
๑ 

 

สวนท่ี ๑ 

 

  ขอมูลพ้ืนฐาน 

๑. ขอมูลท่ัวไป 

๑.๑ ประวัติโดยยอ  

         โรงเรียนสตึก  เปดทําการสอนเม่ือวันท่ี ๑๗  กรกฏาคม  ๒๕๐๑  ท่ีศาลาวัดประชาบูรณะตําบลสตึก  

ตอมาไดต้ังอาคารเรียน ๑ หลัง  ในท่ีราชพัสดุ  เนื้อท่ี   ๑๖ ไร  ในเขตหมูบานสตึก ตอมาในปพ.ศ. ๒๕๑๔  ดร.กอ 

สวัสดิพานิช  อธิบดีกรมสามัญศึกษา ไดเดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียน  และมีนโยบายใหยายโรงเรียนเพ่ือรองรับการ

ขยายตัวในอนาคต  เม่ือวันท่ี ๑  กันยายน ๒๕๑๘  ไดยายมาอยูในท่ีปจจุบันเลขท่ี ๑๒๓  หมูท่ี ๒๓  บานหนองมวง

เหนือ  ถนน บุรีรัมย – บรบือ  ตําบล นิคม   อําเภอสตึก  จังหวัด บุรีรัมย  มีเนื้อท่ี ประมาณ ๓๑๘ ไร หางจากท่ีวา

การอําเภอสตึกประมาณ ๓ กิโลเมตร 

๑.๒  สถานท่ีตั้ง ๑๒๓  หมูท่ี ๒๓  บานหนองมวงเหนือถนน บุรีรัมย  - บรบือ  จ.มหาสารคาม  ตําบลนิคม  

อําเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย  รหัสไปรษณีย  ๓๑๑๕๐ โทรศัพท  ๐-๔๔๖๘ –๑๑๒๔  โทรสาร ๐-๔๔๖๑-๑๑๒๒  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา บุรีรัมย  เขต  ๓๒ 

๑.๓  เปดสอนตั้งแตระดับ มัธยมศึกษาปท่ี ๑ ถึงระดับ  มัธยมศึกษาปท่ี  ๖  

๑.๔  มีเขตพ้ืนท่ีบริการ ๔๑  หมูบาน ไดแก  

ในเขตเทศบาล  ๑๕  หมูบาน ไดแก หมูบานประมง  ,ขนวน, หนองบัวเงิน,โรงเลื่อย, หนองบัวเหนือ,

นิคมสมบูรณ, ประสพสุข, สตึกบูรพา,ประชาบูรณะ, ประชาพัฒนา, นิคม, ชัยมงคล, บานสตึก, สนามมา,และวังกรูด   

ตําบลนิคม ๑๕ หมูบาน ไดแก บานตลาด, ตําหนัก, ลิ้นเก่ีย, หัวชาง, หนองจาน,หนองมวงเหนือ,ดง

ยายเภา,โคกกอง,โคกอิสระ, สระกอไทร, สวายสอ, ไทรงาม, กุดชุมแสง, หนองมวง,โนนพะไลย  

ตําบลสตึก  ๑๑ หมูบาน ไดแก บานสระกระจาย, คูขาด, บานขาม, คูขาดพัฒนา, หนองเกาะพัฒนา,

หนองบัวเจาปา, หนองไผ, ยางน้ําใส, หนองเกาะ,บานหนองเกาะแกว, หนองบัวเงิน 

๑.๕ ตราสัญลักษณ ปรัชญา คติพจน อักษรยอ  สีประจาํโรงเรียน และธงประจําโรงเรียน 

ตราสัญลักษณ      รูปชางยืนอยูบนดอกบัว มีคบเพลิงใหแสงสวาง 

ปรัชญา    ปญญา นรานํ รตนํ         ปญญาประดุจดวงแกวของมนุษย 

คติพจน   ซ่ือสัตย สุจริต คบมิตรท่ีดี รักเรียน รักศักดิ์ศรี กตัญู  รูคุณ 

อักษรยอ  ส.ก. 

สีประจําโรงเรียน  เขียว-ขาว 

- สีเขียว หมายถึง  ความชุมชื่น รื่นรมย สงบสุข 

- สีขาว  หมายถึง ความสะอาด ความซ่ือสัตย  ความบริสุทธิ์ 

 



๒ 

 

ธงประจําโรงเรียน ธงสี่เหลี่ยมผืนผา มีสีเขียว และขาว อยางละครึ่ง โดยสีเขียวอยูดานบนสี

ขาวอยูดานลาง 

 ๑.๖  พระพุทธรูป  พระพุทธรูปมูลธารประชานาถ 

๑.๗  อัตลักษณ  ซ่ือสัตย สุจริต คบมิตรท่ีดี รักเรียน รักศักดิ์ศรี กตัญู  รูคุณ 

 ๑.๘  เอกลักษณ  เปนผูมีสุนทรียภาพดานนาฏศิลปและดนตรี 

 ๑.๙  สถานท่ีสําคัญ โรงเรียนสตึก ตั้งอยูท่ีอําเภอสตึก สถานท่ีสําคัญ คือ สนามบินพาณิชย พระเจาสูงใหญ 

แมน้ํามูลไหลผาน ดังคําขวัญของอําเภอสตึกท่ีวา 

        พระพุทธรูปสูงใหญ   หาดทรายชวนฝน  แขงขันเรือยาว   เจาพอศักดิ์สิทธิ์ พาณิชยสนามบิน 

 

 

ทําเนียบผูบริหารโรงเรียนสตึก 

 

๑.นายอัมพร         ปานะโปย   รก.ครูใหญ  พ.ศ. ๒๕๐๑ 

๒.นายกิตติ           นรัฐกิจ  อาจารยใหญ  พ.ศ. ๒๕๐๑-๒๕๒๐ 

๓.นายวิจิตร         วิเศษฤทธิ์  อาจารยใหญ พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๑ 

๔.นายพิสุทธิ์         วิทยเดช  ผูอํานวยการ พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๓๒ 

๕.นายบุญเหลือ     ทรงประโคน ผูอํานวยการ พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๓๕ 

๖.นายเปยม          ศรีมิตรานนท ผูอํานวยการ พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๔๐ 

๗.นายสุรศักดิ์       ศรีสวางรตัน ผูอํานวยการ พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๒ 

๘.นายฉัตรชัย       ทีรฆวณิช  ผูอํานวยการ พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๖ 

๙.นายมาโนช      นาคสมบูรณ ผูอํานวยการ พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๙ 

๑๐.นายสุพจน     สินสุวงศวฒัน ผูอํานวยการ พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๑ 

๑๑.นายพีระพงศ  เจริญพันธุวงศ ผูอํานวยการ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๖ 

๑๒.นายไพศาล     สังกะเพศ  ผูอํานวยการ พ.ศ.  ๒๕๕๖–๒๕๕๘ 

๑๓.นายสราวุธ  ทรงประโคน  ผูอํานวยการ พ.ศ. ๒๕๕๘-ปจจุบัน 

 

 

 

 



๓ 

 

แผนท่ีโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔ 

 

๒. ขอมูลดานการบริหาร 

 ๑) ผูอํานวยการโรงเรียน นายสราวุธ   ทรงประโคน วุฒิการศึกษาสูงสุด  ค.ม. (บริหารการศึกษา) 

 ๒) รองผูอํานวยการโรงเรียน ๔ คน  ประกอบดวย 

  ๑. ช่ือ-สกุล นางจิตรา  สราญบุรุษ    

                           วุฒิการศึกษาสูงสุด กศม. (การบริหารการศึกษา  โทรศัพท ๐๘๑-๙๖๗-๗๒๗๙ 

  ๒. ช่ือ-สกุล นายสุทธิศักดิ์  วรพัฒนผดุง  

                           วุฒิการศึกษาสูงสุด กศม. (การบริหารการศึกษา  โทรศัพท ๐๘๑-๙๕๕๘๑๖๔ 

  ๓. ช่ือ-สกุล นางรุงจิต   สุวรรณธาดา  

                          วุฒิการศึกษาสูงสุด  ค.ม. (การบริหารการศึกษา  โทรศัพท   ๐๘๑-๐๗๐-๓๕๒๑   

  ๔. ช่ือ-สกุล  นายพีระพรรดิ์   ออนเรือง   

                          วุฒิการศึกษาสูงสุด  ค.ม. (การบริหารการศึกษา  โทรศัพท ๐๘๙-๙๔๗๓๕๗๘ 

 ระบบโครงสรางการบริหาร โรงเรียนแบงโครงสรางการบริหารโรงเรียนออกเปน ๔ ฝาย คือ  

         ๑. ฝายวิชาการ  นางรุงจิต  สุวรรณธาดา      ๓. ฝายธุรการ  นางจิตรา  สราญบุรุษ  

         ๒. ฝายปกครอง  นายพีระพรรดิ์   ออนเรือง   ๔. ฝายบุคลากร นายสุทธิศักดิ์  วรพัฒนผดุง 
 

๓. ขอมูลครแูละบุคลากร 

๑. ขอมูลผูบริหารและครู 
    

บุคลากร ผูบริหาร ครูผูสอน พนักงานราชการ ครูอัตราจาง/sp2 เจาหนาท่ีอ่ืนๆ 

ปการศึกษา 

๒๕๕๙ 

๕ ๑๐๙ ๔ ๑ - 

รวม ๑๑๙ 

๒. วุฒิการศึกษาสูงสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 



๕ 

 

๑. สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน ประจําภาคเรยีนท่ี ๑/๒๕๕๙ 

 

สาขาวิชา จํานวนคน 
ภาระงานสอนเฉล่ียของครู ๑ คน ในแต

ละสาขาวิชา (ช่ัวโมง/สัปดาห  

๑. บรหิารการศึกษา ๕ - 

๒. วิทยาศาสตร ๒๓ ๑๖ 

๓. คณิตศาสตร ๑๗ ๑๖ 

๔. ภาษาไทย ๑๑ ๑๗ 

๕. ภาษาตางประเทศ ๑๑ ๑๗ 

๖. สังคมศึกษา ๑๖ ๑๗ 

๗. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๑๔ ๑๖ 

๘. สุขศึกษาและพละศึกษา ๘ ๑๕ 

๙. ศิลปศึกษา ๖ ๑๖ 

๑๐. แนะแนว ๓ ๒๐ 

 

  ๒. สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๙ 

 

สาขาวิชา จํานวนคน 
ภาระงานสอนเฉล่ียของครู ๑ คน ในแต

ละสาขาวิชา (ช่ัวโมง/สัปดาห  

๑. บริหารการศึกษา ๕ - 

๒. วิทยาศาสตร ๒๕ ๑๕ 

๓. คณิตศาสตร ๑๘ ๑๕ 

๔. ภาษาไทย ๑๒ ๑๕ 

๕. ภาษาตางประเทศ ๑๒ ๑๗ 

๖. สังคมศึกษา ๑๕ ๑๘ 

๗. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๑๖ ๑๕ 

๘. สุขศึกษาและพละศึกษา ๘ ๑๕ 

๙. ศิลปศึกษา ๕ ๑๙ 

๑๐. แนะแนว ๓ ๒๐ 

 

๔. ขอมูลนักเรียน  (ณ  วันท่ี ๑๐  มิถุนายน ๒๕๕๙  



๖ 

 

๑) จํานวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังสิ้น ๒,๒๔๕ คน   

จําแนกตามระดับชั้นท่ีเปดสอน 

ตาราง แสดงจํานวนนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ช้ันเรียน จํานวนหองเรียน 
จํานวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปท่ี ๑ ๑๐ ๑๗๒ ๒๐๓ ๓๗๕ 

มัธยมศึกษาท่ีท่ี ๒ ๑๐ ๑๖๒ ๒๓๓ ๓๙๕ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๓ ๑๐ ๑๕๐ ๒๔๔ ๓๙๔ 

รวมมัธยมศึกษาตอนตน ๑๐ ๔๘๔ ๖๘๐ ๑,๑๖๔ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๔ ๙ ๑๑๓ ๒๐๕ ๓๑๘ 

