
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self-Assessment Report : SAR) 

ปการศึกษา  ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

โรงเรียนหนองตากยาตัง้วิริยะราษฎรบํารุง 
อําเภอทามวง  จังหวัดกาญจนบรุี 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๘ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 



คํานํา 
 
  เอกสาร “รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปการศกึษา ๒๕๖๑ ฉบับนี้ 
จัดทําขึ้นเพ่ือรายงานผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎรบํารุง ในปการศึกษา ๒๕๖๑ 
ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑  ที่กําหนดใหสถานศึกษาจัดทํารายงานการประเมินตนเองประจําป สงหนวยงานตนสังกัด 
และเผยแพรแกสาธารณชน 

เนื้อหาสาระของเอกสารประกอบดวย ขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนเกี่ยวกับผูบริหารโรงเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน งบประมาณ อาคารสถานที่ ชุมชน หลักสูตรสถานศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น 
แหลงเรียนรู ผลงานดีเดน ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และผลการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศกึษาของสถานศึกษา 
 โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎรบํารุง ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน และ
ผูเก่ียวของทุกฝายที่มีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนใหมีคุณภาพสูงขึ้นอยางตอเนื่อง หวังเปน
อยางยิ่งวา เอกสารฉบับนี้จะเปนขอมูลสารสนเทศท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาตอไป 

 

 
        โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎรบํารุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
การใหความเห็นชอบ 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 
ของโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎรบํารุง 

 
ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎรบํารุง 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดพิจารณารายงานการประเมินคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑  ของโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎรบํารุงแลว     

 

  เห็นชอบใหดําเนินการนํารายงานสงหนวยงานตนสังกัดและนําเผยแพรตอสาธารณชนได 
 
 
             ลงชื่อ 
                          ( นายสายชล  ตันมันทอง ) 
              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

       โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎรบํารุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
   สวนที ่                 หนา 

  คํานํา           

  ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

  สารบัญ 

๑ ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา       ๑ 
              ขอมูลทั่วไป        ๒ 

 ขอมูลครูและบุคลากร       ๔ 

 ขอมูลนักเรียน        ๖ 

 ขอมูลอาคารสถานที่       ๗ 

 สภาพชุมชนโดยรวม       ๗ 

 สรุปผลการประเมินจากหนวยงานภายนอกและขอเสนอแนะ   ๘ 

 ๒  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา      ๑๓ 
   วิสัยทัศน  พันธกิจ เปาหมาย กลยุทธ     ๑๔ 

   อัตลักษณ เอกลักษณ       ๑๕ 

   มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผูเรียน      ๑๕ 

   มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการบริหารจัดการ   ๒๕ 

   มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ๓๐ 

     ๓  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา     ๓๔ 
   ผลการประเมินมาตรฐานท่ี ๑      ๓๕ 

   ผลการประเมินมาตรฐานท่ี ๒      ๓๘ 

   ผลการประเมินมาตรฐานท่ี ๑      ๓๙ 

   สรุปผลการประเมินตนเอง       ๔๐ 

   จุดเดน จุดควรพัฒนา       ๔๑ 

   แผนพัฒนาเพื่อความยั่งยืนหรือพัฒนาใหดีขึ้นหนึ่งระดับ   ๔๒ 

      ๔  ภาคผนวก          
        



๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 



๒ 
 

สวนที่ ๑  

ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

๑) ขอมูลท่ัวไป 

       โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎรบํารุง  ตั้งอยูเลขที่ ๑๐ หมูที่ ๑๒  ตําบลหนองตากยา         

อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย ๗๑๑๑๐  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘       

โทรศัพท ๐๓๔-๕๔๐๖๘๑  โทรสาร ๐๓๔-๕๔๐๖๘๑  มี เนื้อที่  ๕๒ ไร  ๓ งาน ๗๘ ตารางวา                   

เปดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖  เขตพื้นที่บริการ ไดแก ตําบลหนองตากยา 

ตําบลพังตรุ ตําบลบานใหม ตําบลรางสาลี่ 

 

ประวัติโรงเรียนโดยยอ 

โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎรบํารุง  เปนโรงเรียนสหศึกษา  เดิมสังกัดกองการมัธยมศึกษา  

กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ ปจจุบันสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  

สภาพที่ตั้งปจจุบัน  ตั้งอยูเลขที่ ๑๐ หมู ๑๒  ตําบลหนองตากยา  อําเภอทามวง  จังหวัดกาญจนบุรี     

กอตั้งเมื่อวันที่  ๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๒๕  โดยประกาศกระทรวงศึกษาธิการใหเปนโรงเรียนสหศึกษา

ประเภท ไป – กลับ  บริการการศึกษาแกนักเรียนที่จบหลักสูตรประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ                  

เปดทําการสอนครั้งแรกไดอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนดิศกุล  สังกัดสํานักงานประถมศึกษาอําเภอทามวง  

เปนสถานท่ีทําการสอนชั่วคราว  ตอมาผูใหญชูชีพและคุณพเยาว  ตั้งวิริยะ  ไดบริจาคที่ดินจํานวน ๕๒ ไร 

๓ งาน ๗๘ ตารางวา  เพ่ือใชเปนพ้ืนที่กอสรางอาคารเรียนพรอมบริการสวนประกอบ และดวยความรวมมือ

จากสภาตําบลหนองตากยาซึ่งไดอนุมัติเงิน ก.ส.ช. กอสรางอาคารเรียนชัว่คราว จํานวน ๔ หอง พรอมวัสดุ

อุปกรณ  ผูใหญชูชีพและคุณพเยาว  ตั้งวิริยะ  ไดใหความอนุเคราะหถมดินและปรับบริเวณ  จัดหาแหลงน้ํา

และวัสดุอุปกรณเพ่ิมเติม  ตลอดจนเปนผูอุปถัมภโรงเรียนมาโดยตลอด  เมื่อกอสรางโรงเรียนแลวเสร็จ     

จึงยายนักเรียนมาทําการสอนในสถานศึกษาแหงปจจุบันและมีผูบริหารคนแรกคือ  นายบุญเกื้อ  ออนโพธิ์แกว  

สภาพปจจุบัน 

โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎรบํารุง  ตั้งอยูในเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เปนโรงเรียน

ขนาดเล็กแบบสหศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยูเลขที่ ๑๐ หมู ๑๒ ตําบลหนองตากยา  อําเภอทามวง  

จังหวัดกาญจนบุรี  มีเนื้อที่ของสถานศึกษา  ทั้งหมดจํานวน ๕๒ ไร ๓ งาน ๗๘ ตารางวา   

 

ใชสัญลักษณตัวอักษรยอ  น.ต.ร.   

ปรัชญาของโรงเรียนคือ  วินโย  จ  สุกสิกขิโต  สุมโน  หมายถึง วินัยซึ่งศึกษาดีแลว เปนมงคล

สูงสุด  คติพจนของโรงเรียนคือ  ศึกษาดี  มีวินัย  น้ําใจงาม   

สัญลักษณประจําโรงเรียนเปนรูปรมชูชีพ    

สีประจําโรงเรียน คือ  เขียว – เหลือง 

 



๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔ 
 

๒) ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

 ๑)  ขอมูลผูบริหาร  

     นางนุชนาถ  สอนสง วุฒกิารศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก สาขาการบริหารการศกึษา  
ดํารงตําแหนงที่โรงเรียนนี้ตั้งแตวันที ่๑ มีนาคม ๒๕๖๒ จนถึงปจจุบัน 

 ๒)  ขอมูลครูและบุคลากร 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล 
อายุ 

(ป) 

อายุราชการ/ 

ประสบการณ 

(ป) 

ตําแหนง/ 

วิทยฐานะ 

๑ นางนุชนาถ  สอนสง ๔๘ ๒๖ ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 

๒ นางบุษบา  ใจแกว ๕๕ ๓๓ ครู คศ.๓ 

๓ นางกนกวรรณ  อาสนสุวรรณ ๔๙ ๒๕ ครู คศ.๓ 

๔ น.ส.เกศสุดา  พันธศร ี ๔๒ ๑๓ ครู คศ.๓ 

๕ นายวรงค  วิเศษสิงห ๔๔ ๑๘ ครู คศ.๒ 

๖ นายวราภรณ  ออนนอย ๓๖ ๙ ครู คศ.๒ 

๗ น.ส.วรารักษณ  คงเกราะ ๓๒ ๖ ครู คศ. ๑ 

๘ น.ส.สุพรรณี  ยิ่งทวีศักดิ์ ๓๐ ๖ ครู คศ. ๑ 

๙ นายสุทัศน  ถาวรไพบูลยเจริญ ๓๐ ๖ ครู คศ. ๑ 

๑๐ น.ส.ออยใจ  ธาตุทอง ๔๐ ๖ ครู คศ. ๑ 

๑๑ น.ส.มณีรัตน  ธารพานิชน ๓๓ ๖ ครู คศ. ๑ 

๑๒ น.ส.ศรญัญา  มีฤทธิ ์ ๒๗ ๔ ครู คศ.๑ 

๑๓ วาที่ ร.ต.ศุภวุฒิ  กณะโกมล ๒๘ ๔ ครู คศ.๑ 

๑๔ นางสาวอัจฉราภรณ  ภูดินดาล ๓๒ ๒ ครู คศ.๑ 

๑๕ นายนราวุฒิ  ยอดจันทร ๒๕ ๒ ครูผูชวย 

๑๖ นางสาวสุพรรณิกา  เสนาลักษณ ๒๙ ๑ ครูผูชวย 

๑๗ นายกรวิน  พระสวาง ๒๖ ๑ ครูผูชวย 

๑๘ น.ส.จันจิรา  ชนะเลิศ ๒๖ ๑ ครูผูชวย 

๑๙ นายอุดม  คุณละ ๔๗ ๒๓ ชางไม๔ 

๒๐ น.ส.พิมพชนก  มังตา ๒๘ ๓ พนักงานราชการ 

๒๑ วาที่ ร.ต.พิษณุ  สลับเขียว ๒๕ ๑ ครอูัตราจาง 

เฉลี่ยประมาณ ๓๕ ๙  

 

 

 



๕ 
 

 ๓) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

 
 

 

 ๔) ภาระงานสอนของบุคลากร 

ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

กลุมสาระการเรียนรู จํานวนครูผูสอน 
ภาระงานสอนเฉล่ียของครู ๑ คน 

(ชม./สัปดาห) 

๑. ภาษาไทย ๒ ๒๐ 

๒. คณิตศาสตร ๒ ๒๑.๕ 

๓. วิทยาศาสตร ๔ ๑๘ 

๔. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๒ ๒๓ 

๕. สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ ๑๘ 

๖. ศิลปะ ๑ ๒๒ 

๗. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๓ ๑๐.๖ 

๘. ภาษาตางประเทศ ๓ ๒๑ 

รวม ๑๘ ๑๙.๒๖ 
 

 

 

 

 

๑ คน, ๔.๗๖%

๑๑ คน, ๕๒.๓๘%

๑ คน, ๔.๗๖%

๗ คน, ๓๓.๓๓%

๑ คน, ๔.๗๖%

ตํ่ากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก



๖ 
 

ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

กลุมสาระการเรียนรู จํานวนครูผูสอน 
ภาระงานสอนเฉล่ียของครู ๑ คน 

(ชม./สัปดาห) 

๑. ภาษาไทย ๒ ๑๘ 

๒. คณิตศาสตร ๓ ๑๕ 

๓. วิทยาศาสตร ๔ ๑๘.๕ 

๔. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๓ ๒๐ 

๕. สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ ๑๘ 

๖. ศิลปะ - ๒๒ 

๗. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๓ ๑๑.๓ 

๘. ภาษาตางประเทศ ๓ ๒๑.๓ 

รวม ๑๙ ๑๘ 
 

๓) ขอมูลนักเรียน 

 จํานวนนักเรียนปการศึกษา ๒๕๖๑  รวม ๒๕๒ คน (ขอมูล ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑) 

ระดับชั้นเรียน ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม 
จํานวนหองเรียน ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๑๒ 

เพศ 
ชาย ๒๓ ๓๔ ๑๖ ๒๒ ๑๔ ๑๔ ๑๓๖ 
หญิง ๓๒ ๒๓ ๑๔ ๒๗ ๑๘ ๑๕ ๑๑๘ 

รวม ๕๕ ๕๗ ๓๐ ๔๙ ๓๒ ๒๙ ๒๕๒ 
เฉลี่ยตอหอง ๒๗.๕ ๒๘.๕ ๑๕ ๒๔.๕ ๑๖ ๑๔.๕  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔. ขอมูลอาคารสถานที่ 

๔๒

๕๑

๖๗

๒๕

๑๔

๓๐

๕๖

๓๔

๖๑

๓๙

๓๒ ๓๓

๕๕ ๕๗

๓๐

๔๙

๓๒

๒๙

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

๗๐

๘๐

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖

แผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑ - ๖

ปการศึกษา ๒๕๕๙

ปการศึกษา ๒๕๖๐

ปการศึกษา ๒๕๖๑



๗ 
 

๔) ขอมูลอาคารสถานที ่

หลังที่ ชื่อแบบอาคาร ประเภทอาคาร พ.ศ. ที่สราง 
๑ - อาคารโรงอาหาร ๒๕๒๕ 
๒ อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศกึษา อาคารเรียน ๒๕๒๖ 
๓ ๒๐๘ อาคารเรียน ๒๕๒๗ 
๔ อาคารโรงฝกงาน ๑๐๒/๒๗ อาคารเอนกประสงค ๒๕๒๘ 
๕ ๑๐๘ ล อาคารเรียน ๒๕๓๖ 
๖ อาคารเรียนก่ึงถาวร อาคารเรียน ๒๕๔๒ 
๗ อาคารหอประชุม ๑๐๐/๒๗ อาคารอเนกประสงค ๒๕๔๔ 

 

๕) ขอมูลงบประมาณ 

รายรับ จํานวนเงิน(บาท) รายจาย จํานวนเงิน(บาท) 

เงินงบประมาณ ๖,๓๗๙,๓๘๙.๘๔ งบดําเนินการ/เงินเดือน-คาจาง ๖,๓๗๙,๓๘๙.๘๔ 

เงินนอกงบประมาณ ๑,๘๙๑,๔๗๔.๐๐ งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๑,๗๐๓,๐๘๘.๕๖ 

เงินอ่ืน ๆ (ระบุ) - งบอ่ืน ๆ (ระบุ) - 

รวมรายรับ ๘,๒๗๐,๘๖๓.๘๔ รวมรายจาย ๘,๐๘๒,๔๗๘.๔๐ 
  

 

๖) ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ประชากรในตําบล       
หนองตากยามี ๑,๗๔๔ หลังคาเรือน ประชากรทั้ งหมด ๗,๐๓๘ คน ประชากรในเขตเทศบาล  
มี ๘๖๔ ครัวเรือน ประมาณ ๓,๐๐๐ คน  สวนใหญจะตั้งถิ่นฐานหนาแนนตามแนวถนนสายหลักและ
กระจายไปตามพ้ืนท่ีเกษตรกรรม อาชีพหลักของชุมชนคอืเกษตรกรรม สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  

  ๒)  ผูปกครองสวนใหญ จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ และประชากรโดยภาพรวมมี
การศึกษานอยเนื่องจากมีขอจํากัดในดานฐานะทางเศรษฐกิจและคานิยมในการประกอบอาชีพดานการ 
เกษตรจึงทําใหระดับการศกึษาของชุมชนสวนใหญจบการศึกษาภาคบังคบัเทานั้น  

  ๓) โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน  
              ๓.๑ โอกาสของโรงเรียน 

          โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎรบํารุง ตั้งอยูในเขตเทศบาลตําบลหนองตากยา และ
ในตําบลหนองตากยามีสถานที่บริการที่เปนหนวยของภาครัฐและเอกชน ไดแก สํานักงานเทศบาลตําบล จํานวน 
๑ แหง องคการบริหารสวนตําบล จํานวน ๑ แหง สถานศึกษา จํานวน ๘ แหง แขวงทางหลวง จํานวน ๒ แหง  
สถานีบริการดานสุขภาพ จํานวน ๖ แหง  วัด จํานวน ๙ แหง  สถานีน้ํามันเชื้อเพลิง ๔ แหง และศูนยการ
เรียนชุมชน จํานวน ๑ แหง จึงทําใหโรงเรียนไดรับการสนับสนุนในดานตางๆ จากหนวยงานและองคกรที่
ตั้งอยูบริเวณใกลเคียง 

 

 



๘ 
 

   ๓.๒. ขอจํากัดของโรงเรียน 
          เนื่องจากพ้ืนที่ตําบลหนองตากยา โดยทั่วไปเปนท่ีราบสูงสลับภูเขา ที่ราบลุมบางแหงมี 

