) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.๒๕๔๖ 
และมำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี๓) พ.ศ.๒๕๕๓ ที่ให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศกึษำเป็นผู้บงัคบับัญชำข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จึงแต่งต้ัง
คณะท ำงำนในกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศกึษำในและจัดท ำรำยงำนประจ ำปี ประจ ำปกีำรศึกษำ ๒๕๖๒  ดังนี้ 

 ๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 

๑. นายศิวรัตน์  พายุหะ ผู้อ านวยการโรงเรียน          ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวสถาพร  พระแท่น ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานแผนและงบประมาณ  กรรมการ 

๓. นางรุ่งนภา  ฤทธิ์ทวี ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานบุคคล          กรรมการ 
๔. นางสุภาภรณ์ ทองดี ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ        กรรมการ 

๕. นายเจษฎา ศรีนวล ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป        กรรมการ  

๖. นางกิตธีรา  กอสุนทร ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ                   กรรมการและเลขานุการ 

๗. นายบุญเลิศ  ทองหาร หัวหน้างานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา    ผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่  อ านวยการ  ก ากับติดตามให้งานประกันคุณภาพเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย 
 

๒. คณะกรรมการด าเนินการ 

นายบุญเลิศ ทองหาร    หัวหน้า 

นายกิตติวัฒน์    กล้าณรงค์         ผู้ช่วย 

มีหน้าที่  วางแผน  ด าเนินการ  ก ากับติดตามให้งานประกันคุณภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ตลอดจนให้ค าปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ แก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินการ 
 
 
 

 



 
 

๓. คณะกรรมการด าเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

นางกิตธีรา   กอสุนทร              หัวหน้า 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 ผู้รับผิดชอบ    นางสาววิลาวัณย์  เลาหะพิจิตรพงค์ 

   นางสาวศิริกาญจน์   การตรง 
            นางสาวกาญจนา  วิวัฒน์รุ่งเรืองดี 
   นางสาวมนสิชา  เปล่งเจริญศิริชัย 
   นางสาวจุฑาทิพ   สระทองพรม 

                    นางสาวจิรภัทร์    ตันสมบูรณ์ 
   นางธนัฏฐา เหรียญเครือ 

          นางสาวศรัญญา  แก้วหนูนวล 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

          ผู้รับผิดชอบ       นางสาวจิราภรณ์  แก้วประสิทธิ์ 
                    นายเอกชัย       โพธิ์เย็น 

นายสมเกียรติ     ศรีสังข์ 
                               นายสุทธิโชค      แกมไทย 
   นายสมนึก   ชาวสวน 

   นายณัฐวุฒิ   บรรเทาทุกข์ 
   นายสมบูรณ์      ฤทธิ์ทวี 
   นางสาวจินตนา   หนองปิงค า 

   นางสาวดวงฤดี   หล่อวิจิตร 

   นางสาวรชยา    ทองสุขโข 

   นายอรุณ      สว่างเมฆ 

นายศุภโชติ         บุญไว 

นายประสิทธิ์   อินทรโสภา  

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 นางสาวสถาพร    พระแท่น หัวหน้า 

 ผู้รับผิดชอบ    นางสุภาภรณ์     ทองดี 
   นายเจษฎา     ศรีนวล       

   นางประภา       ทั่วจบ 

                                นางสุภาวดี บุญญานุรักษ์ 
   นางสาววราภรณ์  วิสูตรสกุลศักดิ์ 



 
 

   นายชยานันต์     ปรางจโรจน์ 
   นางสาวพรพิมล    สมเสียว 

   นางสาวพิทยรัศมิ์  แย้มประยูร 
นายเมธี  พรมวงค์ 
ว่าที่ร้อยตรีสุธน  ศรีศักดิ์บางเตย 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  นางรุ่งนภา    ฤทธิ์ทวี  หัวหน้า 

    ผู้รับผิดชอบ     
   นางจิตรา          อมฤทธิ์ 
   นางสาวมาลัยพร สระทองจันทร์ 
   นายสันติ     ลินลา 