มัธยมศึกษาท่ีท่ี ๕ ๑๐ ๑๒๑ ๒๖๙ ๓๙๐ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๖ ๑๐ ๑๑๒ ๒๗๐ ๓๘๒ 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย ๒๙ ๓๔๖ ๗๔๔ ๑,๐๙๐ 

รวมท้ังหมด ๕๙ ๘๓๐ ๑,๔๒๔ ๒,๒๕๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 

 

ตาราง แสดงสถิติจํานวนนักเรียน จําแนกสายชั้น ๔ ป ยอนหลัง 

ปการศึกษา 
ระดับช้ัน 

รวม 
ม.ตน ม.ปลาย 

๒๕๕๙ ๑,๑๖๔ ๑,๐๙๐ ๒,๒๕๔ 

๒๕๕๘ ๑,๒๒๐ ๑,๒๗๐ ๒,๔๙๐ 

๒๕๕๗ ๑,๒๗๗ ๑,๔๖๔ ๒,๗๔๑ 

๒๕๕๖ ๑,๒๔๖ ๑,๔๗๖ ๒,๗๒๒ 

๒๕๕๕ ๑,๒๕๔ ๑,๕๐๘ ๒,๗๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 

 

๕. ขอมูลอาคารสถานท่ี  

 

รายการ จํานวน 

ท่ีมี 

จํานวน 

ท่ีควรมี 

ขาด/เกิน หมายเหตุ 

(เกณฑการวิเคราะหความขาด  

อาคารเรียน (หลัง  ๕   ตั้งใหกับโรงเรียนท่ีขาดแคลนตั้งแต 

๖ หองเรียนข้ึนไป  หองเรียน (หอง   ๖๖  

อาคารประกอบ     

 หองสวม (ท่ี  ๖๐ ๗๖ ๑๖ นร.ชาย  สวม ๓ ท่ี ปสสาวะ ๒ ท่ี 

อางลางมือ ๒ ท่ี / นร.ไม> ๑๐๐  

คน 

นร.หญิง สวม ๕ ท่ี อางลางมือ ๔ ท่ี 

/ นร.ไม> ๑๐๐  คน 

 บานพักครู (หลัง  ๑๓ - ๑๓  

 อาคารฝกงาน (หลัง  ๕ - -  

 อาคารอเนกประสงค (หลัง  - - - นักเรียนไมนอยกวา  ๑๒๐ คน 

 หอประชุม (หลัง  ๑ - -  

 โรงอาหาร (หลัง  ๑ - -  

ครุภัณฑพ้ืนฐาน     

 โทรศัพท (เลขหมาย  ๓ ๙ ๖ < ๓๐๐ คน๑1 เลขหมาย เพ่ิมข้ึนอีก 

๑ เลขหมายในทุก ๆ  ๓๐๐ คน 

 คอมพิวเตอร (เครื่อง  ๔๑๐    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 

 

๖. สรุปขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

ตารางแสดงคาเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุมสาระฯ ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙ ม.๑ – ม.๖ 

 
 

ตารางแสดงคารอยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ ๓ ข้ึนไป  

ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙ ม.๑ – ม.๖ 

 



๑๐ 

 

ตารางแสดงคาเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุมสาระฯ ภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๙ ม.๑ – ม.๖ 

 
ตารางแสดงคารอยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ ๓ ข้ึนไป  

ภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๙ ม.๑ – ม.๖ 

 

 



๑๑ 

 

๗. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

     ๑ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 

 
  ๒ เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา ๒๕๕๘–

๒๕๕๙ 

 

 



๑๒ 

 

  ๓ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา  ๒๕๕๙ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 

 
 

 ๔ เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา ๒๕๕๘–๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 

 

๘ ขอมูลการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๕๙  

 ๑. แหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา 

  ๑) หองสมุด  มีขนาด ๓๐๐ ตารางเมตร จํานวนหนังสือในหองสมุด ๒๗,๗๙๐ เลม 

   - การสืบคนหนังสือและการยืม-คืน ใชระบบดิวอ้ี 

   - จํานวนนักเรียนท่ีใชหองสมุดในปการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย ๙๔๘ คนตอวันคิดเปนรอยละ ๔๒.๒๘ 

ของนักเรียนท้ังหมด 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ๒  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

   คอมพิวเตอรจํานวน ๔๑๐ เครื่อง 

   ใชเพ่ือการเรียนการสอน ๓๗๐ เครื่อง 

   ใชเพ่ือสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต ๓๗๐ เครื่อง 

   จํานวนนักเรียนท่ีสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ตในปการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย ๑,๗๐๐ คน ตอวัน  คิด

เปนรอยละ ๖๒ ของนักเรียนท้ังหมด 

   ใชเพ่ือการบริหารจัดการ ๔๐ เครื่อง 

 

 

 

 

 



๑๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 

 

 ๒. แหลงเรียนรูภายนอกสถานศึกษา  

 

 

 

 ๓. ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถิ่น ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาใหความรูแกครู นักเรียน ในป

การศึกษาท่ีรายงาน 

   ๑. ช่ือ-สกุล ครูบาสุทธินันท   ปรัชญาพฤทธิ์  

   ใหความรูเรื่อง การจัดการความรูในชุมชน/การพัฒนาท่ียั่งยืน สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้  

                     จํานวน  ๑  ครั้ง/ป 

   ๒. ช่ือ-สกุล  พอคําเดื่อง  ภาษี   

   ใหความรูเรื่อง เกษตรกรธรรมชาติ/เศรษฐกิจพอเพียง  สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้  

                     จํานวน  ๑  ครั้ง/ป 

 

 

 

 



๑๗ 

 

๙. ขอมูลงบประมาณ 

 

  งบประมาณ (รับ-จาย  

 

รายรับ จํานวน/บาท รายจาย จํานวน/บาท 

เงินงบประมาณ ๘,๒๑๓,๖๐๐ งบดําเนินการ/เงินเดือน-คาจาง ๓,๑๕๙,๒๐๐ 

เงินนอกงบประมาณ - งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๔,๗๔๘,๙๖๐ 

เงินอ่ืนๆ (ระบุ  - งบอ่ืนๆ (ระบุ งบสํารองจาย  ๓๐๕,๔๔๐ 

รวมรายรับ ๘,๒๑๓,๖๐๐ รวมรายจาย ๘,๒๑๓,๖๐๐ 

 

๑๐. ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปนหมูบานชนบท มีประชากรประมาณ ๑๔,๓๑๑ คน 

บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียน ไดแก วิทยาลัยการอาชีพสตึก การประอาชีพหลักของชุมชน วัดปาสตึกพัฒนา  

บานหนองบัวเจาปา และมีสภาพเปนปาไม  สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีเปนท่ีรูจัก

โดยท่ัวไป คือการแขงขันเรือยาวประเพณีอําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย  งานฉลองเจาพอวังกรูด งานง้ิวอําเภอสตึก 

  ๒) ผูปกครองสวนใหญ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพหลัก ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดโดยเฉลี่ย

ตอครอบครัว ตอป ๔๐,๐๐๐ บาท จํานวนคนเฉลี่ยตอครอบครัว ๓ คน 

 ๓) โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน 

     โอกาสของโรงเรียน อยูใกลแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย วัดสตึกพัฒนา วิทยาลัยการอาชีพสตึก ไดรับ

การสงเสริม สนับสนุน จากชุมชน ผูนําชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

                   ขอจํากัดของโรงเรียน ระยะทางของโรงเรียนอยูหางจากแหลงชุมชนเปนระยะทาง ๑ กิโลเมตร 

 

๑๑.  โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 

 โรงเรียนสตึกจัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 

๒๕๕๑   โรงเรียนไดจัดสัดสวนสาระการเรียนรูและเวลาเรียน ดังแสดงในตารางตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 

 

แผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  ปการศึกษา  ๒๕๕๙ 

โรงเรียนสตึก  อําเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๑  ปการศึกษา  ๒๕๕๙ 

ภาคเรียนท่ี  ๑ ภาคเรียนท่ี  ๒ 

รหัส สาระพ้ืนฐาน น.ก. รหัส สาระพ้ืนฐาน น.ก. 

ท ๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๕ ท ๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๕ 

ค ๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร ๑.๕ ค ๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร ๑.๕ 

ว ๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร ๑.๕ ว ๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร ๑.๕ 

ส ๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑.๕ ส ๒๑๑๐๒ สังคมศึกษา ๑.๕ 

ส ๒๑๑๐๓ ประวัติศาสตร ๐.๕ ส ๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร ๐.๕ 

พ ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา ๐.๕ พ ๒๑๑๐๒ สุขศึกษา ๐.๕ 

พ ๒๑๑๐๓ พลศึกษา ๐.๕ พ ๒๑๑๐๔ พลศึกษา ๐.๕ 

ศ ๒๑๑๐๑ ศิลปศึกษา ๑.๐ ศ ๒๑๑๐๒ ศิลปศึกษา ๑.๐ 

ง ๒๑๑๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ  ๑.๐ ง ๒๑๑๐๒ การงานอาชีพ  ๑.๐ 

อ ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๕ อ ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๕ 

 รวมวิชาพ้ืนฐาน ๑๑.๐  รวมวิชาพ้ืนฐาน ๑๑.๐ 

 สาระเพ่ิมเติม   สาระเพ่ิมเติม  

อ ๒๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  ๐.๕ อ ๒๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสาร  

๐.๕ 

 -  ง ๒๑๒๐๒ คอมพิวเตอรเพ่ือ

การศึกษา  

๑.๐ 

 ๑. วิทย-คณิต   ๑. วิทย-คณิต  

 ๒.  งานบาน   ๒.  งานบาน  

 ๓.  งานเกษตร   ๓.  งานเกษตร  

เลือก ๔.  งานประดิษฐ ๒.๐ เลือก ๔.  งานประดิษฐ ๒.๐ 

 ๕.  งานชาง   ๕.  งานชาง  

 ๖.  งานธุรกิจ   ๖.  งานธุรกิจ  

 ๗.  ภาษาไทย -อังกฤษ   ๗.  ภาษาไทย -อังกฤษ  

จ ๒๐๒๐๑ ภาษาจีน ๑.๐  -  

 รวมเพ่ิมเติม ๓.๕  รวมเพ่ิมเติม ๓.๕ 

 กิจกรรม ๒.๐  กิจกรรม ๒.๐ 

 รวมท้ังหมด ๑๖.๕  รวมท้ังหมด ๑๖.๕ 



๑๙ 

 

แผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  ปการศึกษา  ๒๕๕๙ 

โรงเรียนสตึก  อําเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๒  ปการศึกษา  ๒๕๕๙ 

ภาคเรียนท่ี  ๑ ภาคเรียนท่ี  ๒ 

รหัส สาระพ้ืนฐาน น.ก. รหัส สาระพ้ืนฐาน น.ก. 