ความอุดมสมบูรณ  และเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชไร  อาชีพของชาวบานสวนใหญ  ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม  เชน การทําไรออย  มันสําปะหลัง  ขาวโพด  ปลูกผัก  รวมทั้งทําสวนและทํานาบางสวน และ
บางครัวเรือนมีอาชีพทํารองเทาแฟรชั่น  และชุมชนในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน  ประกอบดวยประชากร
ที่อพยพมาจากถิ่นอ่ืน  สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม  รับจางและคาขาย  การตั้งครัวเรือนมีลักษณะ
เปนหมูบานท่ีกระจายกันอยู  ประชากรโดยภาพรวมมีการศึกษานอย  ประชากรมีรายไดเฉลี่ยตอคนตอป
คอนขางต่ํา  ครอบครัวมีปญหาการหยารางคอนขางสูง  ทําใหสภาพครอบครัวเปนอุปสรรคตอการสงเสริม
การศึกษาของนักเรียน  และเปนขอจํากัดในการพัฒนาผูเรียนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนดวยสวนหนึ่ง 

 

๗) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (รอบสาม) 

มาตรฐานการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนท่ี

ได 
ระดบัคุณภาพ 

กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน    
๑. ผูเรียนมสุีขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีด ี ๑๐.๐๐ ๙.๘๐ ดีมาก 
    ๑.๑ ผูเรียนมีนํ้าหนัก สวนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ  
          รวมทั้งรูจักดูแลตนเองใหมีความปลอดภัย 

๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 

    ๑.๒ ผูเรียนมสุีนทรียภาพ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
๒. ผูเรียนมคุีณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ๑๐.๐๐ ๙.๔๒ ดีมาก 
    ๒.๑ ผูเรียนเปนลูกที่ดีของพอแม ผูปกครอง ๔.๐๐ ๓.๗๓ ดีมาก 
    ๒.๒ ผูเรียนเปนนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน ๔.๐๐ ๓.๘๓ ดีมาก 
    ๒.๓ ผูเรียนมีการบําเพ็ญประโยชนตอสังคม ๒.๐๐ ๑.๘๖ ดีมาก 
๓. ผูเรียนมคีวามใฝรู และเรียนรูอยางตอเน่ือง ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 
    ๓.๑ ผูเรียนคนควาหาความรูและใชเทคโนโลยสีารสนเทศ ๕.๐๐ ๔.๓๕ ดี 
    ๓.๒ ผูเรียนเรียนรูผานประสบการณตรงรวมกับผูอ่ืนทั้งในและนอก 
          สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๖๕ ดีมาก 

๔. ผูเรียนคิดเปน ทําเปน ๑๐.๐๐ ๘.๕๗ ดี 
      ๔.๑ ผูเรียนมีความสามารถดานการคิด ๕.๐๐ ๓.๗๙ ดี 
      ๔.๒ ผูเรียนมีความสามารถในการปรับตัวเขากับสังคม  ๕.๐๐ ๔.๗๘ ดีมาก 
๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ๒๐.๐๐ ๕.๑๖ ตองปรับปรุง 
    ๕.๑ ผูเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
          ในระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖ 

๒.๕๐ ๐.๕๔ ตองปรับปรุง 

    ๕.๒ ผูเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร  
          ในระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖ 

๒.๕๐ ๐.๓๘ ตองปรับปรุง
เรงดวน 

    ๕.๓ ผูเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
          ในระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖ 

๒.๕๐ ๐.๖๘ พอใช 

    ๕.๔ ผูเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา 
          ศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖ 

๒.๕๐ ๐.๖๕ พอใช 

 



๙ 
 

มาตรฐานการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนนท่ี

ได 
ระดบัคุณภาพ 

กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน    
    ๕.๕ ผูเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและ 
          พลศึกษา ในระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖ 

๒.๕๐ ๐.๕๖ พอใช 

    ๕.๖ ผูเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
          ในระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖  

๒.๕๐ ๑.๔๕ ดี 

    ๕.๗ ผูเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
           และเทคโนโลยีในระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖ 

๒.๕๐ ๐.๖๔ ตองปรับปรุง 

    ๕.๘ ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
          ในระดับช้ัน ม.๓ และ ม. ๖ 

๒.๕๐ ๐.๒๖ ตองปรับปรุง
เรงดวน 

๖. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
     ๖.๑ ประสิทธิผลการดําเนินการของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๓.๐๐ พอใช 
     ๖.๒ กระบวนการจัดการเรียนรูของครู ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
๗. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 
    ๗.๑ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาทหนาที่ของผูบรหิาร 
           สถานศึกษา 

๒.๐๐ ๒.๐๐ ดีมาก 

    ๗.๒ ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑.๐๐ ๐.๘๐ ดี 
    ๗.๓ บรรยากาศและสภาพแวดลอม ๒.๐๐ ๒.๐๐ ดีมาก 
๘. พัฒนาการของการประกันคณุภาพภายในโดยสถานศึกษาและตนสังกัด ๕.๐๐ ๔.๕๒ ดีมาก 
     ๘.๑ เกณฑการพิจารณาเชิงปริมาณ   ผลการประเมินคณุภาพภายใน 
           โดยตนสังกัด 

๒.๕๐ ๒.๐๒ ดี 

     ๘.๒ เกณฑการพิจารณาพัฒนาการ พัฒนาการของระบบประกนั 
           คุณภาพภายในของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 
๙. ผลการพัฒนาใหบรรลตุามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงคของ 
   การจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

๑๐. ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณ 
     ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุมตัวบงชีม้าตรการสงเสริม ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 
๑๑. ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
๑๒. ผลการสงเสรมิพัฒนาสถานศกึษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน 
      และพัฒนาสูความเปนเลิศ ทีส่อดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๗๗.๒๗ ดี 
 

สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ ตั้งแต ๘๐ คะแนนขึ้นไป          ใช    ไมใช 

สถานศึกษามีตัวบงชี้ที่ไดระดับดีข้ึนไป ๑๐ ตัวบงชี้ จากทั้งหมด ๑๒ ตัวบงชี ้        ใช    ไมใช 

สถานศึกษาไมมีตัวบงชี้ใดที่มีระดับคุณภาพตองปรับปรุง หรือ ตองปรับปรุงเรงดวน   ใช    ไมใช 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม  

 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 



๑๐ 
 

๘) ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

        จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดย

สถานศึกษาหรือหนวยงานตนสังกัด 

มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 

 จุดเดนมาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 

 ๑.  ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค 

 ๒.  ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดี  และมีสุนทรียภาพ 

 จุดท่ีควรพฒันามาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 

 ๑.  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ  คิดสรางสรรค  ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมี

สติสมเหตุสมผล 

 ขอเสนอแนะในการพัฒนามาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 

 ๑.  การแทรกกิจกรรมที่สงเสริมทักษะในการอาน  ฟง  ดู  พูด  เขียนและตั้งคําถามเพื่อคนควาหา

ความรูเพ่ิมเติมลงในกระบวนการจัดการเรียนรูและควรมีการทําอยางเปนระบบคอืมีการวางแผนสูการ

ปฏิบัติและจัดทําสรุปผลในรูปของสารสนเทศเพ่ือติดตามผลของการดําเนินการ 

 ๒.  การจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชโครงงานใหครบทุกกลุมสาระการเรียนรูหรือจัดประสบการณ

ใหกับผูเรียนเพ่ือเปนการฝกฝนใหผูเรียนไดมีความคิดริเริ่ม  และสรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ  อีก

ทั้งไดฝกฝนทักษะการกําหนดเปาหมาย  คาดการณ  ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 

 จุดเดนมาตรฐานดานการจัดการศึกษา 

 ๑.  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 ๒.  สถานศกึษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

 จุดท่ีควรพฒันามาตรฐานดานการจัดการศึกษา 

 ๑.  การบริหารจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 

 ๒.  การจัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา 

 ขอเสนอแนะในการพัฒนามาตรฐานดานการจัดการศึกษา 

 ๑.  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาควรมีการดําเนินการที่แสดงใหเห็น

อยางชัดเจนในเรื่องของกระบวนการดําเนินการ  อาจมีการกําหนดกรอบของเวลาการดําเนินการในรูปของ

ปฏิทินงานเพ่ือการติดตามผลการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมตางๆ ในสถานศึกษา  และมีการรายงานผล

การดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมในรูปแบบของ PDCA 

 

 

 

 

 



๑๑ 
 

มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

 จุดเดนดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

 ๑.  สถานศึกษาสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลงเรียนรู

ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน และผูเกี่ยวของ 

 จุดท่ีควรพฒันามาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

 ๑.  การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรในสถานศึกษาระหวางสถานศึกษากับครอบครัว  ชุมชน  

และองคกรที่เก่ียวของ 

 ขอเสนอแนะในการพัฒนามาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

 ๑.  สถานศึกษามีการสราง  สงเสริม  สนับสนุน  ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู  และ

แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรในสถานศึกษา  ระหวางสถานศกึษากับครอบครัว  ชุมชนและองคกรที่ 

เก่ียวของอยูมากและบอยครั้ง  แตยังขาดการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศและการประชาสัมพันธอยาง

หลากหลายใหบุคคลภายนอกไดรับทราบถงึการดําเนินงานของสถานศกึษา 

มาตรฐานดานอตัลักษณของสถานศึกษา 

 จุดเดนมาตรฐานดานอตัลักษณของสถานศึกษา  

 ๑.  ผูเรียนมีจิตสาธารณะ  รวมอนุรักษสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนและชุมชน  และจัด

สภาพแวดลอมใหรมรื่น  สวยงามมีบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรูและบริการชุมชน 

 จุดท่ีควรพฒันามาตรฐานดานอตัลักษณของสถานศึกษา 

 ๑.  การจัดกิจกรรมควรมีการบันทึกขอมูลเปนการแสดงหลักฐานการพัฒนา 

 ขอเสนอแนะในการพัฒนามาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา 

 ๑.  การพัฒนาคุณลักษณะ  มีจิตสาธารณะของผูเรียนโดยขยายกวางในชุมชนและทองถิ่นเพ่ือเปน

แบบอยางที่ดีตอไป 

มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม 

 จุดเดนมาตรฐานดานมาตรการสงเสริม 

  - 

 

 จุดท่ีควรพัฒนามาตรฐานดานมาตรการสงเสริม 

 ๑.  การดําเนินการตามโครงการใหบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ความสําเร็จที่ตั้งไว  ควรนําผลการ

ดําเนินงานของป ๒๕๕๔ มาเปนแนวทางในการดําเนินการในปตอๆ ไป 

 ขอเสนอแนะในการพัฒนามาตรฐานดานมาตรการสงเสริม 

          ๑.  การนําขอมูลจากงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนแนวทางในการพัฒนาผูเรียนใหรอบดาน 

        

 

 

 

 



๑๒ 
 

สรุปสภาพปญหา จุดเดน จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 สภาพปญหา   

 ผูปกครองนักเรียนสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรมหรือรับจางทั่วไป  มีรายไดเฉลี่ยตอคนตอปต่ํา 

และครอบครัวมีปญหาการหยารางคอนขางสูง ไมเอาใจใสตอการศึกษาของบุตรหลาน ทําใหสภาพ

ครอบครัวเปนอุปสรรคตอการสงเสริมการศึกษาของผูเรียน    

 จุดเดน   

 สถานศึกษามีแหลงเรียนรูและหองปฏิบัติการอยางเพียงพอที่จะสนับสนุนการจัดการเรียนรู

ใหแกนักเรียน  ครูมีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  มีความมุงมั่นและอุทิศ

ตนในการสอนและพัฒนาผูเรียน  ชุมชนสวนใหญมีวิถีชีวิตประจําวันในเรื่องการใชจายหรือเรื่องเศรษฐกิจ

แบบพอเพียงเปนแบบอยางใหผูเรียน ผูเรียนมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู   

 จุดท่ีควรพฒันา  

๑. สถานศึกษาควรทําโครงการพัฒนายกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรูปแบบตางๆ เชน เรียนเสริม

เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ ซอมเสริมความรูใหผูเรียนในดานที่ไมผานเกณฑ และสนับสนุนการเรียนการสอนของครูและ

นักเรียน 

๒. ครูควรพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนใหผูเรียนมีความสามารถในดานการคิดและ

ใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

๓. ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมการจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยจัดกิจกรรมที่

หลากหลาย มีการประเมินผลกิจกรรมและปรับกิจกรรมใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 

 ๔. การจัดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตางๆ ยังขาดการประเมินผลอยางเปนระบบกิจกรรมการ

เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญควรมีการประเมินผลทุกกิจกรรม แลวนําขอมูลมาปรับปรุงแกไขอยู

เสมอ ใหครบกระบวนการ PDCA 

๕.  สถานศึกษาควรเพ่ิมแหลงเรียนรูที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน  และสงเสริม

ความสามารถเฉพาะดานของผูเรียน 

        

 
 

 

 

 

 

 



๑๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทิศทางการพฒันาคุณภาพการศกึษา 



๑๔ 
 

สวนที่ ๒  
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

 
๑. วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมาย  กลยุทธ 
    วิสัยทัศน (Vision) 
 โรงเรียนแหงการเรียนรู คูคุณธรรม นําวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย กาวไกลเทคโนโลย ี
 
 

    พันธกิจ (Mission) 
 ๑. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียนเทียบเทาระดับสากล 

๒. สงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๓. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร คานิยมหลักของ 

คนไทย ๑๒ ประการ และนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. สงเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ 

  ๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
 
  

    เปาหมาย (Goal) 
๑. นักเรียนมีความรูตามมาตรฐานของหลักสูตร มีทักษะที่จําเปนดานอาชีพ ภาษาและการสื่อสาร 
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ 
๓. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร คานิยมหลักของคนไทย  

              ๑๒ ประการ และนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน 
๔. มีระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูในสถานศึกษาเพื่อการจัดการ 

              เรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ 
๕. โรงเรียนเนนการทํางานแบบบูรณาการ มีเครือขายบริหารจัดการแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

 
 

     กลยุทธ 
 ๑. ปลูกฝงคณุธรรม จริยธรรม สํานึกในความเปนไทย ระบอบประชาธิปไตย อนุรักษวัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอม และมีวิถีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. จัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีความรู และทักษะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยเนน
ทักษะการคิดวิเคราะห ทักษะอาชีพ ภาษาและการสื่อสาร 

๓. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสูมาตรฐานวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ 
ใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได 

๔. สงเสริมการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ภูมิปญญาทองถ่ิน และองคกร
ภายนอก ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมรวมทั้ง
การพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศกึษา 

๖. ปลูกจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอมมีวิธีจัดการขยะและทรัพยากร สรางเครือขายการอนุรักษ
ธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
 



๑๕ 
 

๒. อัตลักษณของโรงเรียน 
 ผูเรียนมีจิตสาธารณะ 
 
๓. เอกลักษณของโรงเรียน 
 สถานศึกษามีสภาพแวดลอมรมรื่น สวยงาม มีบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู 
 
๔. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผูเรียน 
ระดับคุณภาพ : ด ี

 ๑. กระบวนการพัฒนา 

 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู ใหเปนไปตาม

ศักยภาพของผูเรียน และเปนไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรูที่

เหมาะสมกับผูเรียน โดยมีการจัดการเรียนรูทั้งรูปแบบ การระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบรวมมือ

กันเรียนรู แบบใชกระบวนการคิด กระบวนการใชปญหาเปนหลัก เชนกิจกรรม stem education พัฒนา

ครูทุกคนใหมี ความสามารถในการนาเทคนิควิธีสอนใหตรงตามศักยภาพผูเรียน ใชสื่อเทคโนโลยีในการ

จัดการเรียนการสอน  มีแหลงเรียนรูและแหลงสืบคนขอมูล การจัดและประเมินผลแบบ บูรณาการ ครูเนน

การใชคําถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผูเรียน มีการจัดการเรียนการสอนที่สนับสนุนใหนักเรียนมี

คุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ในทุกกลุมสาระการเรียนรู มีการปรับหลักสูตรกลุม

สาระการเรียนรูใหเปนไปตามหลักสูตรแกนกลาง ป ๒๕๖๐ มีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาโรงเรียนสู

มาตรฐานสากล และการเรียนรูนําไปสูศตรวรรษที่ ๒๑ เชน การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

การพัฒนานวัตกรรม สงเสริมการเรียนรูจากประสบการณจริง เชน การเขาคาย การศึกษาดูงาน การเรียน