   นางสารี่       เบ็ญจชาติ 
   นางอรทัย    ว่องแก้ว 

   นางสุธรีา            ร่วมชมรตัน ์

   นางสาวปภาอร    โชติวรรณชูสกุล  
นางสาวพูนพิสมัย มีลาภ 

   นางสาวฐิติมา   ค าหอม 
 มีหน้าที ่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา สรุปเป็นข้อมูลสารสนเทศ แล้วส่งต่อ
ให้กับคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ   

๔. คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ   
ผู้รับผิดชอบ ว่าที่ร้อยตรีสุธน   ศรีศักดิ์บางเตย                      หัวหน้า      

นายบุญเลิศ ทองหาร    ผู้ช่วย 
   นายกิตติวัฒน์   กล้าณรงค์           ผู้ช่วย 

   นางสาวพัทรีญา  อินทรโสภา           ผู้ช่วย 

มีหน้าที ่ น าข้อมูลจากการรวบรวมของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ สรุปเป็นข้อมูลสารสนเทศ แล้วส่ง
ต่อให้กับคณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา  

๕. คณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา  

ผู้รับผิดชอบ  นายบุญเลิศ  ทองหาร   หัวหน้า 

 นายกิตติวัฒน์    กล้าณรงค์      ผู้ช่วย 
 นายสมเกียรติ    ศรีสังข์                ผู้ช่วย 

    นางสาวมินตรา  แก้วผึ้ง   ผู้ช่วย 

 นางสาวพัทรีญา    อินทรโสภา    ผู้ช่วย 



 
 

มีหน้าที ่ น าข้อมูลสารสนเทศจากการรวบรวมของคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ จัดท า
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา  ทั้งนี้  ขอให้คณะกรรมการปฏิบัติงานในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุด หากมีปัญหาหรืออุปสรรค ให้รายงานต่อคณะกรรมการอ านวยการทราบ 

๖. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และโสตทัศนศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ นายณัฐวุฒิ บรรเทาทุกข์   หัวหน้า 

นายเมธี    พรมวงค์         ผู้ช่วย 

นางสาวพูนพิสมัย  มีลาภ    ผู้ช่วย 
ว่าที่ร้อยตรีสุธน  ศรีศักดิ์บางเตย                        ผูช้่วย 

นางสาวมนสิชา   เปล่งเจริญศิริชัย   ผู้ช่วย 
มีหน้าที ่ จัดเตรียมสถานที่  เครื่องเสียง และเครื่องฉายวีดีทัศน์ ตลอดจนบันทึกภาพการประชุม 

๗. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมของว่างและอาหาร 

 ผู้รับผิดชอบ     นางสาววราภรณ์    วิสูตรสกุลศักดิ์  หัวหน้า 

           นางสาวภูรชิชญา    เรืองรักษ์  ผู้ช่วย 

           นางสาวฐิติมา    ค าหอม   ผู้ช่วย 
มีหน้าที ่ จัดอาหารและของว่าง  ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม 

๘. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 

 ผู้รับผิดชอบ      นางสาวภคมน     กลิ่นดอกแก้ว  หัวหน้า 

   นางสาวฐิติมา  ค าหอม   ผู้ช่วย 
มีหน้าที ่ จัดเตรียมแบบประเมินผลเพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง

รายงานประเมินผลการด าเนินงาน 
    

                   สั่ง ณ วันที่  ๑๘  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

              
           (นายศิวรัตน์   พายุหะ) 

             ผู้อ านวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 

 
 
 
 
 
 

 



 
  

 
 
 

ประกาศโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

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

 
 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ
คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบั ติ เ กี่ ย วกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึ กษาขั้ น พ้ืนฐาน  ประกอบกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร และปรับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร  มีคุณภาพ
และมาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 

 
                                       (นายคงคา   จุลกิจวัฒน์) 

                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 
 

 