ท ๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๕ ท ๒๒๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๕ 

ค ๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร ๑.๕ ค ๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร ๑.๕ 

ว ๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร ๑.๕ ว ๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร ๑.๕ 

ส ๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๑.๕ ส ๒๒๑๐๒ สังคมศึกษา ๑.๕ 

ส ๒๒๑๐๓ ประวัติศาสตร ๐.๕ ส ๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร ๐.๕ 

พ ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา ๐.๕ พ ๒๒๑๐๒ สุขศึกษา ๐.๕ 

พ ๒๒๑๐๓ พลศึกษา ๐.๕ พ ๒๒๑๐๔ พลศึกษา ๐.๕ 

ศ ๒๒๑๐๑ ศิลปศึกษา ๑.๐ ศ ๒๒๑๐๒ ศิลปศึกษา ๑.๐ 

ง ๒๒๑๐๑ การงานอาชีพ  ๑.๐ ง ๒๒๑๐๒ การสื่อสารขอมูลและ

ระบบเครือขาย 2 

๑.๐ 

อ ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๕ อ ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๕ 

 รวมวิชาพ้ืนฐาน ๑๑.๐  รวมวิชาพ้ืนฐาน ๑๑.๐ 

 สาระเพ่ิมเติม   สาระเพ่ิมเติม  

อ ๒๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๐.๕ อ ๒๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๐.๕ 

ง ๒๒๒๐๑ คอมพิวเตอรกราฟก ๑.๐  -  

 ๑. วิทย-คณิต   ๑. วิทย-คณิต  

 ๒.  งานบาน   ๒.  งานบาน  

 ๓.  งานเกษตร   ๓.  งานเกษตร  

เลือก ๔.  งานประดิษฐ ๒.๐ เลือก ๔.  งานประดิษฐ ๒.๐ 

 ๕.  งานชาง   ๕.  งานชาง  

 ๖.  งานธุรกิจ   ๖.  งานธุรกิจ  

 ๗.  ภาษาไทย -อังกฤษ   ๗.  ภาษาไทย -อังกฤษ  

      

 -  จ ๒๐๒๐๒ ภาษาจีน ๑.๐ 

 รวมเพ่ิมเติม ๓.๕  รวมเพ่ิมเติม ๓.๕ 

 กิจกรรม ๒.๐  กิจกรรม ๒.๐ 

 รวมท้ังหมด ๑๖.๕  รวมท้ังหมด ๑๖.๕ 

 



๒๐ 

 

แผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  ปการศึกษา  ๒๕๕๙ 

โรงเรียนสตึก  อําเภอสตึก  จังหวัดบุรีรมัย 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๓  ปการศึกษา  ๒๕๕๙ 

ภาคเรียนท่ี  ๑ ภาคเรียนท่ี  ๒ 

รหัส สาระพ้ืนฐาน น.ก. รหัส สาระพ้ืนฐาน น.ก. 

ท ๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๕ ท ๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๕ 

ค ๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร ๑.๕ ค ๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร ๑.๕ 

ว ๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร ๑.๕ ว ๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร ๑.๕ 

ส ๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๑.๕ ส ๒๓๑๐๒ สังคมศึกษา ๑.๕ 

ส ๒๓๑๐๓ ประวัติศาสตร ๐.๕ ส ๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร ๐.๕ 

พ ๒๓๑๐๑ สุขศึกษา ๐.๕ พ ๒๓๑๐๒ สุขศึกษา ๐.๕ 

พ ๒๓๑๐๓ พลศึกษา ๐.๕ พ ๒๓๑๐๔ พลศึกษา ๐.๕ 

ศ ๒๓๑๐๑ ศิลปศึกษา ๑.๐ ศ ๒๓๑๐๒ ศิลปศึกษา ๑.๐ 

ง ๒๓๑๐๑ การงานอาชีพ  ๑.๐ ง ๒๓๑๐๒ การเขียนโปรแกรม ๒ ๑.๐ 

อ ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๕ อ ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๕ 

 รวมวิชาพ้ืนฐาน ๑๑.๐  รวมวิชาพ้ืนฐาน ๑๑.๐ 

 สาระเพ่ิมเติม   สาระเพ่ิมเติม  

อ ๒๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๑.๐ อ ๒๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสาร 

๑.๐ 

ง ๒๓๒๐๑ โครงงานคอมพิวเตอร ๑.๐ ง ๒๓๒๐๒ โครงงานอาชีพ ๑.๐ 

 ๑. วิทย-คณิต   ๑. วิทย-คณิต  

 ๒.  งานบาน   ๒.  งานบาน  

 ๓.  งานเกษตร   ๓.  งานเกษตร  

เลือก ๔.  งานประดิษฐ ๒.๐ เลือก ๔.  งานประดิษฐ ๒.๐ 

 ๕.  งานชาง   ๕.  งานชาง  

 ๖.  งานธุรกิจ   ๖.  งานธุรกิจ  

 ๗.  ภาษาไทย -อังกฤษ   ๗.  ภาษาไทย -อังกฤษ  

 รวมเพ่ิมเติม ๓.๕  รวมเพ่ิมเติม ๓.๕ 

 กิจกรรม ๑.๕  กิจกรรม ๒.๐ 

I ๒๐๒๐๓ กิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน 

๑.๐    

 รวมท้ังหมด ๑๖.๕  รวมท้ังหมด ๑๖.๕ 



๒๑ 

 

วิชาเลือกเพ่ิมเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน    ปการศึกษา  ๒๕๕๙ 

โรงเรียนสตึก  อําเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๑  ปการศึกษา  ๒๕๕๙ 

ภาคเรียนท่ี  ๑ ภาคเรียนท่ี  ๒ 

รหัส รายวิชา น.ก. รหัส รายวิชา น.ก. 

 กลุม ๑ วิชาการ   กลุม ๑ วิชาการ  

ค ๒๑๒๐๑ คณิตศาสตรเพ่ิมเติม ๑ ๑.๐ ค ๒๑๒๐๒ คณิตศาสตรเพ่ิมเติม ๒ ๑.๐ 

ว ๒๑๒๐๑ ของเลนเชิงวิทย ๑ ๑.๐ ว ๒๑๒๐๒ วิทยาศาสตรกับความงาม ๑.๐ 

 กลุม ๒  งานบาน   กลุม ๒  งานบาน  

ง ๒๑๒๐๓ งานถนอมอาหาร ๑ ๑.๐ ง ๒๑๒๐๔ งานถนอมอาหาร ๒ ๑.๐ 

ง ๒๑๒๐๕ งานประดิษฐจากผา ๑.๐ ง ๒๑๒๐๖ งานประดิษฐจากผา ๒ ๑.๐ 

 กลุม ๓ งานเกษตร   กลุม ๓  งานเกษตร  

ง ๒๑๒๐๗ งานเพาะเห็ดฟาง ๑ ๑.๐ ง ๒๑๒๐๘ งานเพาะเห็ดฟาง ๒ ๑.๐ 

ง ๒๑๒๐๙ งานขยายพันธุพืชเบ้ืองตน ๑ ๑.๐ ง ๒๑๒๑๐ งานขยายพันธุพืชเบ้ืองตน ๒ ๑.๐ 

 กลุม ๔  งานชาง   กลุม ๔  งานชาง  

ง ๒๑๒๑๑ งานไฟฟาเบื้องตน ๑ ๑.๐ ง ๒๑๒๑๒ งานไฟฟาเบื้องตน ๒ ๑.๐ 

ง ๒๑๒๑๓ งานปูนกอสราง  ๑ ๑.๐ ง ๒๑๒๑๔ งานปูนกอสราง  ๒ ๑.๐ 

 กลุม ๕  งานประดิษฐ   กลุม ๕  งานประดิษฐ  

ง ๒๑๒๑๕ งานประดิษฐจากวัสดุทองถ่ิน ๑ ๑.๐ ง ๒๑๒๑๖ งานประดิษฐจากวัสดุทองถ่ิน๒ ๑.๐ 

 ง ๒๑๒๑๗ งานเขียนแบบ ๑ ๑.๐ ง ๒๑๒๑๘ งานเขียนแบบ ๒ ๑.๐ 

 กลุม ๖  งานธุรกิจ   กลุม ๖  งานธุรกิจ  

ง ๒๑๒๑๙ เครื่องใชสํานักงาน ๑ ๑.๐ ง ๒๑๒๒๐ เครื่องใชสํานักงาน ๒ ๑.๐ 

ง ๒๑๒๒๑ การขายเบื้องตน ๑ ๑.๐ ง ๒๑๒๒๒ การขายเบื้องตน ๒ ๑.๐ 

 กลุม ๗  พัฒนาทักษะทางภาษา   กลุม ๗  พัฒนาทักษะทาง

ภาษา 

 

ท ๒๐๒๐๑ ภาษาไทยเสริม ๑ ๑.๐ ท ๒๐๒๐๒ ภาษาไทยเสริม ๒ ๑.๐ 

อ ๒๐๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียม 

ความพรอม ๑ 

๑.๐ อ ๒๐๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียม 

ความพรอม ๒ 

๑.๐ 

      

หมายเหตุ  - กลุมวิชาเลือกเพ่ิมเติมเปดทําการเรียนการสอนตามบริบทของโรงเรียน   

- นักเรียนทุกคนสามารถเลือกเรียนไดเพียง ๑ กลุมวิชาเทานั้น 



๒๒ 

 

วิชาเลือกเพ่ิมเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน    ปการศึกษา  ๒๕๕๙ 

โรงเรียนสตึก  อําเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๒  ปการศึกษา  ๒๕๕๙ 

ภาคเรียนท่ี  ๑ ภาคเรียนท่ี  ๒ 

รหัส รายวิชา น.ก. รหัส รายวิชา น.ก. 

 กลุม ๑ วิชาการ   กลุม ๑ วิชาการ  

ค ๒๒๒๐๑ คณิตศาสตรเพ่ิมเติม ๓ ๑.๐ ค ๒๒๒๐๒ คณิตศาสตรเพ่ิมเติม ๔ ๑.๐ 

ว ๒๒๒๐๑ โครงงานวิทย ๑ ๑.๐ ว ๒๒๒๐๒ โครงงานวิทย ๒ ๑.๐ 

 กลุม ๒  งานบาน   กลุม ๒  งานบาน  

ง ๒๒๒๐๓ งานประกอบอาหารไทย ๑ ๑.๐ ง ๒๒๒๐๔ งานประกอบอาหารไทย  ๒ ๑.๐ 

ง ๒๒๒๐๕ งานประดิษฐจากผา  ๑ ๑.๐ ง ๒๒๒๐๖ งานประดิษฐจากผา ๒ ๑.๐ 

 กลุม ๓ งานเกษตร   กลุม ๓  งานเกษตร  

ง ๒๒๒๐๗ งานเพาะเห็ดนางฟา ๑ ๑.๐ ง ๒๒๒๐๘ งานเพาะเห็ดนางฟา  ๒ ๑.๐ 

ง ๒๒๒๐๙ งานขยายไมดอกไมประดบั  ๑ ๑.๐ ง ๒๒๒๑๐ งานขยายไมดอกไมประดบั  ๒ ๑.๐ 

 กลุม ๔  งานชาง   กลุม ๔  งานชาง  

ง ๒๒๒๑๑ เดินสายไฟ  ๑ ๑.๐ ง ๒๒๒๑๒ เดินสายไฟ  ๒ ๑.๐ 

ง ๒๒๒๑๓ งานมุงลวด  ๑ ๑.๐ ง ๒๒๒๑๔ งานมุงลวด  ๒ ๑.๐ 

 กลุม ๕  งานประดิษฐ   กลุม ๕  งานประดิษฐ  

ง ๒๒๒๑๕ งานประดิษฐของชํารวย ๑ ๑.๐ ง ๒๒๒๑๖ งานประดิษฐของชํารวย  ๒ ๑.๐ 

ง ๒๑๒๑๗ งานเขียนแบบ ๓ ๑.๐ ง ๒๑๒๑๘ งานเขียนแบบ ๔ ๑.๐ 

 กลุม ๖  งานธุรกิจ   กลุม ๖  งานธุรกิจ  

ง ๒๒๒๑๙ งานสํานักงาน ๑ ๑.๐ ง ๒๒๒๒๐ งานสํานักงาน ๒ ๑.๐ 

ง ๒๒๒๒๑ การขายผลิตภัณฑ  ๑ ๑.๐ ง ๒๒๒๒๒ การขายผลิตภัณฑ  ๒ ๑.๐ 

 กลุม ๗  ไทย -  อังกฤษ   กลุม ๗  ไทย - อังกฤษ  

ท ๒๐๒๐๓ ภาษาไทยเสริม ๓ ๑.๐ ท ๒๐๒๐๔ ภาษาไทยเสริม ๔ ๑.๐ 

อ ๒๐๒๐๓ ภาษาอังกฤษ ฟง  พูด  ๑ ๑.๐ อ ๒๐๒๐๔ ภาษาอังกฤษ ฟง  พูด  ๒ ๑.๐ 

      

      

 

 



๒๓ 

 

วิชาเลือกเพ่ิมเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน    ปการศึกษา  ๒๕๕๙ 

โรงเรียนสตึก  อําเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๓  ปการศึกษา  ๒๕๕๙ 

ภาคเรียนท่ี  ๑ ภาคเรียนท่ี  ๒ 

รหัส รายวิชา น.ก. รหัส รายวิชา น.ก. 