การสอนเพ่ือพัฒนาอาชีพสูความเปนเลิศการงานอาชีพและการมีงานทํา 

 นอกจากนี้ สถานศึกษาไดมีการดําเนินการเพื่อพัฒนาทักษะของผูเรียน เพ่ือให อยูในสังคมไดอยาง

มีความสุข เนนการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของ ผูเรียน โดยการจัดคายคุณธรรม

กับนักเรียน จัดกิจกรรมการพัฒนาใหเหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมผูเรียนตามหลักสูตร  เนนใหผูเรียนมี

วินัย  รับผิดขอบ และมีจิตสาธารณะ  

 ผลที่เกิดจากการพัฒนา ผูเรียนสามารถใชทักษะในการคิดวิจารณญาณ คิดสรางสรรค และคิด

แกปญหา มีทักษะในการดําเนินชีวิต มีทักษะการใชเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือ  ในการเรียนรู รูจักการ

วางแผนสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดีตามหลักประชาธิปไตย กลาแสดงออก และ แสดงความคิดเห็นหรือ

วิพากษไดอยางสรางสรรค  รวมทั้งสามารถวิเคราะห จําแนกแยกแยะไดวาสิ่งไหนดี สําคัญ จําเปน รวมทั้ง

รูเทาทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ผูเรียนรูและตระหนักถึงโทษและ พิษภัยของสิ่งเสพติด

ตาง ๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน รักการออกกําลังกาย นักเรียน ทุกคนสามารถเลน

กีฬาไดอยางนอยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุม ของสถานศึกษาของสังคม มีทัศนคติท่ีดีตอ

อาชีพสุจริต รวมถึงมีความเขาใจเรื่องความแตกตางระหวางบุคคลและระหวางวัย ทั้งนี้ มีผล การดําเนินงาน

เชิงประจักษจากการประเมินในดานตาง ๆ ดังนี ้



๑๖ 
 

๑.๑ ความสามารถในการอาน การเขยีน การสื่อสาร และการคิดคํานวณของผูเรียน 

 
 

๑.๒ ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา 
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๑๐๐.๐๐

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖

๘๗
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๗

๘๗
.๗

๒

๘๖
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๗
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.๗

๖

๙๐
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๓

๘๙
.๖

๖

๑๒
.๗

๓

๑๒
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๘

๑๓
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๔

๙.
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๐.
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๐.
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๐.
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๐.
๐๐

๐.
๐๐

๐.
๐๐

๐.
๐๐

๐.
๐๐

๐.
๐๐

รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถ
ในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณของผูเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑ - ๖ จําแนกตามระดับคุณภาพ

ด่ีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน

๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๓๐.๐๐
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๕
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๐
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๔
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๐.
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๐.
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๐.
๐๐

รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห คิด
อยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ - ๖ จําแนกตามระดับคุณภาพ

ด่ีเยี่ยม ดี พอใช ตองปรับปรุง



๑๗ 
 

๑.๓ ความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

 

๑.๔ ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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๑๐.๐๐
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๓๐.๐๐
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ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖
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๐

๓๓
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๓
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๐
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๕
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๐
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๒
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๒
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๑
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๓
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๐
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๓
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๙
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๕ ๒๖
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๒
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.๐

๐
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.๓

๓
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๕
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๑๗
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๔
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๑๒

๑๖
.๖

๓

๐.
๐๐

รอยละของจํานวนนักเรยีนที่มีผลการประเมินความสามารถในการสรางนวตักรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ - ๖ จาํแนกตามระดับคุณภาพ

ด่ีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน

๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๓๐.๐๐

๔๐.๐๐

๕๐.๐๐

๖๐.๐๐

๗๐.๐๐

๘๐.๐๐

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖
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๓
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๙
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๒
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๓
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๖
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๑
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๐
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๘
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๐.
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๐.
๐๐

๐.
๐๐

รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑ - ๖ จําแนกตามระดับคุณภาพ

ด่ีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน



๑๘ 
 

๑.๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

รอยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๑  

ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 
ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 

๓๘.๒๒

๕๖.๘๑

๘๑.๒๑

๗๒.๗๑

๔๗.๘๗

๔๙.๔๓

๕๙.๗๗

๔๓.๙๘

ภาษาอังกฤษ

การงานอาชีพฯ

ศิลปะ

สุขศึกษา

สังคมศึกษา

วิทยาศาสตร

คณติศาสตร

ภาษาไทย

๐ 
   

   
   

   
   

 
๒๐
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ศิลปะ

สุขศึกษา

สังคมศึกษา

วิทยาศาสตร

คณิตศาสตร

ภาษาไทย

๐ 
   

   
   

   
   

 
๒๐

   
   

   
   

   
   

 
๔๐

   
   

   
   

   
   

๖๐
   

   
   

   
   

   



๑๙ 
 

๑.๖ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 

 ๑) ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 

     ๑.๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

 
 

     ๑.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ 
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๕๐.๐๐

๖๐.๐๐

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

รอยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)
ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๑

คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ยระดับ สพฐ. คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
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ภาษาไทย สังคมศีกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

รอยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)
ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๑

คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ยระดับ สพฐ. คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ



๒๐ 
 

๒)  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 

 ๑) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

๔๓.๐๐
๔๕.๑๗

๒๐.๔๐

๒๓.๗๓

๓๐.๗๖ ๓๐.๘๗

๒๗.๐๔

๒๓.๙๓

ปการศึกษา ๒๕๖๐ ปการศึกษา ๒๕๖๑

ภาษาไทย คณติศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ

๓๓.๔๑

๓๙.๓๙

๑๖.๘๙
๒๐.๑๘๒๒.๐๙

๒๖.๔๙๒๗.๓๐

๓๓.๑๑

๒๒.๙๙ ๒๑.๙๒

ปการศึกษา ๒๕๖๐ ปการศึกษา ๒๕๖๑

ภาษาไทย คณติศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ



๒๑ 
 

๑.๗ ผลการประเมินคุณลักษณะอนัพึงประสงค 

 
 
 
๑.๘ การมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูเรียน 

 

๐.๐๐

๒๐.๐๐

๔๐.๐๐

๖๐.๐๐

๘๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖

๑๐
๐.

๐๐

๙๑
.๒

๓

๙๐
.๐

๐

๘๕
.๗

๑

๙๐
.๖

๓

๘๙
.๖

๖

๐.
๐๐ ๘.

๗๗

๑๐
.๐

๐

๑๔
.๒

๙

๙.
๓๗

๑๐
.๓

๔

๐.
๐๐

๐.
๐๐

๐.
๐๐

๐.
๐๐

๐.
๐๐

๐.
๐๐

๐.
๐๐

๐.
๐๐

๐.
๐๐

๐.
๐๐

๐.
๐๐

๐.
๐๐

รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑ - ๖ จําแนกตามระดับคุณภาพ

ด่ีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๘๐

๑๐๐

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖

๑๐
๐

๑๐
๐

๑๐
๐

๑๐
๐

๑๐
๐

๑๐
๐

รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการมีสวนรวมในการอนุรักษธรรมชาติ
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑ - ๖ จําแนกตามระดับคุณภาพ

ด่ีเยี่ยม ดี พอใช ตองปรับปรุง



๒๒ 
 

๑.๙ ความภาคภูมิใจในความเปนไทยและเห็นคุณคาของภูมิปญญาไทย 

 
 
๑.๑๐ การยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผูอื่น และการมีมนุษยสัมพันธที่ดีของผูเรียน 

 

๐.๐๐

๒๐.๐๐

๔๐.๐๐

๖๐.๐๐

๘๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖

๑๐
๐.

๐๐

๗๙
.๔

๑

๘๘
.๕

๒

๖๔
.๑

๐

๙๐
.๖

๓

๑๐
๐.

๐๐

๐.
๐๐

๒๐
.๕

๙

๑๑
.๔

๘

๓๕
.๙

๐

๙.
๓๘

๐.
๐๐

๐.
๐๐

๐.
๐๐

๐.
๐๐

๐.
๐๐

๐.
๐๐

๐.
๐๐

๐.
๐๐

๐.
๐๐

๐.
๐๐

๐.
๐๐

๐.
๐๐

๐.
๐๐

รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินดานความภาคภูมิใจในความเปนไทย
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑ - ๖ จําแนกตามระดับคุณภาพ

ด่ีเยี่ยม ดี พอใช ตองปรับปรุง

๐.๐๐

๒๐.๐๐

๔๐.๐๐

๖๐.๐๐

๘๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖

๑๐
๐.

๐๐

๑๐
๐.

๐๐

๑๐
๐.

๐๐

๑๐
๐.

๐๐

๑๐
๐.

๐๐

๑๐
๐.

๐๐

๘๕
.๔

๕

๘๔
.๒

๑

๗๓
.๓

๓

๗๓
.๔

๗

๗๘
.๑

๓

๗๙
.๓

๑

๘๙
.๐

๙

๘๗
.๗

๒

๗๓
.๓

๓

๗๕
.๕

๑

๘๔
.๓

๘

๗๙
.๓

๑๑๐
๐.

๐๐

๑๐
๐.

๐๐

๑๐
๐.

๐๐

๑๐
๐.

๐๐

๑๐
๐.

๐๐

๑๐
๐.

๐๐

รอยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินดานการยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผูอ่ืน
สุขภาวะทางจิต ภูมิคุมกัน และความเปนธรรมตอสังคมของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ - ๖ ที่อยูในระดับดีเย่ียม

ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น มีสุขภาวะทางจิตที่ดี

มีภูมคิุมกันตนเอง คํานึงถึงความเปนธรรมตอสังคม



๒๓ 
 

๑.๑๑ ผลการเปรียบเทียบน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน 

 

๑.๑๒ การทดสอบสมรรถนะทางกายของผูเรียน 

 

๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๓๐.๐๐

๔๐.๐๐

๕๐.๐๐

๖๐.๐๐

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖

๖๐
.๐

๐

๕๐
.๘

๘

๔๓
.๓

๓

๓๐
.๖

๑

๒๕
.๐

๐

๓๐
.๐

๓

๒๕
.๔

๕ ๓๓
.๓

๓

๓๐
.๐

๐

๔๖
.๙

๔

๕๓
.๑

๓

๔๘
.๒

๘

๗.
๒๗

๓.
๕๑ ๑๐

.๐
๐

๒.
๐๔ ๖.

๒๕ ๑๐
.๓

๔

๓.
๖๔

๑๒
.๒

๘

๑๐
.๐

๐ ๑๖
.๓

๓

๙.
๓๘ ๑๐

.๓
๔

๓.
๖๔

๐.
๐๐

๖.
๖๗

๔.
๐๘ ๖.
๒๕

๐.
๐๐

รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเปรยีบเทียบนํ้าหนักสวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ - ๖

ผอม สมสวน ทวม อวน อวนมาก

๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐
๓๐.๐๐
๔๐.๐๐
๕๐.๐๐
๖๐.๐๐
๗๐.๐๐
๘๐.๐๐
๙๐.๐๐

ลุก
นั่ง

ดัน
พื้

น

ยืน
กร

ะโ
ดด

ไก
ล

นั่ง
งอ

ตวั
ไป

ขา
งห

นา

วิ่ง
ออ

มห
ลัก

วิ่ง
ระ

ยะ
ไก

ล

๘๑
.๗

๕

๘๕
.๗

๑

๘๔
.๕

๒

๗๘
.๗

๘

๘๔
.๑

๓

๗๓
.๘

๑

๑๘
.๒

๕

๑๔
.๒

๙

๑๕
.๔

๘

๒๒
.๒

๒

๑๕
.๘

๗ ๒๖
.๑

๙
รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมีผลการทดสอบสมรรถนะทางกาย

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ - ๖ จําแนกตามการทดสอบ

ผาน

ไมผาน



๒๔ 
 

๒. ขอมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

 ประเด็นภาพความสําเร็จดานคุณภาพผูเรียนที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ไดแก โครงการ
จัดการเรียนรูตามกลุมสาระฯ โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โครงการพัฒนาและประเมินผลการใชหลักสูตร โครงการ STEM Education โครงการพัฒนา
ทักษะการเรียนรูและสงเสริมใหผูเรียนมีความใฝรูใฝเรียนอยางตอเนื่อง โครงการสงเสริมทักษะการคิด
คํานวณดวยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต) โครงการโรงเรียนประชารัฐ โครงการทํามาคาขาย 
“ผลิตมะพราวแกว” โครงการทํามาคาขาย “ผลิตผักอินทรีย” โครงการสถานศึกษาพอเพียง โครงการคาย
พัฒนาทักษะทางดานคณิตศาสตร โครงการคายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร โครงการพัฒนาหองสมุด 
โครงการพัฒนาหองสืบคน อินเตอรเน็ต โครงการกิจกรรมแนะแนว โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
โครงการปลูกจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม โครงการพัฒนาโภชนาการและอนามัย โครงการพัฒนาระบบ
ชวยเหลือนักเรียน โครงการสงเสริมประชาธิปไตย โครงการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงคและสมรรถนะของผูเรียน โครงการวันสําคัญแหงชาติ โครงการรณรงคตอตานยาเสพติด จาก
โครงการตางๆ ไดกอใหเกิดกิจกรรมตางๆ อีกมากมายที่สงเสริมและพัฒนาทักษะตางๆ ของผูเรียน ไดแก 
กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมคัดแยกขยะ 
กิจกรรมอนุกรักษสิ่งแวดลอมและพลังงาน กิจกรรมรักการอาน กิจกรรมสัปดาหหองสมุด กิจกรรมพัฒนา
ฐานการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรรมคายอบรมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมคายรักษนก กิจกรรม
ประชุมผูปกครองนักเรียน กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน กิจกรรมการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล ฯลฯ  
เปนตน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมวันสําคัญตางๆ เชน พิธีไหวครู วันพอแหงชาติ วันแมแหงชาติ วันสงทายป
เกาตอนรับปใหม ประเพณีวันสงกรานต ประเพณีวันลอยกระทง วันภาษาไทยและวันสุนทรภู วันวิสาขบูชา 
แหเทียนจํานําพรรษา นอกจากกิจกรรมตางๆ แลว ยังมีกิจกรรมอบรบใหความรูแกนักเรียน เชน กิจกรรม
อบรมใหความรูเกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด กิจกรรมอบรมใหความรูเรื่องกฎจราจร กิจกรรมอบรมให
ความรูเรื่องเพศศึกษาและโรคเอดส โดยโครงการและกิจกรรมตางๆ ไดมีการดําเนินงาน และจัดทํารายงาน
สรุปผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกโครงการเปนรูปเลม ซึ่งผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม เปน
ผูรายงานผลการดําเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินงาน และสงใหฝายบริหารรับทราบตอไป โดยระหวาง
การดําเนินงานจะมีการนิเทศติดตามงานเปนระยะ และใหคําแนะนําพรอมใหกําลังใจ สงผลใหงาน/
โครงการ/กิจกรรม สําเร็จลุลวงไปดวยดี บรรลุตามวัตถุประสงค 
 

๓. จุดเดน 

 ผูเรียนสามารถมีความกระตือรืนรนในการฝกฝนและเรียนรูเพิ่มเติมนอกหองเรียน เพื่อพัฒนา

ตนเองใหสามารถแขงขันทักษะความเลิศทางดานวิชาการกับโรงเรียนอ่ืนๆ ได และมทีักษะในการคิดอยางมี

วิจารณญาณ  คิดสรางสรรค และคิดแกปญหา มีทักษะในการดําเนินชีวิต  รวมทั้งสามารถใชเทคโนโลยีใน

การแสวงหาความรูไดดวยตนเอง ผูเรียนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ําหนักสวนสูง

ตามเกณฑ มีระเบียบวินัย และปฏิบัติตนตามคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ จนเปนเอกลักษณของ

สถานศึกษา เปนที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย การเคารพกฎกติกา มารยาทของสังคม 

เชน การตอแถวเขาคิว การมีสัมมาคารวะ การมีน้ําใจ มีความซื่อสัตย การมีจิตสาธารณะ เปนตน  

 



๒๕ 
 

๔. จุดควรพัฒนา 

 ผูเรียนยังตองเรงพัฒนาดานความกลาแสดงออก ทักษะการนําเสนอ การอภิปรายและการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูอยางสมเหตุสมผล พัฒนาและสงเสริมการสรุปองคความรูเพ่ือความรูที่ยั่งยืนของผูเรียน  

และยังตองไดรับการสงเสริมในดานทัศนคติที่ดีตอความเปนไทย ไมหลงใหลกับคานิยมตางชาติ จนเกิดการ

ลอกเลียนแบบ ทําใหลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และควรไดรับการปรับทัศนคติในดานการศึกษาตอใน