 
 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับดี 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  ร้อยละ ๘๐ 
๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
ร้อยละ ๘๐ 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ ๗๕ 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ ๙๕ 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ ๗๕ 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ ๙๐ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ ๙๕ 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ ๙๐ 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ ๙๐ 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ ๙๐ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับดีเลิศ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับดีเลิศ 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับดีเลิศ 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ระดับดีเลิศ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 
 

ระดับดีเลิศ 



 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดีเลิศ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ระดับดีเลิศ 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ระดับดีเลิศ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ระดับดีเลิศ 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

ระดับดีเลิศ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รางวัลความส าเร็จ  สถานศึกษา/ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ประเภท (สถานศึกษา) ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สถานศึกษาปลอดภัย 

ดีเด่น 
กระทรวงแรงงาน 

ประเภท (ผู้บริหาร)   
- - - 

ประเภท (ครู)   
นายเจษฎา         ศรีนวล รางวัล OBEC AWARD ระดับภาค สพฐ. 
นายอรุณ            สว่างเมฆ ครูดีเด่น สพม. เขต 8 
นายสันติ   ลินลา ครูดีเด่น สพม. เขต 8 
นางอรทัยว่องแก้ว ครูดีเด่น สพม. เขต 8 
นายบุญเลิศ    ทองหาร ครูดีเด่น สพม. เขต 8 

นางสาวภูริชชญา   เรืองรักษ์ ครูดีเด่น สพม. เขต 8 

นายสมเกียรติ       ศรีสังข ์ ครูดีเด่น สพม. เขต 8 

นางสาวพรพิมล    สมเสียว ครูดีเด่น สพม. เขต 8 

นายศุภโชติ          บุญไว ครูดีเด่น สพม. เขต 8 

ประเภท (นักเรียน)   
เด็กหญิงธนพร   มอญเกิ้ง ตัวแทน 

นักเรียนรางวัลพระราชทาน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ระดับภาค 

สพฐ. 

นายชัยณรงค์     รุ่งสว่าง รองชนะเลิศอันดับ 2 
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ 
ในงานชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี 

ถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

 



 
 

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2562  

ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) ครั้งที่ 69 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
ณ จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่าง วันที่ 7-9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ที ่ หมวดหมู ่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน 
1 ภาษาไทย การแข่งขันต่อค าศัพท์

ภาษาไทย(ค าคมเดมิ) ม.
4-ม.6 

76 เงิน 24 นายพิภพ  วราหล นางสุภาภรณ์  ทองด ี

2 คณิตศาสตร ์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว 
ม.1-ม.3 

54 เข้าร่วม 46 ด.ญ.ชลลดา  บัวพิมพ์ น.ส.วิลาวณัย์  
เลาหะพิจิตรพงศ ์

3 วิทยาศาสตร ์ การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ประเภท
สิ่งประดิษฐม์.4-ม.6 

63.4 ทองแดง 34 1.นายพีรพล  เจียรจอหอ 
2.นายเจษฏาภรณ์  
ปวนค า 
3.นายโดม  รักคล้ า 

1.นายเอกชัย  โพธิ์เย็น 
2.น.ส.จิราภัทร์   
ตั๊นสมบรูณ ์

4 วิทยาศาสตร ์ การแข่งขันอากาศยาน
บังคับด้วยวิทยุประเภท
พิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 

75 เงิน 9 1.นายชัยณรงค์  รุ่งสว่าง 
2.นายสิทธิชัย   
  กันสืบสาย 
3.นายสิทธิโชค   
  กันสืบสาย 

1.นายเจษฎา ศรีนวล 
2.นายศุภโชติ  บุญไว 

5 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดโครงงาน
คุณธรรม ม.4-ม.6 

80.5 ทอง 23 1.น.ส.กาญจนา  นุ่มมีศร ี
2.น.ส.คณติา  เอมทอง 
3.น.ส.ชลันดา   
  เที่ยงพลอย 
4.น.ส.ญาดา  ศรีสมวงษ์ 
5.น.ส.ณัฐฌา  จดจ า 