 กลุม ๑ วิชาการ   กลุม ๑ วิชาการ  

ค ๒๓๒๐๑ คณิตศาสตรเพ่ิมเติม ๕ ๑.๐ ค ๒๓๒๐๒ คณิตศาสตรเพ่ิมเติม ๖ ๑.๐ 

ว ๒๓๒๐๑ เชื้อเพลิงเพ่ือการคมนาคม ๑.๐ ว ๒๓๒๐๒ พลังงานทดแทนกับการใช

ประโยชน 

๑.๐ 

 กลุม ๒  งานบาน   กลุม ๒  งานบาน  

ง ๒๓๒๐๓ งานประกอบอาหารพ้ืนบาน ๑ ๑.๐ ง ๒๓๒๐๔ งานประกอบอาหารพ้ืนบาน ๒ ๑.๐ 

ง ๒๓๒๐๕ งานประดิษฐจากผาพ้ืนเมือง ๑ ๑.๐ ง ๒๓๒๐๖ งานประดิษฐจากผาพ้ืนเมือง  

๒ 

๑.๐ 

 กลุม ๓ งานเกษตร   กลุม ๓  งานเกษตร  

ง ๒๓๒๐๗ งานเพาะเหด็ขอนขาว  ๑ ๑.๐ ง ๒๓๒๐๘ งานเพาะเห็ดขอนขาว ๒ ๑.๐ 

ง ๒๓๒๐๙ งานปลูกไมดอกไมประดับ ๑ ๑.๐ ง ๒๓๒๑๐ งานปลูกไมดอกไมประดับ  ๒ ๑.๐ 

 กลุม ๔  งานชาง   กลุม ๔  งานชาง  

ง ๒๓๒๑๑ ซอมเครื่องใชไฟฟาในบาน   ๑.๐ ง ๒๓๒๑๒ ซอมเครื่องใชไฟฟาในบาน   ๑.๐ 

ง ๒๓๒๑๓ ชางตัดกระจก ๑ ๑.๐ ง ๒๓๒๑๔ ชางตัดกระจก ๒ ๑.๐ 

 กลุม ๕  งานประดิษฐ   กลุม ๕  งานประดิษฐ  

ง ๒๓๒๑๕ งานรอยมาลัย ๑ ๑.๐ ง ๒๓๒๑๖ งานรอยมาลัย ๒ ๑.๐ 

 ง ๒๓๒๑๗ ชางไมเครื่องเรือน ๑ ๑.๐ ง ๒๓๒๑๘ ชางไมเครื่องเรือน ๒ ๑.๐ 

 กลุม ๖  งานธุรกิจ   กลุม ๖  งานธุรกิจ  

ง ๒๓๒๑๙ เอกสารธุรกิจ ๑ ๑.๐ ง ๒๓๒๒๐ เอกสารธุรกิจ ๒ ๑.๐ 

ง ๒๓๒๒๑ การประกอบธุรกิจขนาดเล็ก ๑ ๑.๐ ง ๒๓๒๒๒ การประกอบธุรกิจขนาดเล็ก๒ ๑.๐ 

 กลุม ๗  ไทย -  อังกฤษ   กลุม ๗  ไทย - อังกฤษ  

ท ๒๐๒๐๕ ภาษาไทยเสริม ๕ ๑.๐ ท ๒๐๒๐๖ ภาษาไทยเสริม ๖ ๑.๐ 

อ ๒๐๒๐๕ ภาษาอังกฤษ อาน เขียน ๑ ๑.๐ อ ๒๐๒๐๖ ภาษาอังกฤษ อาน เขียน ๒ ๑.๐ 

      

      

      



๒๔ 

 

แผนการเรียนท่ี ๑ (วิทย-คณิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ปการศึกษา  ๒๕๕๙ 

โรงเรียนสตึก  อําเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๔  ปการศึกษา  ๒๕๕๙ 

ภาคเรียนท่ี  ๑ ภาคเรียนท่ี  ๒ 

รหัส รายวิชา น.ก. รหัส รายวิชา น.ก. 

 สาระพ้ืนฐาน   สาระพ้ืนฐาน  

ท ๓๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๐ ท ๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๐ 

ค ๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร ๑.๐ ค ๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร ๑.๐ 

ว ๓๐๑๐๑ วิทย-ฟสิกส ๒.๐ - - - 

ว ๓๐๑๐๒ วิทย-เคมี ๑.๕ - - - 

ว ๓๐๑๐๓ วิทย-ชีวะ ๑.๕ - - - 

ส ๓๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑.๐ ส ๓๑๑๐๒ สังคมศึกษา ๑.๐ 

ส ๓๑๑๐๓ ประวัติศาสตร ๑.๐ ส ๓๑๑๐๔ ประวัติศาสตร ๑.๐ 

พ ๓๑๑๐๑ สุขศึกษา ๐.๕ พ ๓๑๑๐๒ สุขศึกษา ๐.๕ 

ศ ๓๑๑๐๑ ศิลปศึกษา ๐.๕ ศ ๓๑๑๐๒ ศิลปศึกษา ๐.๕ 

ง ๓๑๑๐๑ เทคโนโลยี ๐.๕ ง ๓๑๑๐๒ การงาน (งานบาน  ๐.๕ 

อ ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๐ อ ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๐ 

 รวมวิชาพ้ืนฐาน ๑๑.๕  รวมวิชาพ้ืนฐาน ๖.๕ 

 สาระเพ่ิมเติม   สาระเพ่ิมเติม  

ค ๓๑๒๐๑ คณิตศาสตร ๑.๕ ค ๓๑๒๐๒ คณิตศาสตร ๑.๕ 

- - - ว ๓๐๒๐๑ ฟสิกส ๑ ๒.๐ 

- - - ว ๓๐๒๒๑ เคมี ๑ ๑.๕ 

- - - ว ๓๐๒๔๑ ชีววิทยา ๑ ๑.๕ 

พ ๓๑๒๐๑ พลศึกษา ๐.๕ พ ๓๑๒๐๒ พลศึกษา ๐.๕ 

ง ๓๐๒๔๑ คอมพิวเตอรกราฟก ๑.๐ ง ๓๐๒๔๒ คอมพิวเตอรในสํานักงาน ๑.๐ 

อ ๓๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๑ ๑.๐ อ ๓๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

๒ 

๑.๐ 

 รวมเพ่ิมเติม ๔.๐  รวมเพ่ิมเติม ๙.๐ 

 กิจกรรม ๑.๕  กิจกรรม ๑.๕ 

 รวมท้ังหมด ๑๗.๐  รวมท้ังหมด ๑๗.๐ 



๒๕ 

 

แผนการเรียนท่ี ๑ (วิทย-คณิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ปการศึกษา  ๒๕๕๙ 

โรงเรียนสตึก  อําเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย 

 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๕  ปการศึกษา  ๒๕๕๙ 

ภาคเรียนท่ี  ๑ ภาคเรียนท่ี  ๒ 

รหัส รายวิชา น.ก. รหัส รายวิชา น.ก. 

 สาระพ้ืนฐาน   สาระพ้ืนฐาน  

ท ๓๒๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๐ ท ๓๒๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๐ 

ค ๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร ๑.๐ ค ๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร ๑.๐ 

ว ๓๐๑๐๔ โลกดวงดาว ๐.๕ ว ๓๐๑๐๕ ธรณีวิทยา ๐.๕ 

ส ๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๑.๐ ส ๓๒๑๐๒ สังคมศึกษา ๑.๐ 

พ ๓๒๑๐๑ สุขศึกษา ๐.๕ พ ๓๒๑๐๒ สุขศึกษา ๐.๕ 

ศ ๓๒๑๐๑ ศิลปศึกษา ๐.๕ ศ ๓๒๑๐๒ ศิลปศึกษา ๐.๕ 

ง ๓๒๑๐๑ การงาน (งานเกษตร  ๐.๕ ง ๓๒๑๐๒ การงาน  (งานประดิษฐ  ๐.๕ 

อ ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๐ อ ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๐ 

      

 รวมวิชาพ้ืนฐาน ๖.๐  รวมวิชาพ้ืนฐาน ๖.๐ 

 สาระเพ่ิมเติม   สาระเพ่ิมเติม  

ค ๓๒๒๐๑ คณิตศาสตร ๑.๕ ค ๓๒๒๐๒ คณิตศาสตร ๑.๕ 

ว ๓๐๒๐๒ ฟสิกส ๒ ๒.๐ ว ๓๐๒๐๓ ฟสิกส ๓ ๒.๐ 

ว ๓๐๒๒๒ เคมี ๒ ๑.๕ ว ๓๐๒๒๓ เคมี ๓ ๑.๕ 

ว ๓๐๒๔๒ ชีววิทยา ๒ ๑.๕ ว ๓๐๒๔๓ ชีววิทยา ๓ ๑.๕ 

พ ๓๒๒๐๑ พลศึกษา ๐.๕ พ ๓๒๒๐๒ พลศึกษา ๐.๕ 

ง ๓๐๒๔๓ ออกแบบผลิตภัณฑคอมพิวเตอร ๑.๐ ง ๓๐๒๔๔ การนําเสนอแบบสื่อผสม ๑.๐ 

อ ๓๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสารสนเทศ 

๑ 

๑.๐ อ ๓๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สารสนเทศ ๒ 

๑.๐ 

      

 รวมเพ่ิมเติม ๙.๐  รวมเพ่ิมเติม ๙.๐ 

 กิจกรรม ๑.๕  กิจกรรม ๑.๕ 

 รวมท้ังหมด ๑๖.๕  รวมท้ังหมด ๑๖.๕ 



๒๖ 

 

แผนการเรียนท่ี ๑ (วิทย-คณิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ปการศึก ษา  ๒๕๕๙ 

โรงเรียนสตึก  อําเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๖  ปการศึกษา  ๒๕๕๙ 

ภาคเรียนท่ี  ๑ ภาคเรียนท่ี  ๒ 

รหัส รายวิชา น.ก. รหัส รายวิชา น.ก. 

 สาระพ้ืนฐาน   สาระพ้ืนฐาน  

ท ๓๓๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๐ ท ๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๐ 

ค ๓๓๑๐๑ คณิตศาสตร ๑.๐ ค ๓๓๑๐๒ คณิตศาสตร ๑.๐ 

ส ๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๑.๐ ส ๓๓๑๐๒ สังคมศึกษา ๑.๐ 

พ ๓๓๑๐๑ สุขศึกษา ๐.๕ พ ๓๓๑๐๒ สุขศึกษา ๐.๕ 

ศ ๓๓๑๐๑ ศิลปศึกษา ๐.๕ ศ ๓๓๑๐๒ ศิลปศึกษา ๐.๕ 

ง ๓๓๑๐๑ การงาน (งานชาง  ๐.๕ ง ๓๓๑๐๒ งานบาน (งานธุรกิจ  ๐.๕ 

อ ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๐ อ ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๐ 

 รวมวิชาพ้ืนฐาน ๕.๕  รวมวิชาพ้ืนฐาน ๕.๕ 

 สาระเพ่ิมเติม   สาระเพ่ิมเติม  

ค ๓๓๒๐๑ คณิตศาสตร ๑.๕ ค ๓๓๒๐๒ คณิตศาสตร ๑.๕ 

ว ๓๐๒๐๔ ฟสิกส ๔ ๒.๐ ว ๓๐๒๐๕ ฟสิกส ๕ ๒.๐ 

ว ๓๐๒๒๔ เคมี ๔ ๑.๕ ว ๓๐๒๒๕ เคมี ๕ ๑.๕ 

ว ๓๐๒๒๔ ชีววิทยา ๔ ๑.๕ ว ๓๐๒๔๕ ชีววิทยา ๕ ๑.๕ 

พ ๓๓๒๐๑ พลศึกษา ๐.๕ พ ๓๓๒๐๒ พลศึกษา ๐.๕ 

ง ๓๐๒๔๕ การเขียนโปรแกรม ๑ ๑.๐ ง ๓๐๒๔๖ การเขียนโปรแกรม ๒ ๑.๐ 

อ ๓๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษา

ตอ ๑ 

๑.๐ อ ๓๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษา

ตอ ๒ 

๑.๐ 

I ๒๐๒๐๑ การศึกษาคนควาและสราง

องคความรู 

๑.๐ I ๒๐๒๐๒ การสื่อสารและการนําเสนอ ๑.๐ 

 รวมเพ่ิมเติม ๙.๐  รวมเพ่ิมเติม ๙.๐ 

 กิจกรรม ๑.๕  กิจกรรม ๑.๕ 

   I ๒๐๒๐๓ กิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน 

๑.๐ 

 รวมท้ังหมด ๑๖.๐  รวมท้ังหมด ๑๖.๐ 



๒๗ 

 

แผนการเรียนท่ี ๒  (ศิลป-คํานวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ปการศึกษา  ๒๕๕๙ 

โรงเรียนสตึก  อําเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๔  ปการศึกษา  ๒๕๕๙ 

ภาคเรียนท่ี  ๑ ภาคเรียนท่ี  ๒ 

รหัส รายวิชา น.ก. รหัส รายวิชา น.ก. 