ระดับที่สูงข้ึน 

 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ : ด ี
๑. กระบวนการพัฒนาและผลการพัฒนา 
     โรงเรียนมีการกําหนดเปาหมายวิสัยทัศน พันธกิจและกลยุทธของโรงเรียนไวอยางชัดเจน  
โดยศึกษากรอบแนวคิดจากแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ บริบทและความตองการของชุมชน และศึกษาสภาพปจจุบันของ
โรงเรียน โดยนําขอมูลที่ศึกษามาวิเคราะห SWOT เพ่ือใหทราบถึงจุดออน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค 
ในการพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพ โดยความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของ เชน คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผูนําชุมชน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูปกครองและนักเรียน รวมกันวิเคราะหและกําหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และกลยุทธของโรงเรียน  หลังจากท่ีโรงเรียนมีวิสัยทัศน พันธกิจ 
เปาประสงค และกลยุทธแลว โรงเรียนไดมีการดําเนินการวางแผนโครงการตางๆ เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน 
พันธกิจ และเปาประสงค ตามกลยุทธที่กําหนด โดยไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป และไดมีการกํากับติดตาม ตรวจสอบอยางตอเนื่องโดยการจัดระบบการประกันคุณภาพ
การศกึษาใหมีประสิทธิภาพ ที่มีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้  ๑) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
๒) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุงเนนคุณภาพตามมาตรฐาน  ๓) จัดการและบริหารขอมูลสารสนเทศ
อยางเปนระบบโดยใชเทคโนโลยีในการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูลเปนสารสนเทศท่ีเปนประโยชนในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ๔) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  ๕) ดําเนินการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  ๖) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา  ๗) จัดทํารายงาน
ประจําปที่เสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน  ๘) โรงเรียนดําเนินการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง  
โดยจัดประชุมครู ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา นําเสนอผลการดําเนินงานรายงานประจําปของ
สถานศึกษา วิเคราะหจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปตามจุดที่ควรพัฒนา  
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรมที่จะพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา โดยเนนที่ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จัดทําโครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีกิจกรรมประชุมชี้แจงความเขาใจ
แนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในใหกับครูทุกคนในโรงเรียน แตงตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ใหปฏิบัติหนาที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานของสถานศึกษา ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง และใหคณะกรรมการประกันคุณภาพของโรงเรียน
ดําเนินงานตามมาตรฐานที่โรงเรียนกําหนด ติดตามการประเมินโครงการ/กิจกรรมและสรุปผลการ
ดําเนินงาน  มีการสํารวจความพึงพอใจและประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนจากนักเรียน ผูปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา และผูมีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
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ในดานการพัฒนาวิชาการโรงเรียนมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่องทุกป เพ่ือให
ผูเรียนเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ เรียนรูอยางรอบดาน โดยการสงเสริมทักษะทางดานภาษา ทักษะ
ทางดานอาชีพ ทักษะการใชชีวิต ทักษะการใชเทคโนโลยี และทักษะการแกปญหา โดยการจัดใหมีรายวิชา
ตางๆ เชน วิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมวิชาภาษาจีน วิชาโครงงาน วิชาการอาหาร กิจกรรมสะเต็มศึกษา 
กิจกรรมชุมนุม โครงการทํามาคาขาย “ผลิตมะพราวแกว” โครงการทํามาคาขาย “ผลิตผักอินทรีย” 
กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมคายวิทยาศาสตร เปนตน ใหกับนักเรียนทุกระดับชั้น นอกจากการพัฒนาใน
ดานวิชาการแลวการจัดการศกึษาจะมีคุณภาพไดตองมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถดวยทางโรงเรียนจึง
ไดจัดใหครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนไดเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง โดยการให
ครูเขารับการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร รับการอบรมจากหนวยงานตนสังกัด มหาวิทยาลัย 
และหนวยงานตางๆ ที่จัดการอบรม ในดานสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการเรียนรู 
โรงเรียนไดใหความสําคัญในเรื่องนี้ เปนอยางมาก ซึ่ งเปนเอกลักษณของโรงเรียน “โรงเรียนมี
สภาพแวดลอมรมรื่น สวยงาม มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู” โดยโรงเรียนจัดสภาพแวดลอมไดอยาง
รมรื่นมีตนไมมากมายหลากหลายชนิดที่ใหรมเงา มีฐานการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง มีหองและอุปกรณ
ประกอบอาหาร อุปกรณเครื่องมือชาง มีหองสมุดของโรงเรียน หองปฏิบัติการฟสิกส หองปฏิบัติการเคมี 
หองปฏิบัติการชีววิทยา หองปฏิบัติการคณิตศาสตร หองปฏิบัติการภาษาไทย หองปฏิบัติการดนตรีไทย-
สากล หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการสืบคนขอมูล จัดใหมีสื่อและอุปกรณท่ีเอ้ือตอการเรียนรู
ครบทุกหองเรียนมีเครือขายอินเตอรเน็ตครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในโรงเรียน เพ่ือใหผูเรียนไดใชในการสืบคนหา
ความรูไดทุกท่ีทุกเวลา ในดานการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของโรงเรียนนั้นไดมีการดําเนินการและมี
การจัดเก็บขอมูลของฝายงานตางๆ อยางเปนระบบ ตอเนื่อง เพื่อใหขอมูลเปนปจจุบัน โดยความรวมมือ
จากครูและบุคลากรทางการศึกษา และผูมีสวนเก่ียวของทุกคน โดยใชเทคโนโลยีมาใชในการรวบรวมขอมูล
และจัดเก็บขอมูล ซึ่งทําใหสามารถรวบรวมขอมูลไดรวดเร็วจากทุกฝายงาน และสามารถสืบคนขอมูล
สารสนเทศของโรงเรียนไดทุกที่และตลอดเวลาที่ตองการใชขอมูล เพราะขอมูลทั้งหมดเผยแพรผานระบบ
ออนไลน 
 จากการดําเนินงานตางๆ ตั้งแตเริ่มกําหนดทิศทางของโรงเรียน โดยการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 
เปาประสงค และกลยุทธ การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัตริาชการประจําป การพัฒนาหลักสูตร
อยางตอเนื่อง การจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา จัดใหมีสภาพแวดลอมท่ีรมรื่น สวยงาม  
มีบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู และมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย ภายใตหลักความพอเพียง สงผลให
โรงเรียนมีคุณภาพยิ่งข้ึนซึ่งจะเห็นไดจากผูเรียนสามารถเขาเรียนตอในมหาวิทยาลัยตางๆ ไดมากยิ่งข้ึน และ
ในสาขาวิชาท่ีตองใชความรูความสามารถมากยิ่งข้ึน เชน สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร  
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน  และไดทุนเรียนตอในมหาวิทยาลัยตางๆ  
และที่แสดงใหเห็นวาโรงเรียนมีการบริหารจัดการไดอยางมีคุณภาพก็คือผูปกครอง ชุมชน ใหความไววางใจ
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ทําใหจํานวนนักเรียนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป และผลการสํารวจความ
พึงพอใจของผูปกครอง นักเรียน และชุมชน พบวา ผูปกครอง นักเรียน และผูมีสวนเกี่ยวของมีความพึง
พอใจตอการบริหารจัดการศกึษา  
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๒. ขอมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
     ประเด็นภาพความสําเร็จดานกระบวนการบริหารและการจัดการ ไดแก โรงเรียนมีวิสัยทัศน  
พันธกิจที่โรงเรียนกําหนดชัดเจน สอดคลองกับสภาพปญหาความตองการของสถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน 
และสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจําป สอดคลองกับการพัฒนาครูและผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย มีการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความเชี่ยวชาญ สามารถใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีขอมูล
สารสนเทศถูกตอง ทันสมัย สามารถนําไปประยุกตใชได ดําเนินการบริหารงานอยางเปนระบบ มีโครงการ/
กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมทั้งภายในโรงเรียนและชุมชน และสรางสังคมแหงการเรียนรู
กระตุนใหผูเรียนใฝเรียนใฝรู มีการทําขอตกลงความรวมมือกับมหาวิทยาลัย หนวยงานและองคกรตางๆ  
โรงเรียนมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาอยางเปนระบบ และ
ตอเนื่อง โดยครรูอยละ ๑๐๐ ไดรับการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล อยางนอย ๒ ครั้งตอภาคเรียน 
และนําผลการนิเทศ กํากับ ติดตามมาวิเคราะหเพ่ือพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาในปการศึกษาถัดไป  
และสรางสังคมแหงการเรียนรูกระตุนใหผูเรียนใฝเรียนใฝรู มีระบบการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศเปนแบบ
ระบบออนไลน เพ่ือใหครูทุกคนสามารถสงขอมูลรวมไวในแหลงเก็บขอมูลที่เดียว มีการจัดทํา Drive Team 
เพ่ือจัดเก็บขอมูลของงานแตละงาน และครูทุกคนสามารถเขาไปสืบคนขอมูลได ในสวนของระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมีโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เพื่อใหครูทุกคนไดมีสวนรวมและมีความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา จากการดําเนินงานทั้งหมดสงผลใหมีความสําเร็จในการบริหารจัดการและไดรับการยอมรับจาก
ผูปกครอง ซึ่งเห็นไดจากจํานวนนักเรียนที่เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง และผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผูปกครองนักเรียน 
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สิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนรู

การเปดโอกาสใหมีสวนรวมของโรงเรียน

การบริหารของผูบริหารโรงเรียน

การจัดกิจกรรมสงเสริมการเรยีนรูของนักเรียน

การจัดกิจกรรมการเรียนรูของครู

คุณลักษณะที่ประสงคของนักเรียน

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ความสามารถในการคิดวิเคราะหและเขียนของนักเรียน

ความสามารถในการอานของนักเรียน

รอยละ

รอยละความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาของโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับมากข้ึนไป



๒๙ 
 

๓. นวัตกรรม (Innovation) หรือแบบอยางที่ดีของสถานศึกษา 
 ผูบริหารมีนวัตกรรมในการบริหารงานคือ SMART NTR model ซึง่ไดหลอมรวมแนวคิดและ
ทฤษฎีที่จะนํามาอธิบายประเด็นหรือตัวแปรดานกระบวนการ 8 ดานประกอบดวย  
 ๑. ดานสภาพแวดลอม (Surroundings) 
 ๒. ดานคุณธรรมจริยธรรม (Moral) 
 ๓. ดานวิชาการ  (Academic) 
 ๔. ดานมนุษยสัมพันธและการสื่อสาร  (Relationship)  
 ๕. ดานเทคโนโลย ี(Technology) 
 ๖. ดานเครือขายความรวมมือ (Network) 
 ๗. ดานการทํางานเปนทีม (Teamwork) 
 ๘. ดานการวิจัยและโครงงาน (Research) 

๔. จุดเดน 
 ๑. มีการบริหารเงินงบประมาณเปนไปตามโครงการและเปนปจจุบันอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๒. มีการนําเทคโนโลยีเขามาใชในการบริหารงานและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 ๓. สถานศึกษามีสถานที่และบรรยากาศที่รมรื่น เอื้อตอการเรียนรู  
 ๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนา อยางตอเนื่อง ทั้งภายในและภายนอก 

๕. จุดควรพัฒนา 
 ๑. การเปดโอกาสใหผูปกครองและชุมชนไดมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการกําหนด
ทิศทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมากยิ่งขึ้น   
 ๒. การบริหารทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนและคุมคา เชน การบริหารจัดการงบประมาณโดย
คํานึงถึงความสําคัญ ความเหมาะสม และประโยชนที่จะไดรับ, การบริหารทรัพยากรบุคคล อยางเหมาะสม
ตามศักยภาพ ความสามารถ รวมถึงการจัดสรรปริมาณงานใหบุคลากรในองคกรอยางเหมาะสมและ
ยุติธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐ 
 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ระดับคุณภาพ : ด ี
 

๑. กระบวนการพัฒนาและผลที่เกิดจากการพัฒนา 
    ๑.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 
 โรงเรียนดําเนินการสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใหครูเขารับการ
อบรมการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน การจัดการเรียนการสอน STEM Education 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบ Active learning  การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน เปนตน    
เพ่ือนําความรูกลับมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนใหมีคุณภาพ และผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง 
โดยครูไดมีการศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะหมาตรฐาน ตัวชี้วัด และจัดทําแผนการจัดการเรียน 
การสอนทุกภาคเรียนที่เนนกิจกรรมการเรียนรูแบบ Active Learning สอดคลองกับมาตรฐานตัวชี้วัดและ
ความตองการของทองถิ่น โดยโรงเรียนมีการตรวจแผนหนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู และ 
แนวการจัดการเรียนรูของครูทุกคนกอนนําไปใชสอนจริง นอกจากการจัดการเรียนการรในชั้นเรียนแลว
โรงเรียนยังจัดใหมีโครงการและกิจกรรมที่หลากหลาย เชน โครงการสถานศึกษาพอเพียง โครงการ 
ทํามาคาขาย “ผลิตผักอินทรีย” โครงการทํามาคาขาย “ผลิตมะพราวแกว” เพ่ือสงเสริมดานอาชีพใหกับ
ผูเรียน และผูเรียนนําความรูที่ไดไปหารายไดระหวางเรียนดวย และโรงเรียนจัดใหมีกิจกรรมชุมนุม 
ที่หลากหลายตามความตองการของผูเรียนโดยเนนกิจกรรมชุมนุมที่ตองลงมือปฏิบัติ เชน ชุมนุมมะพราว
แกวหนองยา  ชุมนุมดนตรีไทย  ชุมนุมนักประดิษฐ  ชุมนุมโครงงานวิทยาศาสตร  ชุมนุมทําขนม  ชุมนุมสื่อ
เยาวชนนอย ฯลฯ  นอกจากนี้โรงเรียนยังจัดกิจกรรม STEM Education ใหกับนักเรียนทุกระดับชั้น  และ
ยังสงเสริมทักษะการแกปญหา และการกลาแสดงออกอยางสรางสรรคโดยจัดใหมีการแขงขันจรวดขวดน้ํา 
การแขงขันแพรับน้ําหนัก การแขงขันบอลลูนอากาศรอน การแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร และการแขงขัน 
science show ฯลฯ เพ่ือใหผูเรียนไดแสดงถึงศักยภาพของตนเอง  จากการดําเนินงานดังกลาวนั้นทําให
ประสบผลสําเร็จในการจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใช 
ในชีวิตได ซึ่งจะเห็นไดจากครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรูที่เนนกิจกรรม Active Learning  ผูเรียนทุกคน
ไดทํากิจกรรม STEM Education ผเรียนทุกคนไดเรียนรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนมีผลิตภัณฑ
มะพราวแกวสงขายโดยมีนักเรียนเปนผูดําเนินการตั้งแตจัดหาวัตถุดิบ ผลิต บรรจุหีบหอ และจัดจําหนาย  
ผูเรียนไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแขงขันจรวดขวดน้ําประเภทความไกลแบบขวดเดียว ในการ
แขงขันจรวดขวดน้ําระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๗  โรงเรียนไดรับรางวัลเหรียญทองการแขงขันโครงงาน
วิทยาศาสตร ประเภทสิ่งประดิษฐ ฯลฯ       
   
  ๑.๒. การใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู 
       โรงเรียนไดสมัครเขารวมโครงการโรงเรียนประชารัฐ ไดปรับปรุงหองเรียนใหมีสื่อ และ
เทคโนโลยี ติดตั้งคอมพิวเตอร และโทรทัศนทุกหอง สนับสนุนใหครูใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรูการสอน โดยครูผลิตสื่อเอง และดาวนโหลดสื่อจาก DLIT มาใชในการจัดการเรียนการสอน 
นักเรียนรอยละ ๑๐๐ ไดหาความรูเพ่ิมเติมจากแหลงเรียนรูภายใน เชน หองสมุดโรงเรียน หองคอมพิวเตอร 
หองสืบคนขอมูล หองสมุดภาษาไทย หองดนตรีสากล หองดนตรีไทย ฐานการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
หองคหกรรม ฯลฯ  และแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน เชน วัดหนองตากยา วัดหนองอีเห็น คายลูกเสือ
อนุสรณศุภมาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และองคการ
พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ(อพวช.) รวมทั้งการหาความรูผานระบบอินเตอรเน็ต นอกจากนี้ครูทุกคน 



๓๑ 
 

ไดบูรณาการภูมิปญญาทองถ่ินลงในแผนการจัดการเรียนรูเพื่อใหนักเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใช
ในชีวิตประจําวันได  โดยสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง  
 