1.น.ส.จุฑาทิพย์   
สระทองพรหม 
2.น.ส.จินตนา 
หนองปิงค า 

6 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันร้องเพลง
ไทยลูกทุ่งประเภทชาย 
ม.1-ม.3 

64.33 ทองแดง 23 ด.ช.กฤษณพงค์  ดาปาน นายสุทธิโชค แกมไทย 

7 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันร้องเพลง
ไทยลูกทุ่งประเภทหญิง 
ม.1-ม.3 

76 เงิน 38 ด.ญ.ปทุมพร  กรรณลา น.ส.รชยา  ทองสุขโข 

8 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันร้องเพลง
ไทยลูกกรุงประเภทหญิง 
ม.1-ม.3 

81.5 ทอง 47 ด.ญ.ศรีแพร   
ปานโพธ์ิทอง 

น.ส.มินตรา  แก้วผึ้ง 



 
 

 

ที ่ หมวดหมู ่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน 
9 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันเดี่ยวระนาด

ทุ้ม ม.4-ม.6 
81.67 ทอง 34 นายเจษฏาภรณ์  ปวนค า นายณัฐวุฒิ  บรรเทาทุกข ์

10 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันเดี่ยวขิม  
7 หย่อง ม.1-ม.3 

74.33 เงิน 36 ด.ญ.ธนาภรณ์  มอญเกิ้ง นายณัฐวุฒิ  บรรเทาทุกข ์

11 ศิลปะ-นาฏศิลป ์ การแข่งขันนาฏศิลป์
ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.
6 

58.8 เข้าร่วม 35 1.น.ส.ชุติกาญจน์   
  พันธุ์โมลา 
2. น.ส.นิษา   ภู่ห้อย 
3. น.ส.เมขลา   ส่งบุญ 
4. น.ส.จารุวรรณ     
   สีนวล 
5. น.ส.ณัชชาดา  
   แสงสุริยันต ์
6. น.ส.กมลชนาฎ     
   โตเย็น 
7. น.ส.ศรัญญา    รักคล้ า 
8. น.ส.พรสดุา     
   พูลก าลัง 
9. น.ส.ธิติมา    พ่วงรอด 

นางอรทัย    ว่องแก้ว 

12 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

การประกวดหนังสือ
เล่มเล็ก ม.1-ม.3 

68.5 ทองแดง 40 1.ด.ช.บุญรัตน์  จ าปาน้อย 
2.ด.ญ.พรนภัส     
  โชคปัญจทรัพย ์
3.ด.ญ.ฟ้าตะวัน    ทองสุข 

1.น.ส.ศิริกาญจน์     
การตรง 
2.น.ส.ศรญัญา   
แก้วหนูนวล 

13 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

การประกวดหนังสือ
เล่มเล็ก ม.4-ม.6 

66 ทองแดง 46 1. น.ส.ดุจดาว    อนุกูล 
2. น.ส.จิรพร    สาผาย 
3. น.ส.น้ าทิพย์     
   อาสสุวรรณ 

1.น.ส.ศิริกาญจน์     
การตรง 
2.น.ส.ศรญัญา   
แก้วหนูนวล 

14 คอมพิวเตอร ์ การแข่งขันการเขียน
โปรแกรมด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์  
ม.4-ม.6 

30 เข้าร่วม 50 1.น.ส.นภสัรา    บุญแต่ง 
2.น.ส.กฤติญา    ชมภูนุช 

1.น.ส.พัทรีญา     
อินทรโสภา 
2.น.ส.มนสิชา     
เปล่งเจริญศริิชัย 

15 คอมพิวเตอร ์ การแข่งขันการ
ออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 

75.8 เงิน 8 1.นายพรหมพิทักษ ์
   ผิวงาม 
2.นายกิตติพงศ์    ภู่ห้อย 

1.นายศุภโชติ  บุญไว 
2.ว่าท่ีร้อยตรสีุธน     
ศรีศักดิ์บางเตย 

 