 สาระพ้ืนฐาน   สาระพ้ืนฐาน  

ท ๓๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๐ ท ๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๐ 

ค ๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร ๑.๐ ค ๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร ๑.๐ 

ว ๓๐๑๐๑ วิทย-ฟสิกส ๒.๐ ว ๓๐๑๐๒ วิทย ฯ -เคมี ๑.๕ 

ส ๓๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑.๐ ส ๓๑๑๐๒ สังคมศึกษา ๑.๐ 

ส ๓๑๑๐๓ ประวัติศาสตร ๑.๐ ส ๓๑๑๐๔ ประวัติศาสตร ๑.๐ 

พ ๓๑๑๐๑ สุขศึกษา ๐.๕ พ ๓๑๑๐๒ สุขศึกษา ๐.๕ 

ศ ๓๑๑๐๑ ศิลปศึกษา ๐.๕ ศ ๓๑๑๐๒ ศิลปศึกษา ๐.๕ 

ง ๓๑๑๐๑ เทคโนโลย ี ๐.๕ ง ๓๑๑๐๒ การงาน (งานบาน  ๐.๕ 

อ ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๐ อ ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๐ 

 รวมวิชาพ้ืนฐาน ๘.๕  รวมวิชาพ้ืนฐาน ๘.๐ 

 สาระเพ่ิมเติม   สาระเพ่ิมเติม  

ท ๓๐๒๐๑ การอาน ๐.๕ ท ๓๐๒๐๒ การเขียน ๐.๕ 

ค ๓๑๒๐๑ คณิตศาสตร ๑.๕ ค ๓๑๒๐๒ คณิตศาสตร ๑.๕ 

ส ๓๐๒๔๑ เศรษฐกิจพอเพียง ๐.๕ ส ๓๐๒๖๑ การปกครองไทย ๐.๕ 

พ ๓๑๒๐๑ พลศึกษา ๐.๕ พ ๓๑๒๐๒ พลศึกษา ๐.๕ 

ง ๓๐๒๖๑ งานเกษตร ๑.๐ ง ๓๐๒๖๒ ชางยนต ๑.๐ 

ง ๓๐๒๔๑ คอมพิวเตอรกราฟก ๑.๐ ง ๓๐๒๔๒ คอมพิวเตอรในสํานักงาน ๑.๐ 

อ ๓๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

๑ 

๑.๐ อ ๓๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

๒ 

๑.๐ 

อ ๓๐๒๐๑ ภาษาอังกฤษในชวีิตประจาํวนั 

๑ 

๑.๐ อ ๓๐๒๐๒ ภาษาอังกฤษในชวีิตประจาํวนั 

๒ 

๑.๐ 

 รวมเพ่ิมเติม ๗.๐  รวมเพ่ิมเติม ๗.๐ 

 กิจกรรม ๑.๕  กิจกรรม ๑.๕ 

 รวมท้ังหมด ๑๗.๐  รวมท้ังหมด ๑๖.๕ 



๒๘ 

 

แผนการเรียนท่ี ๒  (ศิลป-คํานวณ ร ะดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ปการศึกษา  ๒๕๕๙ 

โรงเรียนสตึก  อําเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๕  ปการศึกษา  ๒๕๕๙ 

ภาคเรียนท่ี  ๑ ภาคเรียนท่ี  ๒ 

รหัส รายวิชา น.ก. รหัส รายวิชา น.ก. 

 สาระพ้ืนฐาน   สาระพ้ืนฐาน  

ท ๓๒๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๐ ท ๓๒๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๐ 

ค ๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร ๑.๐ ค ๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร ๑.๐ 

ว ๓๐๑๐๓ วิทย(ชีวะ) ๑.๕ - - - 

ว ๓๐๑๐๔ โลกดวงดาว ๐.๕ ว ๓๐๑๐๕ ธรณีวิทยา ๐.๕ 

ส ๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๑.๐ ส ๓๒๑๐๒ สังคมศึกษา ๑.๐ 

พ ๓๒๑๐๑ สุขศึกษา ๐.๕ พ ๓๒๑๐๒ สุขศึกษา ๐.๕ 

ศ ๓๒๑๐๑ ศิลปศึกษา ๐.๕ ศ ๓๒๑๐๒ ศิลปศึกษา ๐.๕ 

ง ๓๒๑๐๑ การงาน (งานเกษตร  ๐.๕ ง ๓๒๑๐๒ การงาน  (งานประดิษฐ  ๐.๕ 

อ ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๐ อ ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๐ 

 รวมวิชาพ้ืนฐาน ๗.๕  รวมวิชาพ้ืนฐาน ๖.๐ 

 สาระเพ่ิมเติม   สาระเพ่ิมเติม  

ท ๓๐๒๐๓ การพินิจวรรณคดี ๐.๕ ท ๓๐๒๐๔ วรรณกรรมปจจุบัน ๐.๕ 

ค ๓๒๒๐๑ คณิตศาสตร ๑.๕ ค ๓๒๒๐๒ คณิตศาสตร ๑.๕ 

ส ๓๐๒๒๑ กฎหมายเบื้องตน ๐.๕ ส ๓๐๒๒๒ การพัฒนาทองถ่ิน ๐.๕ 

- - - ว ๓๐๒๘๑ วิทย-กายภาพ ๒.๐ 

พ ๓๒๒๐๑ พลศึกษา ๑.๐ พ ๓๒๒๐๒ พลศึกษา ๐.๕ 

ง ๓๐๒๖๓ งานประดิษฐ ๑.๐ ง ๓๐๒๖๔ ชางอาหารไทย ๑.๐ 

ง ๓๐๒๔๓ ออกแบบผลิตภัณฑ

คอมพิวเตอร 

๑.๐ ง ๓๐๒๔๔ การนําเสนอแบบสื่อผสม ๑.๐ 

อ ๓๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่องานสารสนเทศ ๑ ๑.๐ อ ๓๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่องานสารสนเทศ ๒ ๑.๐ 
อ ๓๐๒๐๓ ภาษาอังกฤษรอบรู ๑ ๑.๐ อ ๓๐๒๐๔ ภาษาอังกฤษรอบรู ๒ ๑.๐ 

ต ๓๐๒๐๑ ภาษาจีน ๐.๕ ต ๓๐๒๐๒ ภาษาจีน ๐.๕ 

 รวมเพ่ิมเติม ๗.๐  รวมเพ่ิมเติม ๙.๐ 

 กิจกรรม ๑.๕  กิจกรรม ๑.๕ 

 รวมท้ังหมด ๑๖.๕  รวมท้ังหมด ๑๖.๕ 



๒๙ 

 

แผนการเรียนท่ี ๒  (ศิลป-คํานวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ปการศึกษา  ๒๕๕๙ 

โรงเรียนสตึก  อําเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๖  ปการศึกษา  ๒๕๕๙ 

ภาคเรียนท่ี  ๑ ภาคเรียนท่ี  ๒ 

รหัส รายวิชา น.ก. รหัส รายวิชา น.ก. 

 สาระพ้ืนฐาน   สาระพ้ืนฐาน  

ท ๓๓๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๐ ท ๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๐ 

ค ๓๓๑๐๑ คณิตศาสตร ๑.๐ ค ๓๓๑๐๒ คณิตศาสตร ๑.๐ 

ส ๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๑.๐ ส ๓๓๑๐๒ สังคมศึกษา ๑.๐ 

พ ๓๓๑๐๑ สุขศึกษา ๐.๕ พ ๓๓๑๐๒ สุขศึกษา ๐.๕ 

ศ ๓๓๑๐๑ ศิลปศึกษา ๐.๕ ศ ๓๓๑๐๒ ศิลปศึกษา ๐.๕ 

ง ๓๓๑๐๑ การงาน  (งานชาง  ๐.๕ ง ๓๓๑๐๒ งานบาน  (งานธุรกิจ  ๐.๕ 

อ ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๐ อ ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๐ 

 รวมวิชาพ้ืนฐาน ๕.๕  รวมวิชาพ้ืนฐาน ๕.๕ 

 สาระเพ่ิมเติม   สาระเพ่ิมเติม  

ท ๓๐๒๐๕ วรรณคดีนิราศ ๐.๕ ค ๓๐๒๐๖ หลักภาษาไทย ๐.๕ 

ค ๓๓๒๐๑ คณิตศาสตร ๑.๕ ค ๓๓๒๐๒ คณิตศาสตร ๑.๕ 

ว ๓๐๒๘๒ วิทย - กายภาพ ๒.๐ ว ๓๐๒๘๓ วิทย - กายภาพ ๒.๐ 

ส ๓๐๒๖๒ วัฒนธรรมทองถ่ิน ๐.๕ ส ๓๐๒๘๑ แผนท่ีเบื้องตน ๐.๕ 

พ ๓๓๒๐๑ พลศึกษา ๐.๕ พ ๓๓๒๐๒ พลศึกษา ๐.๕ 

ง ๓๐๒๖๕ งานไฟฟา ๑.๐ ง ๓๐๒๖๖ งานผา ๑.๐ 

ง ๓๐๒๔๕ การเขียนโปรแกรม ๑ ๑.๐ ง ๓๐๒๔๖ การเขียนโปรแกรม ๒ ๑.๐ 

อ ๓๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาตอ ๑ ๑.๐ อ ๓๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาตอ ๒ ๑.๐ 

อ ๓๐๒๐๕ ภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ๑ ๑.๐ อ ๓๐๒๐๖ ภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ ๒ ๑.๐ 

จ ๓๓๒๐๑ ภาษาจีน ๐.๕ จ ๓๓๒๐๒ ภาษาจีน ๐.๕ 
I ๒๐๒๐๑ การศึกษาคนควาและสรางองคความรู ๑.๐ I ๒๐๒๐๒ การส่ือสารและการนําเสนอ  

 รวมเพิ่มเติม ๙.๐  รวมเพิ่มเติม ๙.๐ 

 กิจกรรม ๑.๕  กิจกรรม ๑.๕ 
   ก ๒๐๒๐๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ๑.๐ 

 รวมท้ังหมด ๑๖.๐  รวมท้ังหมด ๑๖.๐ 

 

 



๓๐ 

 

๑๒. โครงสรางการบริหารจัดการศึกษา  

 ๑. โครงสรางการบริหารงาน  

  โรงเรียนสตึก แบงโครงสรางการบริหารงานเปน ๔ ดาน 

  ไดแกดาน   

    ๑. ดานฝายวิชาการ 

    ๒. ดานฝายธุรการ 

    ๓. ดานฝายบริการ 

    ๔. ดานฝายปกครอง 
 

  ผูบริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหาร แบบมีสวนรวมกระจายอํานาจ 

 
    

 

 

 

 



   

 

                                      

            โครงสรางการบริหารจัดการศึกษา 

                               แผนภูมิการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนสตึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานวิชาการ แผนงานกิจการนักเรียน แผนงานงบประมาณ แผนงานบุคลากร แผนงานบริหารท่ัวไป 