๑.๓. การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

       โรงเรียนจัดใหมีวัสดุอุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกไวอยางครบครัน และมีคุณภาพ
พรอมใชงานตลอดเวลาครบทุกหองเรียน เชน โตะ-เกาอ้ีของผู เรียนและครูผูสอน บอรดสําหรับ 
จัดนิทรรศการ กระดานไวทบอรด คอมพิวเตอร โทรทัศน และเครือขายอินเตอรเน็ต เปนตน นอกจากนี้ยัง
จัดบรรยากาศหองเรียนใหนาอยูนาเรียนรู อากาศถายเทไดดี มีความสะอาด มีความเปนระเบียบเรียบรอย 
เอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งจะเห็นไดจากการจัดใหมีการประกวดหองเรียน และครูผูสอนมีการเตรียม
ความพรอมในการจัดการเรียนรูอยูเสมอ และจัดการเรียนการสอนใหมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับ
ครูผูสอน เชน ครูผูสอนมีความเปนกันเองกับผูเรียนการใชคาํถามเพื่อใหเกิดการถาม-ตอบระหวางครูผูสอน
กับผูเรียน ครูผูสอนกับผูเรียนรวมกันหาขอสรุปหรือรวมกันทํางาน ใหผูเรียนทํางานกันเปนกลุม ใชกิจกรรม
เกมสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนรู เปนตน นอกจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีใหผูเรยีนไดเรียนรูอยางมี
ความสุขแลว ครูผูสอนยังมีการจัดลําดับเนื้อหาสาระ ความรูใหเหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน มีการ
วิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลเพ่ือจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียน  
 

๑.๔. การตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

     โรงเรียนไดมีการวัดประเมินผลความรูความเขาใจของนักเรียนจากสภาพจริง และเปนระบบ
ดวยเครื่องมือที่เหมาะสม สามารถตรวจสอบได และนักเรียนไดมีสวนรวมในการประเมินผลตางๆ ครูที่สอน
ทุกคนมีการตรวจงานนักเรียนเปนประจํา และมีการใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียนเพ่ือใหนักเรียนนําไป
ปรับปรุงแกไข และการจัดทําเครื่องมือวัดผลมีการตรวจสอบจากฝายบริหารงานวิชาการกอนนําไปใชในการ
วัดและประเมินผลผูเรียนอีกดวย 

 

๑.๕. การแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
             โรงเรียนมีการปรับโครงสรางรายวิชา หนวยการเรียนรู ของวิชาในกลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(สาระการเรียนรูภูมิศาสตร) สนับสนุนให

ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยสรางโอกาสใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรม 

การเรียนรูและไดลงมือปฏิบัติจริงจนนําสูการสรุปองคความรูไดดวยตนเอง  จัดการเรียนการสอนที่สงเสริม

ทักษะการคิด เชน การเรียนรูดวยโครงงาน  กิจกรรมสะเต็มศึกษา โครงการโรงเรียนประชารัฐ โครงการ

พัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศ กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร คายวิทยาศาสตร คายคณิตศาสตร 

คายอบรมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมรักการอาน กิจกรรมวันสําคัญของภาษาไทย การจัดการเรียนการ

สอนธรรมศึกษา ไดสงเสริมใหครูใชสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย สรางนวัตกรรมและนําเทคโนโลยีมาใชใน

การจัดการเรียนการสอน มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพการสอน และใหครูทุกคนทํางานวิจัยใน

ชั้นเรียนอยางนอย ปการศึกษาละ ๑ เรื่อง เพ่ือนําไปปรับปรุงและพัฒนาการสอนตอไป องคกร หนวยงาน

และชุมชนไดมาใหความรูกับนักเรียนอยางตอเนื่อง ครูและนักเรียนก็ไดไปเรียนรูภายในชุมชน ไดเรียนรูภ

นอกสถานที่ และไดนําความรูท่ีไดรับกลับมาพัฒนาโรงเรียนและการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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๒. ขอมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
          ในดานการจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตได โรงเรียนมกีารสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยครไูดรับเกียรติบัตรจาก
การอบรมการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน เกียรติบัตรการเขารับการอบรมการจัดการ
เรียนการสอน STEM Education การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบ Active learning การจัด 
การเรียนรูแบบโครงงาน เปนตน และนําความรูกลับมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนใหมี
คุณภาพ และผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งเห็นไดจาการจัดทําแผนการจัดการเรียนการสอนทุกภาคเรียนที่
เนนกิจกรรมการเรียนรูแบบ Active Learning สอดคลองกับมาตรฐานตัวชี้วัดและความตองการของ
ทองถิ่น นอกจากการจัดการเรียนรู ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญแลว โรงเรียนมีโครงการและกิจกรรมที่
หลากหลาย เชน ฐานการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง โครงการทํามาคาขาย “ผลิตผักอินทรีย” โครงการทํามา
คาขาย “ผลิตมะพราวแกว” เพ่ือสงเสริมดานอาชีพใหกับผูเรียน และผูเรียนนําความรูที่ไดไปหารายได
ระหวางเรียนดวย ทําใหโรงเรียนมีผลิตภัณฑตางๆ ที่เปนแบรนดของโรงเรียนจําหนายในตําบลหนองตากยา
และมีรานคา ผูปกครองนักเรียน รับสินคาไปจําหนายดวย และโรงเรียนจัดให มีกิจกรรมชุมนุม 
ที่หลากหลายตามความตองการของผูเรียนโดยเนนกิจกรรมชุมนุมที่ตองลงมือปฏิบัติ โดยมีการจัดทําคําสั่ง
แตงตั้งใหครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนท่ีปรึกษาชุมนุมตางๆ และจัดทําเลมรายงานผลการจัดกิจกรรม
ชุมนุมทุกภาคเรียน นอกจากนี้ยังสงเสริมทักษะการแกปญหา และการกลาแสดงออกอยางสรางสรรค โดย
ทางโรงเรียนไดมีการจัดทํารายงานกิจกรรมตางๆ เชน กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร กิจกรรมวันภาษาไทย 
กิจกรรมเขาคายพัฒนาทักษะทางดานวิทยาศาสตร กิจกรรมคายรักษนก กิจกรรมสัปดาหหองสมุด กิจกรรม
เขาคายพักแรมลูกเสือเนตรนารี รวมถึงรายการแขงขันทักษะทางวิชาการ เกยีรติบัตร วุฒิบัตรของครูผูสอน
และผูเรียน ที่แสดงถึงศักยภาพครูผูสอนและผูเรียน         
  ในดาน การใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู โรงเรียนมีหองเรียน 
ที่มีสื่อและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร และโทรทัศนทุกหองเรียน ครูมีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนรูการสอน ที่ครูผลิตสื่อเอง และที่ดาวนโหลดสื่อจาก DLIT มาใชในการจัดการเรียนการสอน มีการ
ปรับปรุงพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนเพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู เชน หองสมุดโรงเรียน หอง
คอมพิวเตอร หองสืบคนขอมูล หองสมดุภาษาไทย หองดนตรีสากล หองดนตรีไทย ฐานการเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง หองคหกรรม ฯลฯ  และมแีหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน เชน วัดหนองตากยา วัดหนองอีเห็น คาย
ลูกเสืออนุสรณศุภมาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และองคการ
พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ(อพวช.) ซึ่งเห็นไดจากหนังสือราชการขอความรวมมือ และการจัดทําความ
รวมมือทางการศึกษา(MOU) ระหวางโรงเรียนกับหนวยงานตางๆ มีการจัดใหมีการหาความรูผานระบบ
อินเตอรเน็ต โดยปรับปรุงพัฒนาระบบเครือขายอินเตอรเน็ตครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในโรงเรียน 

ในดานการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกไว
อยางครบครัน และมีคุณภาพพรอมใชงานตลอดเวลาครบทุกหองเรียน มโีตะ-เกาอี้ของผูเรียนและครูผูสอน 
บอรดสําหรับจัดนิทรรศการ กระดานไวทบอรด คอมพิวเตอร โทรทัศน และเครือขายอินเตอรเน็ต เปนตน 
หองเรียนมีความนาอยูนาเรียนรู อากาศถายเทไดด ีมีความสะอาด มีความเปนระเบียบเรียบรอย เอ้ือตอการ
เรียนรูของผูเรียน มีการจัดประกวดหองเรียน  
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ในดาน การตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน โรงเรียนมี
การวัดประเมินผลความรูความเขาใจของนักเรียนจากสภาพจริง และเปนระบบดวยเครื่องมือที่เหมาะสม 
สามารถตรวจสอบได ครูผูสอนทุกคนมีการตรวจงานนักเรียนเปนประจํา และมีการใหขอมูลยอนกลับแก
นักเรียน ซึ่งจะเห็นไดจากรองรอยการตรวจสมุด ใบงาน แบบฝกหัด ที่มีการเขียนขอบกพรอง/ขอผิดพลาดที่
ตองปรับปรุงแกไข หรือคําชมเพื่อเปนกําลังใจแกผูเรียน โดยเครื่องมือวัดผลท่ีครูผูสอนจัดทําขึ้นจะตองผาน
การตรวจสอบและลงชื่อรับรองจากฝายบริหารงานวิชาการกอนจึงสามารถนําไปใชในการวัดและประเมินผล
ผูเรียนได 

ในดานการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู   
โรงเรียนมีการปรับโครงสรางรายวิชา หนวยการเรียนรู ของวิชาในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(สาระการเรียนรูภูมิศาสตร) โดยจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎรบํารุง พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่สอดคลองกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) มีจัดการเรียนการสอนที่
สงเสริมทักษะการคิดโดยมีการจัดทํารายงานการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสู
ความเปนเลิศ กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร คายวิทยาศาสตร คายคณิตศาสตร คายอบรมคุณธรรม
จริยธรรม กิจกรรมรักการอาน กิจกรรมวันสําคัญของภาษาไทย ฯลฯ มกีารจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา
โดยพระวิทยากรจากความรวมมือของวัดในชุมชน ครูผูสอนมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูทุกคน และ 
มกีารทําจัดทํารายงานวิจัยในชั้นเรียน ปการศึกษาละ ๑ เลมทุกคน  
 
๓. นวัตกรรม(Innovation) หรือแบบอยางท่ีดีของสถานศึกษา 
 โรงเรียนมีการออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษาเอง และนําไปใชจัดกิจกรรมกับผูเรียน โดยมีการ
จัดการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรม STEM EDUCATION ผานการกระบวนการ PLC เรื่องการออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรู STEM EDUCATION เพื่อใหเหมาะกับบริบทของโรงเรียน และไดนําแผนการจัด
กิจกรรมสูการปฏิบัติทุกชั้นเรียน นักเรียนทุกคนไดเรียนรูผานกระบวนการ STEM EDUCATION นักเรียนมี
ความสุข สนุกกับกิจกรรมที่ทํา ไดแสดงความสามารถดานการคิด วิเคราะห และบูรณาการความรูไดเปน
อยางดี กลาแสดงออกอยางถูกตอง และนักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรูมากยิ่งข้ึน  
  
๔. จุดเดน 
 ครูมีความตั้งใจ มุงมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูโดยการคิด 
ไดปฏิบัติจริง มีการใชแหลงเรียนรูที่หลากหลาย ใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศและสภาพ 
แวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู และครูมีความสามารถในการนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
และสงเสริมใหนักเรียนแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
 
๕. จุดควรพัฒนา 

ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียนท่ีพัฒนาผูเรียนใหมีความกลาแสดงออก สามารถ
นําเสนอ อภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรูไดอยางสมเหตุสมผลมากยิ่งข้ึน ควรนําภูมิปญญาทองถ่ินเขามามี
สวนรวมในการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูมากขึ้น และสงเสริมการฝกฝนนักเรียนที่มีความสามารถใน
ดานตางๆ ใหมีทักษะความรูความสามารถมากยิ่งข้ึน เพ่ือใหนักเรียนไดแสดงออกถึงความรูสามารถท่ีมีและ
ไดแลกเปลี่ยนประสบการณจากการแขงขันทักษะความเปนเลิศทางวิชาการ 
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ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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ตอนท่ี ๓ 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

๑.ผลการประเมินรายมาตรฐาน 

มาตรฐานสถานศึกษา 
คาระดับ
คุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

หลักฐานสนับสนุน 
(ขอมูล/งาน /โครงการ /กิจกรรม) 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผูเรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
๑. ความสามารถในการอาน การเขียน  
การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 
๒.ความสามารถในการคิดวิเคราะห  
คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา 
๓.ความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
๔.ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
๕.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
๖. ความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี
ตองานอาชีพ 

๓ ด ี รองรอยหลักฐาน/เอกสาร 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 
- ผลการทดสอบ O-NET 
- รายงานโครงการ/กิจกรรมตางๆ 
- ชิ้นงาน/ผลงานของผูเรียน 
- โครงงานของผูเรียน 
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- โลรางวัล/เกียรติบัตร 
- ภาพถายกิจกรรมตางๆ 
โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ 
๑.โครงการจัดการเรียนรูตามกลุมสาระฯ 
๒.โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศ 
๓.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   - กิจกรรมติวเสริมเพ่ิมความรู 
๔.โครงการพัฒนาและประเมินผลการใชหลักสูตร
สถานศึกษา 
๕.โครงการ STEM Education 
   - กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM 
๖.โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรูและสงเสริมให
ผูเรียนมีความใฝรูใฝเรียนและเรียนรูอยางตอเนื่อง 
๗.โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุมสาระสังคมศึกษาฯ 
๘.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาตางประเทศ 
๙.โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
๑๐.โครงการสงเสริมทักษะการคิดคํานวณดวย
เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต) 
๑๑.โครงการสงเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตรเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
     - กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร 
     - กิจกรรมสงเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร 
     - กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตรเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๑๒.โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุมสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา 



๓๖ 
 

มาตรฐานสถานศึกษา คาระดับ
คุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

หลักฐานสนับสนุน 
(ขอมูล/งาน /โครงการ /กิจกรรม) 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
(ตอ) 
 

  ๑๓.โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุมสาระฯศิลปะ 
๑๔.โครงการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระฯการ
งานอาชีพและเทคโนโลย ี
๑๕.โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
     - กิจกรรมสงเสริมอาชีพ 
     - กิจกรรมสงเสริมเกษตรอินทรีย 
๑๖.โครงการสถานศกึษาพอเพียง 
     - กิจกรรมสงเสริมการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    - กิจกรรมพัฒนาฐานการเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๑๗.โครงการคายพัฒนาทักษะทางดานคณิตศาสตร 
๑๘.โครงการคายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร 
๑๙.โครงการพัฒนางานหองสมุด 
     - กิจกรรมสัปดาหหองสมุด 
     - กิจกรรมรักการอาน 
๒๐.โครงการพัฒนาหองสืบคน อินเตอรเน็ต 
๒๑.โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
   - กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนชุมนม 
   - กิจกรรมทัศนศึกษา 
   - กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนลูกเสือ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของ
ผูเรียน 
๑.การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดี 
ตามที่สถานศึกษากําหนด  
๒.ความภูมิใจในทองถ่ินและความ 
เปนไทย 
๓.การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความ
แตกตางและหลากหลาย 
๔.สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

๓ ด ี รองรอยหลักฐาน/เอกสาร 
- รายงานโครงการ/กิจกรรมตางๆ 
- แบบประเมินการเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
  (แนะแนว/ลูกเสือ/ชุมนุม/ทัศนศึกษา) 
- ชิ้นงาน/ผลงานของผูเรียน 
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- โลรางวัล/เกียรติบัตร 
- ภาพถายกิจกรรมตางๆ 
โครงการ/กิจกรรม 
๑.โครงการงานแนะแนว 
๒.โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
   - กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนลูกเสือ 
   - กิจกรรมคายผูบําเพ็ญประโยชน 
   - กิจกรรมคายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี 
   - กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 



๓๗ 
 

มาตรฐานสถานศึกษา คาระดับ
คุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

หลักฐานสนับสนุน 
(ขอมูล/งาน /โครงการ /กิจกรรม) 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
(ตอ) 