 ๑.งานวางแผนการ 

บริหารงานวิชาการ 

 ๒.งานพัฒนาหลักสูตร 

สถานศึกษา สาระ

ทองถ่ิน ทักษะอาชีพ 

และเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๓.งานพัฒนาการเรียนรู 

 ๑.งานวางแผนการ

บริหารงานกิจการนักเรียน 

 ๒.งานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน 

 ๓.งานสงเสริมกิจการ

นักเรียน 

 ๔.งานสงเสริมการมีจิต

 ๑.งานวางแผนการ

บริหารงบประมาณ 

 ๒.งานจัดทําแผน

งบประมาณและแผนการ

ใชจายเงิน 

 ๓.งานเสนอคําขอตั้ง

งบประมาณ 

 ๑.งานวางแผนการ

บริหารงานบุคคล 

 ๒.งานการวางแผน

อัตรากําลังครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

 ๓.การสรรหาและบรรจุ

แตงตั้งบุคลากร 

 ๑.งานวางแผนการ

บริหารงานบริหารท่ัวไป 

 ๒.การประสานงานและ

พัฒนาเครือขาย

สถานศึกษา 

 ๓.การระดมทรัพยากร

เพ่ือการศึกษาท้ังภาครัฐ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ผูอํานวยการโรงเรียน 

รองผูอํานวยการโรงเรียน 

คณะคร/ูบุคลากรทางการศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง 

สมาคมศิษยเกา ผูปกครองและครู สภานักเรียน 

๓๑ 



 

 

 

แผนงานวิชาการ แผนงานกิจการนักเรียน แผนงานงบประมาณ แผนงานบุคลากร แผนงานบริหารท่ัวไป 

 ๔.งานทะเบียน วัดผล 

และเทียบโอน 

 ๕.งานรบันกัเรียนและ

งานสํามะโนนักเรียน 

 ๖.งานนะแนว 

 ๗.กิจกรรมพัฒนา

ผูเรียนตามหลักสตูร 

 ๘.งานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

 ๙.งานนิเทศภายใน 

 ๑๐.งานพัฒนาแหลง

เรียนรูในโรงเรียน 

 ๑๑.งานวิจัยเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

 ๑๒.งานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน 

 ๑๓.งานบริการดาน

วิชาการแกบุคคลและ

ชุมชน ครอบครัว 

 ๑๔.งานประสานงาน

และสนับสนุนดาน

วิชาการกับองคกร

หนวยงาน สถานศึกษา 

สถานประกอบการและ

อ่ืนๆท่ีจัดการศึกษา 

 ๑๕.งานคัดเลือกหนังสือ

แบบเรียน 

 ๑๖.งานพัฒนาสื่อ ใช

สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือ

การศึกษา 

สาธารณะ 

 ๕.งานกิจกรรมนักศึกวิชา

ทหาร 

 ๖.งานสารวัตรนักเรียน 

 ๗.งานสงเสริม

ประชาธิดปไตยในโรงเรียน 

 ๘.งานคณะกรรมการ

นักเรียน 

 ๙.งานสงเสริมระเบียนวินัย

นักเรียน 

 ๑๐.งานสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม 

 ๑๑.งานปองกันและ

แกปญหายาเสพติด 

 ๑๒.งานจัดกิจกรรม

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน

การลงโทษนักเรียน 

 ๑๓.งานประสานงานเครือ

ขายาผูปกครอง 

 ๑๔.งานเวรประจําวัน

รับผิดชอบนักเรียนและ

รักษาความสะอาด 

 ๑๕.งานโรงเรียนธนาคาร 

 ๑๖.งานสมาคมผูปกครอง

และครู 

 ๑๗.งานสงเสริมศิษยเกา 

 ๑๘.งานสารบรรณและ

พัสดุฝาย 

 ๑๙.งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับ

มอบหมาย 

 ๔.งานขอโอนและขอ

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

๕.งานตรวจสอบติดตาม

และรายงานการใช

งบประมาณ 

 ๖.งานพัฒนาขอมูล

สารสนเทศ เพ่ือจัดทํา

และจัดหาพัสดุ 

 ๗.งานจัดหาพัสดุ 

 ๘.งานจําหนายพัสดุ 

 ๙.งานควบคุมดูแลและ

บํารุงรักษาพัสดุ 

 ๑๐.งานยานพาหนะ 

 ๑๑.งานรับเงินเก็บรักษา

และจายเงิน 

 ๑๒.งานจัดทําบัญชี 

การเงิน การรายงานและ

งบการเงิน 

 ๑๓.งานบริหารจัดกร

ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

 ๑๔.งานตรวจสอบ

ภายใน 

 ๑๕.งานสวัสดิการ

บุคลากร 

 ๑๖.งานอ่ืนๆเชนกองทุน

เพ่ือการศึกษา การทํา

ประกันชีวิต 

 ๑๗.งานสารสนเทศของ

โรงเรียน 

 ๑๘.งานอ่ืนๆท่ีไดรับ

 ๔.งานขอทําบัตร

ประจําตัวขาราชการและ

บุคลากรทางการศึกษา 

 ๕.งานปรับตําแหนงครู

และลูกจางใหสูงข้ึน 

 ๖.งานการลงเวลาปฎิบัติ

ราชการ 

 ๗.งานการขอยาย 

การศึกษาตอและการลา 

 ๘.งานประเมินผลการ

ปฎิบัติงานและเลื่อนข้ัน

เงินเดือน 

 ๙.งานวินัย จรรยาบรรณ

และมาตรฐานวิชาชีพ 

 ๑๐.งานจัดทําทะเบียน

ประวตัิบุคลากร 

 ๑๑.งานการเสนอขอ

เครื่องราชอสริยากรณ 

 ๑๒.งานสงเสริมเพ่ือรับ

การประเมินวิทยฐานะ 

 ๑๓.งานสรางขวัญ

กําลังใจและยกยองเชิดชู

เกียรติ 

 ๑๔.งานขอรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ 

 ๑๕.งานพัฒนาบุคลากร

และทัศนศึกษาดูงาน 

 ๑๖.งานธุรการ 

 ๑๗.งานคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

และเอกชน 

 ๔.ประสานงานจัด

การศึกษาในระบบนอก

ระบบและตามอัธยาศัย 

๕.งานโรงเรียนกับชุมชน

และการใหบริการอาคาร

สถานท่ี 

 ๖.งานการมีสวนรวมของ

ชุมชน 

 ๗.งานการจัดระบบการ

ควบคุมภายใน

สถานศึกษา 

 ๘.งานประชาสัมพันธ

สถานศึกษา 

 ๙.งานนักการภารโรง

และลูกจาง 

 ๑๐.งานอาคารสถานท่ี

และสิ่งแวดลอม 

 ๑๑.งานโสตทัศนูปกรณ 

 ๑๒.งานโภชนาการ 

 ๑๓.งานสหกรณรานคา

โรงเรียน 

 ๑๔.งานหองสมุดและ

แหลงเรียนรู 

 ๑๕.งานกองทุน

สวัสดิการบุคลากรของ

โรงเรียน 

 ๑๖.งานอ่ืนๆท่ีไดรับ

มอบหมาย 

๓๒ 



 

 

 

แผนงานวิชาการ แผนงานกิจการนักเรียน แผนงานงบประมาณ แผนงานบุคลากร แผนงานบริหารท่ัวไป 

 ๑๗.งานพัฒนาระบบ

เครือขายคอมพิวเตอร 

 ๑๘.งานอ่ืนๆท่ีไดรับ

มอบหมาย 

มอบหมาย 

 

 ๑๘.งานเวรยามกลางคืน

และวันหยุด 

๑๙.งานอ่ืนๆท่ีไดรับ

มอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๓ 



 

 

 

๒. วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย อัตลักษณ และเอกลักษณของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน 

 ภายในป ๒๕๖๑ โรงเรียนสตกึจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 

พันธกิจ 

๑. สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนเรียนครบตามหลักสูตรเพ่ือความเปนพลโลก 

๒. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร และคานิยมหลักของคนไทย 

๑๒ ประการ 

๓. สนับสนุนใหครูใชกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย เพ่ือใหผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนสูงข้ึน 

๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพตามเกณฑรางวัลคุณภาพระดับ สพฐ. (OBECQA  

๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเนนการมีสวนรวมของทองถ่ิน เพ่ือเสริมสรางความรับผิดชอบตอคุณภาพการศึกษา 

และบูรณาการการจัดการศึกษา  

เปาประสงค 

๑. โรงเรียนเปนกลไกขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในระดับทองถ่ิน 

๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะท่ีเหมาะสม และวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์ 

๓. ผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับการพัฒนาคุณภาพจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๔. ผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไดรับการพัฒนาคุณภาพจนจบการศึกษาภาคบังคับ 

อัตลักษณของสถานศึกษา 

 ซ่ือสัตย สุจริต คบมิตรท่ีดี รักเรียนรักศักดิ์ศรี กตัญูรูคุณ 

เอกลักษณของสถานศึกษา 

 เปนผูมีสุนทรียภาพดานนาฏศิลป และดนตรี 

 

 ๓.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนสตึก ไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน โดยโรงเรียนกําหนดปรัชญา คติพจน วิสันทัศน พันธกิจ เปาหมาย ในการบริหารและ 

จัดการศึกษา และไดกําหนดกลยุทธระดับองคกรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใชเทคนิคการ  

Brain Strumming ไดกลยุทธระดับองคกร ๔ ประเด็นกลยุทธ เพ่ือใหเกิดคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา  

 

 

 

 

๓๔ 



 

 

 

 ๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดบัมัธยมศึกษาตอนตน 

    เปาประสงค ผูเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนไดรับการพัฒนาคุณภาพจนจบการศึกษาภาคบังคับ 

   กลยุทธิ์ 

๑. ปลูกฝงผูเรียนดนคุณธรรม จริยธรรม 

๒. ปลูกฝงผูเรียนตามคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 

๓. สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง 

    ๔. สงเสริมใหผูเรียนใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และภาษาอาเซียนอยางนอย ๓ ภาษา เพ่ือใหผูเรียน

สามารถสื่อสารกับชาวตางชาติได และรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน 

   ๕. สงเสริมการจัดการระบบขอมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับคุณภาพของผูเรียนในระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน ใหมีประสิทธิภาพ 

   ๖. สงเสริมสนับสนุนการแนะแนวและระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

   ๗. ผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ไดรับการยกยองและเชิดชู สวนผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์อ่ืนๆไดรับ

การพัฒนา 

   ๘. ผูเรียนท่ีมีผลสอบ O-NET สูงข้ึนไดรับการยกยองและเชิดชู 

   ๙. มีขอสรุป แนวปฏิบัติกิจกรรมในการนําคาหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ไปใช 

   ๑๐. ผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษไดรับการสงเสริมพัฒนาทุกคน 
 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  เปาประสงค ผูเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไดรับการพัฒนาคุณภาพจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

   กลยุทธิ์ 

  ๑. ปลูกฝงผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม 

๒. ปลูกฝงผูเรียนตามคานิยมหลักขอคนไทย ๑๒ ประการ 

๓. สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง 

    ๔. สงเสริมใหผูเรียนใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และภาษาอาเซียนอยางนอย ๓ ภาษา เพ่ือใหผูเรียน

สามารถสื่อสารกับชาวตางชาติได และรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน 

   ๕. สงเสริมการจัดการระบบขอมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับคุณภาพของผูเรียนในระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน ใหมีประสิทธิภาพ 

   ๖. สงเสริมสนับสนุนการแนะแนวและระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

   ๗. ผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ไดรับการยกยองและเชิดชู สวนผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์อ่ืนๆไดรับ

การพัฒนา 

   ๘. ผูเรียนท่ีมีผลสอบ O-NET สูงข้ึนไดรับการยกยองและเชิดชู 

๓๕ 



 

 

 

   ๙. มีขอสรุป แนวปฏิบัติกิจกรรมในการนําคาหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ไปใช 

   ๑๐. ผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษไดรับการสงเสริมพัฒนาทุกคน 

   ๑๑. สงเสริมใหผูเรียนมีงานทํา สรางความรวมมือกับสถานประกอบการ เพ่ือเปนชองทางในการเลือก

ประกอบอาชีพของผูเรียน 

   ๑๒. สงเสริมและสนับสนุนผูเรียนใหสามารถเลือกเรียนไดหลากหลายตามความตองการของผูเรียน 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  เปาประสงค ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะท่ีเหมาะสม และวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์ 

   กลยุทธิ์ 

  ๑. สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาองคความรู โดยเฉพาะดานการวัดและการประเมินผล และทักษะในการ

สื่อสารของครู ใหมีสมรรถนะในการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 

  ๒. สงเสริม สนับสนุน ใหครูสรางนวัตกรรม วิธีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหสามารถพัฒนา และ

ประเมินผลผูเรียนไดเรียนอยางมีคุณภาพตามศักยภาพเปนรายบุคคล 

  ๓. สงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนใหสอดรับกับการเปนประชาคมอาเซียน 

  ๔. สงเสริม สนับสนุนผูบริหารโรงเรียน ใหมีความสามารถทุกดานอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 

  ๕. เสริมสรางระบบบริหาร เพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเปนครู การเปน

ครูมืออาชีพ และยึดม่ันในจรรยาบรรณของวิชาชพีครู 
 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ 

   เปาประสงค โรงเรียนเปนกลไกขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในระดับทองถ่ิน 

   กลยุทธิ์ 

  ๑. สงเสริมการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  ๒. สงเสริมการใชงานวิจัยเปนรากฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

   ๓. ประสานหนวยงานทุกภาคสวนใหเขามาชวยเหลือโรงเรียนในดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

๓๖ 



 

 

 

๑๓.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  

โรงเรียนสตึก  ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสาม  เม่ือวันท่ี  ๒๗ ถึง ๒๙ เดือน 

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ซ่ึงสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตาม

มาตรฐานเปนตารางดังตอไปนี้ 

มาตรฐาน 

ระดับคุณภาพ 
ตอง

ปรับปรุง 

เรงดวน 

ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

ตัวบงช้ีพ้ืนฐาน (๕ ตัวบงช้ีหลัก  

ตัวบงช้ีท่ี ๑  ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี (๑๐ คะแนน  

ตัวบงชี้ท่ี ๑.๑  ผูเรียนมีน้ําหนกั  สวนสูง และสมรรถภาพทางกายตาม 

           เกณฑรวมท้ังรูจักดูแลตนเองใหมีความปลอดภัย   (๕ คะแนน  

ตัวบงชี้ท่ี ๑.๒  ผูเรียนมีสุนทรยีภาพ (๕ คะแนน  

     

 
 

ตัวบงช้ีท่ี ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค  

        (๑๐ คะแนน  

ตัวบงชี้ท่ี ๒.๑  ผูเรียนเปนลูกท่ีดีของพอแม  ผูปกครอง  (๔ คะแนน  

ตัวบงชี้ท่ี ๒.๒  ผูเรียนเปนนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน  (๔ คะแนน  

ตัวบงชี้ท่ี ๒.๓  ผูเรียนมีการบําเพ็ญประโยชนตอสังคม  (๒ คะแนน  

     
 

ตัวบงช้ีท่ี ๓  ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง (๑๐ คะแนน  

ตัวบงชี้ท่ี ๓.๑  ผูเรียนคนควาหาความรูจากการอานและใชเทคโนโลยี  

                   สารสนเทศ  (๕  คะแนน  

ตัวบงชี้ท่ี ๓.๒  ผูเรียนเรียนรูผานประสบการณตรงรวมกับผูอ่ืนท้ังใน 

                   และนอกสถานศึกษา  (๕ คะแนน  

     

 

 

ตัวบงช้ีท่ี ๔  ผูเรียนคิดเปน ทําเปน (๑๐  คะแนน  

ตัวบงชี้ท่ี ๔.๑  ผูเรียนมีความสามารถดานการคิด (๕ คะแนน  

ตัวบงชี้ท่ี ๔.๒  ผูเรียนมีความสามารถในการปรับตัวเขากับสังคม  

                 (๕ คะแนน  

    
 

 

ตัวบงช้ีท่ี ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน  (๒๐ คะแนน  

ตัวบงชี้ท่ี ๕.๑ – ๕.๘  ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระ 

         (กลุมสาระละ ๒.๕ คะแนน  เปนคะแนนผลสัมฤทธิ์  

         ๒ คะแนน  คะแนนพัฒนาการ ๐.๕ คะแนน  

  
 

   

๓๗ 



 

 

 

 

มาตรฐาน 

ระดับคุณภาพ 
ตอง

ปรับปรุง 

เรงดวน 

ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน  

        ผูเรียนเปนสําคัญ (๑๐ คะแนน  

ตัวบงชี้ท่ี ๖.๑  ประสิทธิผลการดําเนินการของสถานศึกษา  (๕ คะแนน  

ตัวบงชี้ท่ี ๖.๒  กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู (๕ คะแนน  

     
 

ตัวบงช้ีท่ี ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา 

                สถานศึกษา  (๕ คะแนน  

ขอท่ี ๑  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหาร 

   สถานศึกษา  (๒  คะแนน  

ขอท่ี ๒   ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

   (๑  คะแนน  

ขอท่ี ๓   บรรยากาศและสภาพแวดลอม (๒  คะแนน  

     

ตัวบงช้ีท่ี ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย

สถานศึกษาและตนสังกัด (๕ คะแนน  

๑.  เกณฑการพิจารณาเชิงปริมาณ (๒ คะแนน   ใชคะแนนของผลการ 

    ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากตน 

    สังกัด ๑ ป 

๒.กณฑการพิจารณาพัฒนาการ (๒.๕ คะแนน   ใชคะแนนผลการ 

   ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๓ ปยอนหลัง 

     
 

ตัวบงช้ีอัตลักษณ (๒ ตัวบงช้ีหลัก  (๑๐ คะแนน  

ตัวบงช้ีท่ี ๙  ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน  พันธกิจ 

       และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา  (๕ คะแนน  

    

 
 

 

 

ตัวบงช้ีท่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปน 

                เอกลักษณของสถานศึกษา  (๕ คะแนน  

 

 

   
 

 

กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม ( ๒ ตัวบงช้ีหลัก  (๑๐ คะแนน  

ตัวบงช้ีท่ี ๑๑  ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาท 

          ของสถานศึกษา (๕ คะแนน  

 

    

 

 

 
 

๓๘ 



 

 

 

 

มาตรฐาน 

ระดับคุณภาพ 
ตอง

ปรับปรุง 

เรงดวน 

ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี ๑๒  ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ 

                 มาตรฐานและพัฒนา เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางการ 

                 ปฏิรูปการศึกษา  (๕ คะแนน  

    
 

 

 

 โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ  ดี  โดยมีคาเฉลี่ย  ๗๗.๙๔   

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ    รับรอง     ไมรับรอง   

กรณีท่ีไมไดรับรอง  เนื่องจาก ตัวบงชี้ท่ี ๕ ระดับคุณภาพตองปรับปรุง 

 

 ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

 จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

 จุดเดน  

 ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค มีความใฝรู และเรียนรูอยาง

ตอเนื่อง สามารถคิดเปน ทําเปน และแกปญหาไดอยางเหมาะสม มีประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญ มีพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตนสังกัด ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริม

บทบาทของสถานศึกษา 

  จุดท่ีควรพัฒนา  

  สถานศึกษาควรสงเสริมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใหดียิ่งข้ึนอยางตอเนื่อง โดยจัดกิจกรรมสอนซอม

เสริมใหกับผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน สงเสริมกิจกรรมรักการอานอยางตอเนื่อง 

   ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามกฎกระทรวงวาดวนระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ.๒๕๕๓ 

๑. ดานผลการจัดการศึกษา 

ผูเรียนควรไดรับการกระตุนในเรื่องความสนใจ เห็นความสําคัญของการศึกษา มีความตั้งใจในการทําขอสอบ มีการ

เตรียมตัวกอนสอบอยางเหมาะสม 

๒. ดานการบริหารจัดการศึกษา 

สถานศึกษาควรพัฒนาปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรทองถ่ิน การนิเทศภายใน การวิจัยเพ่ือคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา 

๓. ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

๓๙ 



 

 

 

สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหคิดเปนใหทําเปนในทุกกลุมสาระการเรียนรู ครู

ควรประเมินพฤติกรรมผูเรียนและผลงานของผูเรียนอยางตอเนื่อง 

๔. ดานการประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาควรจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีคุณภาพใชเปนแบบอยางได พัฒนาการบริหารจัดการ

ของผูมีสวนรวมใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔๐ 



 

 

 

การวางแผน (Plan  
๑. กําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย 

๒. กําหนดแนวทาง การยกระดับผลสัมฤทธิ ์

๓. แตงต้ังผูรับผิดชอบการดําเนินงาน ปฏิบัติงาน 

                ๔. กําหนดวิธีการสงเสริม สนับสนุน              

กํากับ             กํากับ นิเทศติดตาม 

5. เ               ๕. เตรียมสื่อ เทคโนโลยี และแหลง 

                       เรียนรู                                                                

ี            

การปรับปรุง พัฒนา (Act  

๑. สรุปผลการพัฒนา 

๒. ปรับปรุงใหเปนไปตามวัตถุประสงค 

   และเปาหมาย 

๓. วางแผนการปฏิบัติในระยะตอไป 

                การนําไปปฏิบัติ (Do  
๑. ครูนําหลักสตูรสูช้ันเรียน 

                ๒. ครูมีกระบวนการพัฒนาผูเรียนดวย 

           วิธีการท่ีหลากหลายสอดคลองกับศักยภาพ 

และบริบทผูเรียน โดยสอดคลองกับมาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวช้ีวัดตามแนวทางการจดัการเรียนรู 

๓. ครูใชกระบวนการเรียนรูโดยเนนผูเรยีนเปนสาํคัญ 

๔. ใชสื่อ เทคโนโลยี แหลงเรียนรู ทรัพยากร

สารสนเทศ การสืบคนอยางมรีะบบ 

๕. สงเสริม สนับสนุน กํากับ และนิเทศติดตามผล 

  การตรวจสอบ (Check  

๑. ทบทวน พิจารณา ตรวจสอบ 

๒. วิเคราะห ประเมินผลการ 

    ปฏิบัติงาน 

๓. ประเมินผล 

๔. นําผลไปปรับปรุง/พัฒนา 

 

สวนท่ี ๒ 
 

   ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

 

 

๑. ระดับคุณภาพ ด ี

 ๒. วิธีการพัฒนา/กระบวนการ   ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

๒.๑ วิธีการพัฒนา/กระบวนการ 

โรงเรียนสตึก มีข้ันตอนการดําเนินงานพัฒนาระบบการดําเนินงานตามมาตรฐานดังนี้ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ภาพท่ี ๑ แผนผังผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเ้รียน 

 

๔๑ 



 

 

 

                สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย ครูจัดการเรียนรูใหเปนไปตามศักยภาพ

ของผูเรียน และเปนไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียน 

โดยมีการจัดการเรียนรูท้ังรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบรวมมือกันเรียนรู แบบใชกระบวนการคิด 

กระบวนการใชปญหาเปนหลัก และเนนเรื่องการอานออกของผูเรียนเปนเรื่องสําคัญท่ีสุด  โดยมุง พัฒนาใหผูเรียนทุก

คนอานออกและเขียนได พัฒนาครูทุกคนใหมีความสามารถในการนําเทคนิควิธีสอนใหตรงตามศักยภาพผูเรียน ใชสื่อ

เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหลงเรียนรูและแหลงสืบคนขอมูล ไดแก หองสมุด ครูในสายชั้นเดียวกัน

รวมกันกําหนดแผนการจัดการเรียนรู  การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเนนการใชคําถามเพ่ือพัฒนาทักษะการ