  ๓.โครงการปลูกจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม 
   - กิจกรรมคัดแยกขยะ 
   - กิจกรรมรณรงคอนุรักษสิ่งแวดลอมและพลังงาน 
๔.โครงการพัฒนางานโภชนาการและอนามัย 
   - กิจกรรมตรวจสุขภาพดวยตนเองของนักเรียน 
   - กิจกรรมพัฒนาหองพยาบาลเพ่ือการบริการท่ีดี 
   - กิจกรรมสงเสริมดานสุขภาพอนามัยฯ 
๕.โครงการพัฒนางานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
   - กิจกรรมประชุมผูปกครองนักเรียน 
   - กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน 
   - กิจกรรมการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล 
๖.โครงการสงเสริมประชาธิปไตย 
   - กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
   - กิจกรรมรณรงคสงเสริมประชาธิปไตย 
๗.โครงการปลูกฝงคณุธรรม จริยธรรมคุณลักษณะ
อันพึงประสงคและสมรรถนะของนักเรียน 
   - กิจกรรมคายคุณธรรม จริยธรรม 
   - กิจกรรมวันวิสาขบูชา, กิจกรรมวันมาฆบูชา 
   - กิจกรรมแหเทียนจํานําพรรษา 
   - กิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง 
   - กิจกรรมครบรอบวันสถาปนาโรงเรียน 
๘.โครงการวันสําคัญแหงชาติ 
   - กิจกรรมพิธีไหวครู 
   - กิจกรรมวันพอแหงชาติ, กิจกรรมวันแมแหงชาติ 
   - กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐ 
   - กิจกรรมสงทายปเกาตอนรับปใหม 
   - กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต 
   - กิจกรรมวันลอยกระทง 
๙.โครงการรณรงคตอตานยาเสพติด 
   - กิจกรรมเพ่ือนที่ปรึกษา 
   - กิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  
๑๐.กิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู 
๑๑.กิจกรรมคายรักษนก 
๑๒.กิจกรรมอบรมใหความรูจากหนวยงานอื่นๆ 
     - อบรมใหความรูเก่ียวกับโทษภัยของยาเสพติด 
     - อบรมใหความรูเรื่องกฎจราจร 
     - อบรมใหความรูเรื่องเพศศึกษาและโรคเอดส 

คาเฉลี่ย/ระดับคุณภาพ ๓ ด ี  



๓๘ 
 

มาตรฐานสถานศึกษา 
คาระดับ
คุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

หลักฐานสนับสนุน 
(ขอมูล/งาน /โครงการ /กิจกรรม) 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 
๑. การมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธ
กิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 
๒. การมีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 
๓. การดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนน
คุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 
๔. การพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๕. การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู
อยางมีคุณภาพ 
๖. การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู 

๓ ด ี รองรอยหลักฐาน 
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจําป 
- ผลสรุปการทํา SWOT 
- เลมสารสนสนเทศโรงเรียน 
- โครงสรางการบริหารงาน 
- หลักสูตรสถานศึกษา/วิจัยในชั้นเรียน/แหลงเรียนรู 
- ประกาศใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- ประกาศคาเปาหมายมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
- รายงานโครงการ/กิจกรรม 
- รายงานการอบรม/บันทึกไปราชการ 
- เกียรติบัตร/ภาพถาย 
โครงการ/กิจกรรม 
๑.โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการ 
๒.โครงการพัฒนางานสารสนเทศ 
๓.โครงการพัฒนางานงานทะเบียน วัดผลและ
ประเมินผล 
๔.โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
   - กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
   - กิจกรรมดําเนินงานระบบประกันคุณภาพ
การศกึษา 
๕.โครงการนิเทศการจัดการศึกษา 
๖.โครงการปรับปรุงหองเรียนวิทยาศาสตร 
๗.โครงการสถานศกึษาพอเพียง 
   - กิจกรรมพัฒนาฐานการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
๘.โครงการสงเสริมพัฒนาวิชาการแกชุมชน 
๙.โครงการสรางเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ 
   - กิจกรรมการดําเนินงานบุคคล 
   - กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
   - กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๐.โครงการพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาองคกร 

คาเฉลี่ย/ระดับคุณภาพ ๓ ด ี  



๓๙ 
 

มาตรฐานสถานศึกษา 
คาระดับ
คุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

หลักฐานสนับสนุน 
(ขอมูล/งาน /โครงการ /กิจกรรม) 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
๑. การจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถนําไป
ประยุกตใชในชีวิตได 
๒. การใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู 
๓. การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๔. การตรวจสอบและประเมินผูเรียน
อยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนา
ผูเรียน 
๕. การแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูล
สะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู 

๓ ด ี รองรอยหลักฐาน 
- โครงงาน 
- ชิ้นงานและผลงานของผูเรียน 
- แหลงเรียนรู/แบบบันทึกการใชแหลงเรียนรู 
- แบบประเมิน/แบบทดสอบ 
- แบบวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู 
- แบบวิเคราะหขอสอบ 
- รายงานการประชุมอบรม 
- ขอมูลสารสนเทศ 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจําป 
- มาตรฐานการศึกษา 
- รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
- รองรอยการตรวจแบบฝกหัด/ใบงานท่ีมีการให
ขอมูลยอนกลับแกผูเรียน 
- วิจัยในชั้นเรียน 
- เกียรติบัตร 
- ภาพถาย 
โครงการ/กิจกรรม 
๑.โครงการสถานศกึษาพอเพียง 
   - กิจกรรมสงเสริมการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   - กิจกรรมมพัฒนาฐานการเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๒.โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
   - กิจกรรมสงเสริมอาชีพ 
   - กิจกรรมเกษตรอินทรีย 
๓.โครงการคายพัฒนาทักษะทางดานคณิตศาสตร 
๔.โครงการคายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร 
๕.โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศพ่ือการ
บริหารจัดการและการเรียนรู 
   - กิจกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครือขายอินเตอรเน็ตแบบวงจร Leased line 
   - กิจกรรมจัดเชาเครื่องคอมพิวเตอร Sever  
๖.โครงการนิเทศการจัดการศึกษา 
๗.โครงการ STEM Education 
   - กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM 



๔๐ 
 

มาตรฐานสถานศึกษา 
คาระดับ
คุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

หลักฐานสนับสนุน 
(ขอมูล/งาน /โครงการ /กิจกรรม) 

   ๘. โครงการสงเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศกึษา 
   - กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 
   - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทําวิจัยในชั้นเรียน
๙.โครงการสงเสริมทักษะสูความเปนเลิศ 
๑๐.โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
   - กิจกรรมทัศนศึกษา 
   - กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนชุมนุม 
   - กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนลูกเสือ 
   - กิจกรรมคายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี 
   - กิจกรรมคายบําเพ็ญประโยชน 
   - กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
๑๑. กิจกรรมการแขงขันทักษะวิชาการ 

คาเฉลี่ย/ระดับคุณภาพ ๓ ด ี  
 

หมายเหตุ :  ระดับคุณภาพ  
  ๕   หมายถึง  ยอดเยี่ยม      
  ๔   หมายถึง  ดีเลิศ     
  ๓   หมายถึง  ด ี     
  ๒   หมายถึง  ปานกลาง 
  ๑   หมายถึง  กําลังพัฒนา 
 
๒.สรุปผลการประเมิน 

มาตรฐาน คาเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ ดานคุณภาพผูเรียน ๓ ด ี
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๓ ด ี
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

๓ ด ี

คาเฉลี่ยรวม/ระดับคุณภาพ ๓.๐๐ ด ี
 
หมายเหตุ :  การแปรผลระดับคุณภาพ  
  ๔.๕๐ – ๕.๐๐  อยูในระดับ ยอดเยี่ยม  
  ๓.๕๐ – ๔.๔๙  อยูในระดับ ดีเลิศ  
  ๒.๕๐ – ๓.๔๙  อยูในระดับ ดี  
  ๑.๕๐ – ๒.๔๙  อยูในระดับ ปานกลาง  
  ต่ํากวา ๑.๕๐   อยูในระดับ กําลังพัฒนา 
 
 
 



๔๑ 
 

๓. จุดเดน 
    ดานผูเรียน 
      ๑. ผูเรียนมีระเบียบวินัย มีมารยาททางสังคม มีสัมมาคารวะ มีน้ําใจ มีความซื่อสัตย และมีจิตสาธารณะ 
 ๒. ผูเรียนมีทักษะในการคิดอยางมีวิจารณญาณ  คิดสรางสรรค และคิดแกปญหา มีทักษะในการ 
ดําเนินชีวิต รวมทั้งสามารถใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง 
 
 

    ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. มีการบริหารเงินงบประมาณเปนไปตามโครงการและเปนปจจุบันอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๒. มีการนําเทคโนโลยีเขามาใชในการบริหารงานและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 ๓. สถานศึกษามีสถานที่และบรรยากาศที่รมรื่น เอื้อตอการเรียนรู  
 ๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง ทั้งภายในและภายนอก 
 
 

    ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
๑. ครูมีความตั้งใจ มุงมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูโดยการคดิ 

ไดปฏิบัติจริง  
๒. ครูมีการใชแหลงเรียนรูที่หลากหลาย และนักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศและสภาพ 

แวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู 
๓. ครูมีความสามารถในการนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอน และสงเสริมใหนักเรียน

แสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
 
๔. จุดควรพัฒนา 
    ดานผูเรียน 
 ๑. พัฒนาผูเรียนใหมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) เพ่ิมสูงข้ึน 
 ๒. พัฒนาผูเรียนใหมีความกลาแสดงออก มีทักษะการนําเสนอ รูจักการอภิปรายและการแลกเปลี่ยน
เรียนรูอยางสมเหตุสมผล  
 ๓. พัฒนาและปรับทัศนคตขิองผูเรียนใหเห็นความสําคัญของการศึกษามากยิ่งข้ึนและใหความสําคัญใน
การศกึษาตอในระดับที่สูงข้ึน  
 
 

    ดานบริหาร 
 ๑. เปดโอกาสใหผูปกครองและชุมชนไดมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการกําหนดทิศทางใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมากยิ่งข้ึน   
 ๒. พัฒนาการบริหารทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนและคุมคาโดยคํานึงถึงลําดับความสําคัญ ความ
เหมาะสม และประโยชนที่จะไดรับ 

๓. พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล ใหปฏิบัติงานตามศักยภาพ ความสามารถ รวมถึงการมอบหมาย
ภาระงานใหบุคลากรในองคกรอยางเหมาะสมและยุติธรรมมากยิ่งข้ึน 

๔. พัฒนาองคกรใหเกิดวัฒนธรรมองคกรที่ดียิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

    ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
๑. พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาผูเรียนใหมีความกลาแสดงออก สามารถนําเสนอ 

อภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรูไดอยางสมเหตุสมผลมากยิ่งข้ึน  
๒. นําภูมิปญญาทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูมากข้ึน  
๓. สงเสริมการฝกฝนนักเรียนที่มีความสามารถในดานตางๆ ใหมีทักษะความรูความสามารถมากยิ่งข้ึน 

เพ่ือใหนักเรียนไดแสดงออกถึงความรูสามารถที่มีและไดแลกเปลี่ยนประสบการณจากการแขงขันทักษะความ
เปนเลิศทางวิชาการ 
 

๕. แผนพฒันาเพื่อความย่ังยืนหรือพัฒนาใหดีขึ้นหนึ่งระดับ 
 ๑. พัฒนาการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมสูงข้ึนและ
นักเรียนมีผลการเรียน ๓ ขึ้นไป อยางนอยรอยละ ๗๕  
 ๒. กํากับ ติดตาม ประเมินผล และใหคําแนะนําอยางตอเนื่อง ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
ครูใหครอบคลุมทุกมาตรฐาน ทุกตัวชี้วัด เพ่ือใหผูเรียนใหมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน 
(O-NET) ระดับดีขึ้นไป อยางนอยรอยละ ๕๐ 
 ๓. พัฒนาแหลงเรียนรูใหทันสมัย และจัดใหมีสื่อการเรียนรูที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
 ๔. จัดระบบสารสนเทศใหดียิ่งข้ึนกวาเดิม โดยนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการบริหารจัดการและ 
การจัดเก็บขอมูลสารสนเทศเพ่ือใหสามารถเขาถึงขอมูลสารสนเทศไดทุกที่ทุกเวลา และสงเสริมใหครู 
ใชเทคโนโลยีในการดําเนินงาน และการจัดการเรียนการสอนใหมากยิ่งขึ้น 
 ๕. พัฒนาการตรวจสอบและประเมินผู เรียนใหเปนระบบ โดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรูมากยิ่งข้ึน 



๔๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๔ 
 

การประกาศใชมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

 

 



๔๕ 
 

 

 
 



๔๖ 
 

การกําหนดคาเปาหมายความสําเร็จของแตละมาตรฐาน 

 

 



๔๗ 
 

 
 

 



๔๘ 
 

ผลการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 

      ๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรู ทุกระดับชั้น (ม.๑ - ม.๖) ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

กลุมสาระการเรียนรู 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๑ – ๖ ภาคเรียนที่ ๑ จํานวน 

นักเรียนท่ี

ไดระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

รอยละ 

นักเรียนท่ี 

ไดระดับ ๓  

ขึ้นไป 

จํานวน 

นร.ท่ีเขา

สอบ 

จํานวนนักเรียนที่มผีลการเรียนรู 

ร ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๓๓๒ ๐ ๕๘ ๔๒ ๑๗ ๒๖ ๔๓ ๓๓ ๒๘ ๘๕ ๑๔๖ ๔๓.๙๘ 
คณิตศาสตร ๔๓๐ ๑๐ ๑๘ ๓๐ ๒๕ ๔๖ ๔๔ ๕๐ ๕๐ ๑๕๗ ๒๕๗ ๕๙.๗๗ 

วิทยาศาสตร ๗๐๐ ๑๔ ๔๔ ๖๐ ๕๔ ๙๗ ๘๕ ๙๕ ๗๐ ๑๘๑ ๓๔๖ ๔๙.๔๓ 

สังคมศึกษา ฯ ๕๔๑ ๐ ๙๔ ๔๔ ๔๐ ๔๗ ๕๗ ๖๒ ๕๐ ๑๔๗ ๒๕๙ ๔๗.๘๗ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๑๔ ๗ ๓๘ ๖ ๕ ๒๖ ๓๑ ๓๘ ๔๐ ๒๒๓ ๓๐๑ ๗๒.๗๑ 
ศิลปะ ๒๘๒ ๐ ๒๔ ๒ ๘ ๙ ๑๐ ๑๓ ๒๘ ๑๘๘ ๒๒๙ ๘๑.๒๑ 

การงานอาชีพฯ ๓๔๕ ๑ ๓๖ ๒๓ ๒๐ ๒๙ ๔๐ ๗๕ ๖๐ ๖๑ ๑๙๖ ๕๖.๘๑ 

ภาษาตางประเทศ ๖๒๘ ๗ ๘๓ ๕๐ ๗๔ ๙๐ ๘๔ ๖๙ ๗๐ ๑๐๑ ๒๔๐ ๓๘.๒๒ 

 รอยละของนักเรียนที่ไดระดบั ๓ ขึ้นไป(๘ กลุมสาระการเรียนรู) ๕๓.๗๖ 
 

 

กลุมสาระการเรียนรู 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่  ๑ – ๖ ภาคเรียนที่ ๒ จํานวน 

นักเรียนท่ี

ไดระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

รอยละ 

นักเรียนท่ี 

ไดระดับ ๓  

ขึ้นไป 

จํานวน 

นร.ท่ีเขา

สอบ 

จํานวนนักเรียนที่มผีลการเรียนรู 

ร ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๒๗๒ ๐ ๓๒ ๔๙ ๒๑ ๑๖ ๒๒ ๓๓ ๒๑ ๗๘ ๑๓๒ ๔๘.๕๓ 
คณิตศาสตร ๔๑๑ ๕ ๒๒ ๒๐ ๒๘ ๖๒ ๖๕ ๖๘ ๓๑ ๑๑๐ ๒๐๙ ๕๐.๘๕ 

วิทยาศาสตร ๖๖๕ ๕ ๒๑ ๖๔ ๖๙ ๘๗ ๙๖ ๘๔ ๗๓ ๑๖๖ ๓๒๓ ๔๘.๕๗ 

สังคมศึกษา ฯ ๕๖๑ ๑๒ ๕๔ ๙๕ ๔๐ ๔๗ ๖๕ ๘๙ ๕๗ ๑๐๒ ๒๔๘ ๔๔.๒๑ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๓๙๕ ๓๒ ๒๙ ๔ ๘ ๑๓ ๒๘ ๕๐ ๔๑ ๑๙๐ ๒๘๑ ๗๑.๑๔ 
ศิลปะ ๒๘๖ ๐ ๒๑ ๒๗ ๑๖ ๒๒ ๓๖ ๔๓ ๕๙ ๖๒ ๑๖๔ ๕๗.๓๔ 

การงานอาชีพฯ ๓๑๖ ๗ ๑๐ ๑๖ ๒๕ ๓๖ ๒๙ ๔๓ ๕๐ ๑๐๐ ๑๙๓ ๖๑.๐๘ 

ภาษาตางประเทศ ๕๖๗ ๑ ๘๕ ๗๒ ๕๖ ๖๙ ๗๒ ๖๐ ๖๒ ๙๐ ๒๑๒ ๓๗.๓๙ 

 รอยละของนักเรียนที่ไดระดบั ๓ ขึ้นไป(๘ กลุมสาระการเรียนรู) ๕๐.๗๓ 

 

 

 

 



๔๙ 
 

๒. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

ระดับชั้น 

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด 

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(คุณลักษณะที่พึงประสงค) 

ดีเยี่ยม ด ี ผาน ไมผาน 

มัธยมศกึษาปที่ ๑ ๕๕ ๕๕/๑๐๐.๐๐ ๐/๐.๐๐ ๐/๐.๐๐ ๐/๐.๐๐ 

มัธยมศกึษาปที่ ๒ ๕๗ ๕๒/๙๑.๒๓ ๕/๘.๗๗ ๐/๐.๐๐ ๐/๐.๐๐ 

มัธยมศกึษาปที่ ๓ ๓๐ ๒๗/๙๐.๐๐ ๓/๑๐.๐๐ ๐/๐.๐๐ ๐/๐.๐๐ 

มัธยมศกึษาปที่ ๔ ๔๙ ๔๒/๘๕.๗๑ ๗/๑๔.๒๙ ๐/๐.๐๐ ๐/๐.๐๐ 

มัธยมศกึษาปที่ ๕ ๓๒ ๒๙/๙๐.๖๓ ๓/๙.๓๗ ๐/๐.๐๐ ๐/๐.๐๐ 

มัธยมศกึษาปที่ ๖ ๒๙ ๒๖/๘๙.๖๖ ๓/๑๐.๓๔ ๐/๐.๐๐ ๐/๐.๐๐ 

รวม ๒๕๒ ๒๓๑/๙๑.๖๗ ๒๑/๘.๓๓ ๐/๐.๐๐ ๐/๐.๐๐ 
 

๓. การอาน คิดวิเคราะหและเขียน 

ระดับชั้น 

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด 

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(การอาน คิดวิเคราะห และเขียน) 

ดีเยี่ยม ด ี ผาน ไมผาน 

มัธยมศกึษาปที่ ๑ ๕๕ ๔๘/๘๗.๒๗ ๗/๑๒.๗๓ ๐/๐.๐๐ ๐/๐.๐๐ 

มัธยมศกึษาปที่ ๒ ๕๗ ๕๐/๘๗.๗๒ ๗/๑๒.๒๘ ๐/๐.๐๐ ๐/๐.๐๐ 

มัธยมศกึษาปที่ ๓ ๓๐ ๒๖/๘๖.๖๗ ๔/๑๓.๓๓ ๐/๐.๐๐ ๐/๐.๐๐ 

มัธยมศกึษาปที่ ๔ ๔๙ ๔๓/๘๗.๗๖ ๖/๑๒.๒๔ ๐/๐.๐๐ ๐/๐.๐๐ 

มัธยมศกึษาปที่ ๕ ๓๒ ๒๙/๙๐.๖๓ ๓/๙.๓๗ ๐/๐.๐๐ ๐/๐.๐๐ 

มัธยมศกึษาปที่ ๖ ๒๙ ๒๖/๘๙.๖๖ ๓/๑๐.๓๔ ๐/๐.๐๐ ๐/๐.๐๐ 

รวม ๒๕๒ ๒๒๒/๘๘.๑๐ ๓๐/๑๑.๙๐ ๐/๐.๐๐ ๐/๐.๐๐ 

 

๔.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ระดับชั้น 

จํานวน 

นักเรียน

ทั้งหมด 

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(กิจกรรมพัฒนาผูเรียน) 

ผาน ไมผาน 

มัธยมศกึษาปที่ ๑ ๕๕ ๕๕/๑๐๐ ๐/๐.๐๐ 

มัธยมศกึษาปที่ ๒ ๕๗ ๕๗/๑๐๐ ๐/๐.๐๐ 

มัธยมศกึษาปที่ ๓ ๓๐ ๓๐/๑๐๐ ๐/๐.๐๐ 

มัธยมศกึษาปที่ ๔ ๔๙ ๔๙/๑๐๐ ๐/๐.๐๐ 

มัธยมศกึษาปที่ ๕ ๓๒ ๓๒/๑๐๐ ๐/๐.๐๐ 

มัธยมศกึษาปที่ ๖ ๒๙ ๒๙/๑๐๐ ๐/๐.๐๐ 

รวม ๒๕๒ ๒๕๒/๑๐๐.๐๐ ๐/๐.๐๐ 



๕๐ 
 

๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน ๕  ดาน 

 ๑) ดานความสามารถในการสื่อสาร   

              การรับและสงสารวัฒนธรรมในการใชภาษา  การเลือกใช และบูรณาการสื่อหรือเครื่องมือที่

หลากหลายแลกเปลี่ยนความคิด  ความรูสึก  และทัศนะของตนเอง 
 

ระดับชั้น 

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด 

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ด ี ผาน ไมผาน 

มัธยมศกึษาปที่ ๑ ๕๕ ๔๙/๘๙.๐๙ ๖/๑๐.๙๑ ๐/๐.๐๐ ๐/๐.๐๐ 

มัธยมศกึษาปที่ ๒ ๕๗ ๕๒/๙๑.๒๓ ๕/๘.๗๗ ๐/๐.๐๐ ๐/๐.๐๐ 

มัธยมศกึษาปที่ ๓ ๓๐ ๒๖/๘๖.๖๗ ๔/๑๓.๓๓ ๐/๐.๐๐ ๐/๐.๐๐ 

มัธยมศกึษาปที่ ๔ ๔๙ ๔๓/๘๗.๗๖ ๖/๑๒.๒๔ ๐/๐.๐๐ ๐/๐.๐๐ 

มัธยมศกึษาปที่ ๕ ๓๒ ๒๙/๗๘.๑๓ ๓/๒๑.๘๘ ๐/๐.๐๐ ๐/๐.๐๐ 

มัธยมศกึษาปที่ ๖ ๒๙ ๒๕/๘๖.๒๑ ๔/๑๓.๗๙ ๐/๐.๐๐ ๐/๐.๐๐ 

รวม ๒๕๒ ๒๒๔/๘๘.๘๙ ๒๘/๑๑.๑๑ ๐/๐.๐๐ ๐/๐.๐๐ 

 

 ๒) ดานความสามารถในการคิด     

               การคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดอยางสรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณและคิดเปนระบบ               

 การคิดวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ การสรางองคความรูหรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ 

เก่ียวกับตนเองและสังคม 
 

ระดับชั้น 

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด 

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ด ี ผาน ไมผาน 

มัธยมศกึษาปที่ ๑ ๕๕ ๓๖/๖๕.๔๕ ๑๙/๓๔.๕๕ ๐/๐.๐๐ ๐/๐.๐๐ 

มัธยมศกึษาปที่ ๒ ๕๗ ๓๕/๖๑.๔๐ ๒๒/๓๘.๖๐ ๐/๐.๐๐ ๐/๐.๐๐ 

มัธยมศกึษาปที่ ๓ ๓๐ ๑๖/๕๓.๓๓ ๑๔/๔๖.๖๗ ๐/๐.๐๐ ๐/๐.๐๐ 

มัธยมศกึษาปที่ ๔ ๔๙ ๒๖/๕๓.๐๖ ๒๓/๔๖.๙๔ ๐/๐.๐๐ ๐/๐.๐๐ 

มัธยมศกึษาปที่ ๕ ๓๒ ๑๙/๕๙.๓๘ ๑๓/๔๐.๖๓ ๐/๐.๐๐ ๐/๐.๐๐ 

มัธยมศกึษาปที่ ๖ ๒๙ ๑๙/๖๕.๕๒ ๑๐/๓๔.๔๘ ๐/๐.๐๐ ๐/๐.๐๐ 

รวม ๒๕๒ ๑๕๑/๕๙.๙๒ ๑๐๑/๔๐.๐๘ ๐/๐.๐๐ ๐/๐.๐๐ 

 

 

 

 

 



๕๑ 
 

๓) ดานความสามารถในการแกปญหา 

  การเขาใจความสัมพันธและการแลกเปลี่ยนของเหตุการณตางๆ ในสังคม การแสวงหาความรู 

และประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหาได การใชเหตุผล คุณธรรม และขอมูลสารสนเทศ 

ประกอบการตัดสินใจ  

 

ระดับชั้น 

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด 

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ด ี ผาน ไมผาน 

มัธยมศกึษาปที่ ๑ ๕๕ ๔๙/๘๙.๐๙ ๖/๑๐.๙๑ ๐/๐.๐๐ ๐/๐.๐๐ 

มัธยมศกึษาปที่ ๒ ๕๗ ๕๐/๘๗.๗๒ ๗/๑๒.๒๘ ๐/๐.๐๐ ๐/๐.๐๐ 

มัธยมศกึษาปที่ ๓ ๓๐ ๒๒/๗๓.๓๓ ๘/๒๖.๖๗ ๐/๐.๐๐ ๐/๐.๐๐ 

มัธยมศกึษาปที่ ๔ ๔๙ ๓๗/๗๕.๕๑ ๑๒/๒๔.๔๙ ๐/๐.๐๐ ๐/๐.๐๐ 

มัธยมศกึษาปที่ ๕ ๓๒ ๒๗/๘๔.๓๘ ๕/๑๕.๖๓ ๐/๐.๐๐ ๐/๐.๐๐ 

มัธยมศกึษาปที่ ๖ ๒๙ ๒๓/๗๙.๓๑ ๖/๒๐.๖๙ ๐/๐.๐๐ ๐/๐.๐๐ 

รวม ๒๕๒ ๒๐๘/๘๒.๕๔ ๔๔/๑๗.๔๖ ๐/๐.๐๐ ๐/๐.๐๐ 

 

 

๔) ดานความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

     การติดตอสื่อสารและสรางความสัมพันธกับบุคคลอ่ืนในเชิงบวกและทํางานความรับผิดชอบใน

หนาที่ ในฐานะเปนสมาชิกในสังคม การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม  

ความสามารถในการเผชิญหนากับสถานการณที่เปนปญหาการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 

 

ระดับชั้น 

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด 

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ด ี ผาน ไมผาน 

มัธยมศกึษาปที่ ๑ ๕๕ ๔๙/๘๙.๐๙ ๖/๑๐.๙๑ ๐/๐.๐๐ ๐/๐.๐๐ 

มัธยมศกึษาปที่ ๒ ๕๗ ๕๐/๘๗.๗๒ ๗/๑๒.๒๘ ๐/๐.๐๐ ๐/๐.๐๐ 

มัธยมศกึษาปที่ ๓ ๓๐ ๒๒/๗๓.๓๓ ๘/๒๖.๖๗ ๐/๐.๐๐ ๐/๐.๐๐ 

มัธยมศกึษาปที่ ๔ ๔๙ ๓๗/๗๕.๕๑ ๑๒/๒๔.๔๙ ๐/๐.๐๐ ๐/๐.๐๐ 

มัธยมศกึษาปที่ ๕ ๓๒ ๒๗/๘๔.๓๘ ๕/๑๕.๖๓ ๐/๐.๐๐ ๐/๐.๐๐ 

มัธยมศกึษาปที่ ๖ ๒๙ ๒๓/๗๙.๓๑ ๖/๒๐.๖๙ ๐/๐.๐๐ ๐/๐.๐๐ 

รวม ๒๕๒ ๒๐๘/๘๒.๕๔ ๔๔/๑๗.๔๖ ๐/๐.๐๐ ๐/๐.๐๐ 

 

 

 



๕๒ 
 

 ๕) ดานความสามารถในการใชเทคโนโลย ี

การใชเทคโนโลยีในการศึกษาคนควา เพ่ือการพัฒนาตนเอง และสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร  

การทํางาน การแกปญหาอยางสรางสรรค  การเลือกใชเทคโนโลยีดานตางๆในการสรางสรรคชิ้นงาน   

การอางอิงแหลงขอมูลที่ไดจากการสืบคนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  การวิเคราะหและเลือกใชสื่อไดเหมาะสมกับวัย 

 

ระดับชั้น 

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด 

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ด ี ผาน ไมผาน 

มัธยมศกึษาปที่ ๑ ๕๕ ๔๐/๗๒.๗๓ ๑๕/๒๗.๒๗ ๐/๐.๐๐ ๐/๐.๐๐ 

มัธยมศกึษาปที่ ๒ ๕๗ ๓๓/๕๗.๘๙ ๒๔/๔๒.๑๑ ๐/๐.๐๐ ๐/๐.๐๐ 

มัธยมศกึษาปที่ ๓ ๓๐ ๑๕/๕๐.๐๐ ๑๕/๕๐.๐๐ ๐/๐.๐๐ ๐/๐.๐๐ 

มัธยมศกึษาปที่ ๔ ๔๙ ๓๐/๖๑.๒๒ ๑๙/๓๘.๗๘ ๐/๐.๐๐ ๐/๐.๐๐ 

มัธยมศกึษาปที่ ๕ ๓๒ ๒๕/๗๘.๑๓ ๗/๒๑.๘๘ ๐/๐.๐๐ ๐/๐.๐๐ 

มัธยมศกึษาปที่ ๖ ๒๙ ๒๒/๗๕.๘๖ ๗/๒๔.๑๔ ๐/๐.๐๐ ๐/๐.๐๐ 

รวม ๒๕๒ ๑๖๕/๖๕.๔๘ ๘๗/๓๔.๕๒ ๐/๐.๐๐ ๐/๐.๐๐ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



๕๓ 
 

๖. ประกาศแตงตั้งคณะทํางาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา และ 

    จัดทํารายงานประจําปการศึกษา ๒๕๖๑  โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎรบํารุง 

 



๕๔ 
 

 
 

 



๕๕ 
 

 
 

 



๕๖ 
 

เกียรติบัตร/ผลงานท่ีไดรับ 

เกียรติบัตร/ผลงานของโรงเรียน 

ที ่ รางวัลท่ีไดรับ หนวยงานที่มอบให วันที่ไดรับ 
๑ โลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแขงขันจรวดขวดน้ํา  

ประเภทความไกลแบบขวดเดียว ในการแขงขันจรวดขวด
น้ําระดับประเทศ ครั้งท่ี ๑๗ 

องคการพิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตรแหงชาติ 
(อพวช.) 

๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 

เกียรติบัตร/ผลงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 รางวัลระดับประเทศ 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลท่ีไดรับ หนวยงานที่มอบให 
๑ นายสุทัศน  ถาวรไพบูลยเจริญ 

นางสาวมณีรัตน  ธารพานิช 
ผูฝกซอมนักเรียนไดรับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๒ การแขงขันจรวดขวดน้ํา  
ประเภทความไกลแบบขวดเดียว  
ในการแขงขันจรวดขวดน้ําระดับประเทศ 
ครั้งที่ ๑๗ 

องคการพิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตรแหงชาติ 
(อพวช.) 

  

 รางวัลระดับจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลท่ีไดรับ หนวยงานที่มอบให 
๑ นางสาวสุพรรณี  ยิ่งทวีศักดิ์ รางวัลครูผูสอนดีเดน เนื่องในโอกาสวันครู 

ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต ๘ 

๒ นายสุทัศน  ถาวรไพบูลยเจริญ รางวัลครูผูสอนดีเดน เนื่องในโอกาสวันครู 
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต ๘ 

๓ นางกนกวรรณ  อาสนสุวรรณ รางวัลครูผูสอนดีเดน เนื่องในโอกาสวันครู 
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต ๘ 

๔ วาที่รอยตรีศุภวุฒิ  กณะโกมล รางวัลครูผูสอนดีเดน เนื่องในโอกาสวันครู 
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๘ 

๕ นายนราวุฒิ  ยอดจันทร รางวัลครูผูสอนดีเดน เนื่องในโอกาสวันครู 
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต ๘ 

๖ นายวรงค  วิเศษสิงห รางวัลครูผูสอนดีเดน เนื่องในโอกาสวันครู 
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๘ 

๗ นางสาวสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์ ครูผูฝกสอนนักเรียนไดรับรางวัลระดับ
เหรียญทอง การแขงขันเรียงรอยถอยความ 
(การเขียนเรียงความ) ม.๔-๖ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต ๘ 

๘ นายสุทัศน  ถาวรไพบูลยเจริญ ครูผูฝกสอนนักเรียนไดรับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับ๒ ระดับเหรียญทอง  
การแขงขันตอสมการคณิตศาสตร(เอแม็ท) 
ม.๑-๓ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต ๘ 



๕๗ 
 

๙ นายสุทัศน  ถาวรไพบูลยเจริญ ครูผูฝกสอนนักเรียนไดรับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับ๑ ระดับเหรียญทอง  
การแขงขันตอสมการคณิตศาสตร(เอแม็ท) 
ม.๔-๖ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต ๘ 

๑๐ นางสาวสุพรรณิกา  เสนาลักษณ 
นางสาวอัจฉราภรณ  ภูดินดาล 

ครูผูฝกสอนนักเรียนไดรับรางวัลระดับ
เหรียญทอง การแขงขันการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร ประเภทสิ่งประดิษฐ 
ม.๔-๖ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต ๘ 

๑๑ นางสาวเกศสุดา  พันธศรี ครูผูฝกสอนนักเรียนไดรับรางวัล 
ระดับเหรียญทอง การแขงขันขับรอง 
เพลงไทยลูกทุง ประเภทหญิง ม.๔-๖ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต ๘ 

๑๒ นางสาวเกศสุดา  พันธศรี ครูผูฝกสอนนักเรียนไดรับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง  
การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทชาย ม.๔-๖ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต ๘ 

๑๓ นางสาวเกศสุดา  พันธศรี ครูผูฝกสอนนักเรียนไดรับรางวัล 
ระดับเหรียญทอง การแขงขันขับรอง 
เพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.๔-๖ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต ๘ 

๑๔ นางสาวเกศสุดา  พันธศรี ครูผูฝกสอนนักเรียนไดรับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง  
การแขงขันขับรองเพลงสากล 
ประเภทชาย ม.๑-๓ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต ๘ 

๑๕ นางสาวเกศสุดา  พันธศรี ครูผูฝกสอนนักเรียนไดรับรางวัล 
ระดับเหรียญทอง การแขงขันขับรอง 
เพลงสากล ประเภทหญิง ม.๔-๖ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต ๘ 

๑๖ นางสาวเกศสุดา  พันธศรี ครูผูฝกสอนนักเรียนไดรับรางวัล 
ระดับเหรียญทอง การแขงขันขับรอง 
เพลงพระราชนิพนธ ประเภทหญิง ม.๔-๖ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต ๘ 

๑๗ นางสาววรารักษ  คงเกราะ ครูผูฝกสอนนักเรียนไดรับรางวัล 
ระดับเหรียญเงิน การแขงขันกวีเยาวชน 
คนรุนใหม กาพยยานี ๑๑(๖ บท) ม.๑-๓ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต ๘ 

๑๘ นางสาวสุพรรณี  ยิ่งทวีศกัดิ์ ครผููฝกสอนนักเรียนไดรับรางวัล 
ระดับเหรียญเงิน การแขงขันตอคําศัพท
ภาษาไทย (คาํคมเดิม) ม.๑-๓ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต ๘ 

๑๙ นางสาวสุพรรณี  ยิ่งทวีศกัดิ์ ครผููฝกสอนนักเรียนไดรับรางวัล 
ระดับเหรียญเงิน การแขงขันตอคําศัพท
ภาษาไทย (คาํคมเดิม) ม.๔-๖ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต ๘ 

 



๕๘ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลท่ีไดรับ หนวยงานที่มอบให 
๒๐ นายสุทัศน  ถาวรไพบูลยเจริญ ครูผูฝกสอนนักเรียนไดรับรางวัล 

ระดับเหรียญเงิน การแขงขันอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร ม.๑-๓ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต ๘ 

๒๑ นายสุทัศน  ถาวรไพบูลยเจริญ ครูผูฝกสอนนักเรียนไดรับรางวัล 
ระดับเหรียญเงิน การแขงขันอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร ม.๔-๖ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต ๘ 

๒๒ นางสาวมณีรัตน  ธารพานิช 
นางสาวสุพรรณิกา  เสนาลักษณ 

ครูผูฝกสอนนักเรียนไดรับรางวัล 
ระดับเหรียญเงิน การแขงขันอัจฉริยภาพ
วิทยาศาสตร ม.๑-๓ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต ๘ 

๒๓ นางสาวมณีรัตน  ธารพานิช ครูผูฝกสอนนักเรียนไดรับรางวัล  
ระดับเหรียญเงิน การแขงขันการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร ประเภททดลอง  
ม.๔-๖ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต ๘ 

๒๔ นางสาวออยใจ  ธาตุทอง 
วาที่รอยตรีศภุวุฒิ  กณะโกมล 

ครูผูฝกสอนนักเรียนไดรับรางวัล 
ระดับเหรียญเงิน การแขงขันการประกวด
มารยาทไทย ม.๑-๓ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต ๘ 

๒๕ นางสาวออยใจ  ธาตุทอง 
วาที่รอยตรีศภุวุฒิ  กณะโกมล 

ครูผูฝกสอนนักเรียนไดรับรางวัล 
ระดับเหรียญเงิน การแขงขันการประกวด
มารยาทไทย ม.๔-๖ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต ๘ 

๒๖ นางสาวเกศสุดา  พันธศรี ครูผูฝกสอนนักเรียนไดรับรางวัล 
ระดับเหรียญเงิน การแขงขันขับรองเพลง 
ไทยลูกทุง ประเภทชาย ม.๑-๓ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต ๘ 

๒๗ นางสาววรารักษ  คงเกราะ ครูผูฝกสอนนักเรียนไดรับรางวัล 
ระดับเหรียญทองแดง การแขงขันคัดลายมือ
สื่อภาษาไทย ม.๔-๖ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต ๘ 

๒๘ นางสาวสุพรรณี  ยิ่งทวีศกัดิ์ ครผููฝกสอนนักเรียนไดรับรางวัล 
ระดับเหรียญทองแดง การแขงขัน
วรรณกรรมพิจารณ ม.๑-๓ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต ๘ 

๒๙ นางสาววรารักษ  คงเกราะ ครูผูฝกสอนนักเรียนไดรับรางวัล 
ระดับเหรียญทองแดง การแขงขัน
วรรณกรรมพิจารณ ม.๔-๖ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต ๘ 

๓๐ นางสาววรารักษ  คงเกราะ ครูผูฝกสอนนักเรียนไดรับรางวัล 
ระดับเหรียญทองแดง การแขงขัน 
พินิจวรรณคดี ม.๔-๖ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต ๘ 

๓๑ นางสาวสุพรรณี  ยิ่งทวีศกัดิ์ ครผููฝกสอนนักเรียนไดรับรางวัล 
ระดับเหรียญทองแดง การแขงขันเรียงรอย
ถอยความ (การเขียนเรียงความ) ม.๑-๓ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต ๘ 



๕๙ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลท่ีไดรับ หนวยงานที่มอบให 
๓๒ นางสาวมณีรัตน  ธารพานิช 

นางสาววรารักษ  คงเกราะ 
ครูผูฝกสอนนักเรียนไดรับรางวัล 
ระดับเหรียญทองแดง การแขงขันการ
ประกวดหนังสือเลมเล็ก ม.๑-๓ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศกึษา เขต ๘ 

๓๓ นางสาววรารักษ  คงเกราะ ครูผูฝกสอนนักเรียนไดรับรางวัล 
ระดับเหรียญทองแดง การแขงขันการ
ประกวดหนังสือเลมเล็ก ม.๔-๖ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต ๘ 

 

เกียรติบัตร/ผลงานของนักเรียน 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลท่ีไดรับ หนวยงานที่มอบให 
๑ นายยุทธนา  ทองพูล 

นายวิสุทธิ์  เพ็ชรนิล 
นายศกัดิ์สิทธิ์  สังขทอง 
นายสหชัย  ศรนรินทร 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  
การแขงขันจรวดขวดน้ําประเภทความไกล  
แบบขวดเดียว ในการแขงขันจรวดขวดน้ํา
ระดับประเทศ ครั้งที ่๑๗ 

องคการพิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตรแหงชาติ 
(อพวช.) 

๒ น.ส.พัชราภรณ  อนันตวัฒนากุล ไดรับรางวัล อันดับที่ ๕ การแขงขันโฟรสตาร 
เกมหยอดเหรียญครบสี่ รุนโอเพน ในการ
แขงขันแบรนด ครอสเวิรดเกม ชิงแชมป
ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งท่ี ๓๓ 

สมาคมครอสเวิรด เอแม็ท  
คําคม และซูโดกุแหงประเทศ
ไทย 

๓ นางสาวกัญญาลักษณ  กงพิ้ว ไดรับรางวัล อันดับที่ ๒๔ การแขงขันโกลด
ฟงเกอร มือทองทลายตึก รุนโอเพน ในการ
แขงขันแบรนด ครอสเวิรดเกมชิงแชมป
ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งท่ี ๓๓ 

สมาคมครอสเวิรด เอแม็ท  
คําคม และซูโดกุแหงประเทศ
ไทย 

๔ เด็กหญิงมลฐกานต ธูปเทียน ไดรับรางวัล อันดับที่ ๓๗ การแขงขันโกลด
ฟงเกอร มือทองทลายตึก รุนโอเพน ในการ
แขงขันแบรนด ครอสเวิรดเกมชิงแชมป
ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งท่ี ๓๓ 

สมาคมครอสเวิรด เอแม็ท  
คําคม และซูโดกุแหงประเทศ
ไทย 

๕ เด็กชายอาทิตย  ทองสาย ไดรับรางวัล อันดบัที่ ๕๒ การแขงขันโฟร
สตาร เกมหยอดเหรียญครบสี่ รุนโอเพน 
ในการแขงขันแบรนด ครอสเวิรดเกมชิง
แชมปประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ ๓๓ 

สมาคมครอสเวิรด เอแม็ท  
คําคม และซูโดกุแหงประเทศ
ไทย 

๖ นางสาวฐาปนี  จันทรอํ่า ไดรับรางวัล อันดับที่ ๖๓ การแขงขันเอ
แม็ท 
เกมตอเลขคํานวณ รุนมัธยมตอนปลายหญิง  
ในการแขงขันแบรนด ครอสเวิรดเกมชิง
แชมปประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ ๓๓ 

สมาคมครอสเวิรด เอแม็ท  
คําคม และซูโดกุแหงประเทศ
ไทย 

 

 



๖๐ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลท่ีไดรับ หนวยงานที่มอบให 
๗ เด็กหญิงสโรชา  พุมแกว 

เด็กหญิงนฤมล  ยินดี 
ไดรับรางวัล อันดับที่ ๘๐ การแขงขันเอแม็ท 
เกมตอเลขคํานวณ รุนมัธยมตอนตนหญิง  
ในการแขงขันแบรนด ครอสเวิรดเกมชิง
แชมปประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ ๓๓ 

สมาคมครอสเวิรด เอแม็ท  
คําคม และซูโดกุแหงประเทศ
ไทย 

๘ เด็กชายอิสรา  เพราะพินิจ 
เด็กชายภมรมนตรี  ทุมเชียงลํา 

ไดรับรางวัล อันดับที่ ๑๑๕ การแขงขัน  
เอแม็ท เกมตอเลขคํานวณ รุนมัธยมตอนตน
ชาย ในการแขงขันแบรนดครอสเวิรดเกมชิง
แชมปประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ ๓๓ 

สมาคมครอสเวิรด เอแม็ท  
คําคม และซูโดกุแหงประเทศ
ไทย 

๙ นางสาวพันวษา  เชยโต ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง การแขงขัน
เรียงรอยถอยความ (การเขียนเรียงความ)  
ม.๔-๖ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต ๘ 

๑๐ เด็กชายอิสรา  เพราะพินิจ 
เด็กหญิงสโรชา  พุมแกว 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒ ระดับ
เหรียญทอง การแขงขันตอสมการ
คณิตศาสตร(เอแม็ท) ม.๑-๓ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต ๘ 

๑๑ นางสาวฐาปนี  จันทรอํ่า ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑ ระดับ
เหรียญทอง การแขงขันตอสมการ
คณิตศาสตร(เอแม็ท) ม.๔-๖ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต ๘ 

๑๒ นางสาวนิจจารีย  ขวัญสด 
นางสาวผกาวดี  นิลออน 
นางสาวเนตรนภา  สิงฉมิ 

ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง การแขงขัน
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภท
สิ่งประดิษฐ ม.๔-๖ 

 

๑๓ นางสาวศศินา  มอมทับคาง 
 

ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง การแขงขัน
ขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทหญิง ม.๔-๖ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต ๘ 

๑๔ นายศกัดิ์สิทธิ์  สังขทอง ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  
ระดับเหรียญทอง การแขงขันขับรองเพลง
ไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.๔-๖ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต ๘ 

๑๕ นางสาวปาณิศา  กลั่นสุข ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง การแขงขันขับ
รองเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.๔-๖ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต ๘ 

๑๖ เด็กชายสุธี  คําเครือ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  
ระดับเหรียญทอง  การแขงขันขับรองเพลง
สากล ประเภทชาย ม.๑-๓ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต ๘ 

๑๗ นางสาวพิณรัตนะ  สระแกว ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง การแขงขัน
ขับรองเพลงสากล ประเภทหญิง ม.๔-๖ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต ๘ 

๑๘ นางสาวศศิกานต  รักสนิด ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง การแขงขัน
ขับรองเพลงพระราชนิพนธ ประเภทหญิง 
ม.๔-๖ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต ๘ 

๑๙ เด็กหญิงพรรษา  วงษโสภา 
เด็กหญิงวิไลวรรณ  นาคมาลี 

ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแขงขันกวี
เยาวชน คนรุนใหม กาพยยานี ๑๑ ม.๑-๓ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต ๘ 



๖๑ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวลัที่ไดรับ หนวยงานที่มอบให 
๒๐ เด็กหญิงณีรนุช  ใจหลัก 

เด็กหญิงไพลิน  มาเมน 
ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแขงขันตอ
คําศัพทภาษาไทย (คําคมเดิม) ม.๑-๓ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต ๘ 

๒๑ นางสาวศศิธร  ดีเจริญ ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแขงขันตอ
คําศัพทภาษาไทย (คําคมเดิม) ม.๔-๖ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต ๘ 

๒๒ เด็กหญิงนฤมล  ยินดี ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแขงขัน
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ม.๑-๓ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต ๘ 

๒๓ นางสาววาศิณ ี ศรีภุมมา ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแขงขัน
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ม.๔-๖ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต ๘ 

๒๔ เด็กชายกฤตเมธ  พุมแดง 
เด็กหญิงมลฐกานต  ธูปเทียน 
เด็กหญิงอารยา  เรืองเทศ 

ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแขงขัน
อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร ม.๑-๓ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต ๘ 

๒๕ นางสาวกัญญาณัฐ  กิ่งแกว 
นางสาวมนัสนันท  เดินสันเทียะ 
นางสาวสาวิตรี  ชั่งจันทร 

ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแขงขัน
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภท
ทดลอง ม.๔-๖ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต ๘ 

๒๖ เด็กชายทรัพยชัยมงคล สุขสงวน 
เด็กหญิงสุนิสา  ดอกแกว 

ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแขงขัน
การประกวดมารยาทไทย ม.๑-๓ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต ๘ 

๒๗ นางสาวจินตนา  โคกจันทร 
นายอนุชาติ  ศิริรัตน 

ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแขงขัน
การประกวดมารยาทไทย ม.๔-๖ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต ๘ 

๒๘ เด็กชายวิษณุ  พิทยวรนารถ ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแขงขันขับ
รองเพลงไทยลูกทุง ประเภทชาย ม.๑-๓ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต ๘ 

๒๙ นางสาวอารี  สินจันทร ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  
การแขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.๔-๖ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต ๘ 

๓๐ เด็กหญิงวารุณ ี เจริญศรี ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  
การแขงขันวรรณกรรมพิจารณ ม.๑-๓ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต ๘ 

๓๑ นางสาวพลอยไพลิน  สังขทอง ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  
การแขงขันวรรณกรรมพิจารณ ม.๔-๖ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต ๘ 

๓๒ นางสาวอฐิติยา  ทองประเสริฐ ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  
การแขงขันพินิจวรรณคดี ม.๔-๖ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต ๘ 

๓๓ เด็กหญิงสุรัตนา  ปานนิล ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  
การแขงขันเรียงรอยถอยความ  
(การเขียนเรียงความ) ม.๑-๓ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต ๘ 

๓๔ เด็กหญิงจินตนา  พวงไทย 
เด็กหญิงฐิติมา  ถ้ําทอง 
เด็กหญิงณัฐพร  ชาลีเปรี่ยม 

ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การ
แขงขันการประกวดหนังสือเลมเล็ก   
ม.๑-๓ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต ๘ 

๓๕ นางสาววสุนันท  กลิ่นนิ่มนวล 
นางสาวศศิญาณี  ภูคะฮาด 
นางสาวอรญา  บุญจิ๋วราบ 

ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  
การแขงขันการประกวดหนังสือเลมเล็ก  
ม.๔-๖ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต ๘ 



๖๒ 
 

ตัวอยางเกียรติบัตร/ผลงาน 
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