คิดของผูเรียน  นอกจากนี้ สถานศึกษาไดมีการดําเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผูเรียน เพ่ือใหอยูในสังคมไดอยางมี

ความสุข เนนการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม ท่ีเหมาะสมกับวัยของผูเรียน   และตามนโยบายของผูบริหาร สราง

ภูมิคุมกัน และรูเทาทันสื่อและสิ่งไมพึงประสงค  โดยการจัดกิจกรรมดนตรีตานยาเสพติด ใหนักเรียนรูจักใชเวลาวางให

เปนประโยชนโดยไมยุงเก่ียวกับยาเสพติด สัปดาหหองสมุดสงเสริมนิสัยรักการอานพัฒนาการอานคลอง-เขียนคลอง 

เสริมสรางความรูและทักษะพ้ืนฐานในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง โครงการตลาดนัดวิชา
การบูรณาการ Open house และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู  โครงการแขงขันกีฬาภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีสุขภาพท่ีดี  สรางฝนวนาลัยกาวไกลสูอุดมศึกษา กิจกรรมเขาคายลูกเสือ-เนตรนารี

ผูบําเพ็ญประโยชนและเขาคายคุณธรรม เนนใหผูเรียนมีวินัย ซ่ือสัตย รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ สามารถอยูรวมกับ

ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข โครงการทัศนศึกษาเพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูสิ่งตางๆท่ีอยูภายนอกหองเรียน สงเสริม

ประชาธิปไตยและเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน สงเสริมทักษะความสามารถดานตางๆไมวาจะเปนดานศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป อัจฉริยภาพดานตางๆ เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูอยางหลากหลายและตรงตามความสามารถและความถนัดของ
ผูเรียนจัดกิจกรรมการพัฒนาใหเหมาะสมกับวัย   พัฒนาคุณธรรมผูเรียนตามหลักสูตร  มีระบบการแนะแนวและการ

ดูแลสุขภาวะจิต นําภูมิปญญาทองถ่ินมารวมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนและมีการเรียนรูในโลกกวาง การเขาไป

ศึกษากับภูมิปญญาในชุมชนรอบๆ สถานศึกษา 

 

๒.๒ ผลการดําเนินการพัฒนา 

  ๑. จากกระบวนการพัฒนาและกิจกรรมสงเสริมผูเรียนอยางตอเนื่อง ทําใหนักเรียนทุกคนมี

ความสามารถในการอาน การเขียน และการสื่อสาร ตามท่ีสถานศึกษาไดกําหนด คิดเปนรอยละ ๙๒.๗๕  

อยูในระดับดีเยี่ยม 

 ๒. นักเรียนมีความสามารถในการคิดคํานวณ คิดเปนรอยละ ๗๖.๑๒ อยูในระดับดี 

๓. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และแกปญหา คิดเปนรอยละ ๘๓.๕๙ อยูในระดับดีเยี่ยม 

 ๔. นักเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คิดเปนรอยละ ๘๗.๓๖  

อยูในระดับดีเยี่ยม 

๔๒ 



 

 

 

  ๕. ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนปการศึกษา ๒๕๕๙  เทากับ ๓.๐๕ 

 ๖.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ป

การศึกษา ๒๕๕๙ คาเฉลี่ยเทากับ ๓๓.๐๓  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ปการศึกษา ๒๕๕๙ คาเฉลี่ยเทากับ ๓๐.๐๙  

  ๗. นักเรียนมีความรูทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ระดับดีข้ึนไป คิดเปนรอยละ  ๘๒.๖๔ 

อยูในระดับดีเยี่ยม 

 

ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 

๑. นักเรียนมี

ความสามารถในการ

อาน การเขียน การ

สื่อสาร  

ระดับ ดีเย่ียม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔๓ 



 

 

 

ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 

๒. นักเรียนมี

ความสามารถในการ

คิดคํานวณ 

ระดับ ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. นักเรียนมี

ความสามารถในการ

คิดวิเคราะห คิดอยาง

มีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และ

แกปญหา 

 

ระดับ ดีเย่ียม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔๔ 



 

 

 

ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 

๔. นักเรียนมีความ 

สามารถในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร  

ระดับ ดีเย่ียม 

 

 

 

 

 

 

๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔๕ 



 

 

 

ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 

๖. ผลการทดสอบ

ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 

(O-NET  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔๖ 



 

 

 

ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 

๗. นักเรียนมีความรู

ทักษะพ้ืนฐาน และเจต

คติท่ีดีตองานอาชีพ  

  

ระดับ ดีเย่ียม     

  

 

 

 

 

 

 

   

 ๒.๓ ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนการประเมินตนเอง 

 - ปพ ๕ แสดงรายละเอียดดังนี้ ๑.การประเมินผลสัมฤทธิ์ ๒.การประเมินการอาน การเขียน การสื่อสาร และ

การคิดคํานวณ ๓. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรู  ปการศึกษา ๒๕๕๙ ทุกระดับชั้น 

   - ผลการทดสอบระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

 - ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 - ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 

 - ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 - ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ๕ ดาน 

 - ผลงานของนักเรียนท่ีเกิดจากกิจกรรมการเรียนการสอน 

 - รายงานกิจกรรมโครงการตาง ๆ  โครงการรักการอาน  หนังสือเลมเล็ก  โครงการคายคณิตศาสตรเพ่ือ

พัฒนาทักษะกระบวนการคิด โครงการสอบแขงขันทักษะทางคณิตศาสตร คายวิทยาศาสตร  สัปดาหวิทยาศาสตร  

๔๗ 



 

 

 

คายภาษาไทย คายภาษาอังกฤษ  รายงานสรุปการแกปญหา ๐ ร  มส  รายงานสรุปกิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ รายงาน

สรุปกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู  การเขาคายลูกเสือ-เนตรนารี และผูบําเพ็ญประโยชน  การแขงขันกีฬาภายใน  

การตรวจสุขภาพประจําป 

     - ภาพกิจกรรมตาง ๆ 

๓. จุดเดน จุดท่ีตองพัฒนา  

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

ผูเรียนอานหนังสือออกและอานคลอง รวมท้ัง

สามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได ทุกคนสามารถใช

เทคโนโลยีในการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง 

สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยูใน

ระดับดี    ผูเรียนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง มี

สมรรถภาพทางกายและน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑ 

มีระเบียบวินัย  เคารพกฎกติกา มารยาทของสังคม 

ผูเรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผูอ่ืน และมี

มนุษยสัมพันธดี สามารถดํารงตนอยูในสังคมได

อยางมีความสุข เปนแบบอยางท่ีดีได 

 

ผูเรยีนยังตองเรงพัฒนาดานการนําเสนอ การอภิปราย

และแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางสมเหตุสมผล และตองพัฒนา

ทักษะการแกปญหาตามสถานการณไดอยางเหมาะสม  

และยังตองไดรับการสงเสริมในดานทัศนคติท่ีดีตอความ

เปนไทย ไมหลงใหลกับคานิยมตางชาติ จนเกิดการ

ลอกเลียนแบบ ทําใหลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

๔๘ 



 

 

 

มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพผูเรียน 

 ประเด็นพิจารณา ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

 ๑. ระดับคุณภาพ ด ี

 ๒. วิธีการพัฒนา/กระบวนการ   ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

๒.๑ วิธีการพัฒนา/กระบวนการ 

โรงเรียนสตึก มีข้ันตอนการดําเนินงานพัฒนาระบบการดําเนินงานตามมาตรฐานดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๒ แผนผังกระบวนการการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

  การพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียนเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนรูและการประเมิน ผูเรียน

ตามท่ีสถานศึกษากําหนดโดยนํากระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA มาใชเปนแนวทางในการดําเนินการพัฒนา

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ดังนี้   

  การวางแผน (PLAN) เปนข้ันตอนในการดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

ประชุมวางแผนในการวิเคราะหพฤติกรรมท่ีบงชี้คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ศึกษาตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พิจารณาตัวชี้วัดวามีความครอบคลุมและสอดคลองกับลักษณะธรรมชาติของวิชา กิจกรรมพัฒนา

การวางแผน (Plan  

วิเคราะหปญหา  ศึกษา

ตัวช้ีวัด และพฤติกรรมบงช้ี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

 ํ 

 

การนําไปปฏิบัต(ิDo  
ดําเนินการพัฒนาผูเรียนท้ังใน

และนอกหองเรียนดวยกิจกรรม

การเรยีนรูและกิจกรรมพัฒนา

ผูเรยีนและจิตสาธารณะ 

การตรวจสอบ (Check  

นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการ

พัฒนา คุณลักษณะท่ีพึง

ประสงคดวยกิจกรรมการการ

เรียนรูและจิตสาธารณะ 

การปรับปรุง พัฒนา (Act  

แกไข ปรับปรุงคุณลักษณะท่ีไม

พึงประสงคของผูเรียนท่ีไมผาน

เกณฑ ตามแนวทางท่ีกําหนด 

๔๙ 



 

 

 

ผูเรียนโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ตลอดถึงการศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับ การพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

เพ่ือใหไดแนวปฏิบัติในการพัฒนาผูเรียนวาจะดําเนินการพัฒนา คุณลักษณะอันพึงประสงคดวยวิธีใด เชน การบูรณาการ

ในการจัดโครงการ กิจกรรมของกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ การบูรณาการในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน การ

จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค และการปลูกฝงคุณลักษณะท่ีพึงประสงค โดยสอดแทรกในกิจวัตร

ประจําวันของสถานศึกษาเม่ือไดวิธีในการดําเนินการพัฒนา จึงศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของผูเรียนกอนการพัฒนา โดยได

ขอมูลจากระบบดูแลชวยเหลือ นักเรียน นําขอมูลนักเรียนท่ีไดมาพิจารณาสรางเครื่องมือการประเมินคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงคท่ีเหมาะสม สอดคลองกับแนวปฏิบัติในการพัฒนาท่ีวางไว   

  การนําไปปฏิบัติ  (DO) ดําเนินการพัฒนาผูเรียนตามแนวทางท่ีกําหนดไวในกิจกรรมการเรียนรูท้ังใน และนอก

หองเรียน ประเมินผลคุณลักษณะท่ีพึงประสงคผูเรียนเปนรายกิจกรรม โดยใชเครื่องมือในการประเมินท่ีเหมาะสมและ

สอดคลองกับกิจกรรมและตัวชี้วัดท่ีตองการวัดแตละกิจกรรม   

  การตรวจสอบ (CHECK) นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการพัฒนาผูเรียนเปนระยะอยางสมํ่าเสมอ รายงาน ผลขอมูล

การพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามโครงการ กิจกรรม สะทอนผลการพัฒนา   

  การปรับปรุงพัฒนา (ACT) นําขอมูลนักเรียนท่ีไมผานเกณฑการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงคมาวาง

แนวทางในการปรับปรุงพฤติกรรมใหเหมาะสมและดําเนินการแกไขพฤติกรรมของผูเรียน  

  เม่ือผูเรียนถาไมผานเกณฑการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ไดรับการแกไขตามแนวทางการแกไข ปรับปรุง

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียนตามท่ีสถานศึกษากําหนด รายงานผลใหผูบังคับบัญชาและผูมีสวนเก่ียวของทราบ 

จึงมีการประชุมวางแผนโดยการนําขอมูลการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคท่ีดําเนินการจากรายงานมาหาแนวทางใน

การสรางเปนแผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานการพัฒนา คุณลักษณะท่ีพึงประสงคใหสูงข้ึนตอไป 

 

๒.๒ ผลการดําเนินการพัฒนา 

 ๑. นักเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด โดยสถานศึกษาไดมีการสอดแทรกใน

รายวิชาทุกรายวิชา ครูผูสอนมีการประเมินผล นอกจากนี้สถานศึกษาไดจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริม เชน กิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู คิดเปนรอยละ ๙๘.๓๓ อยูในระดับดีเยี่ยม 

    ๒. นักเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย สถานศึกษาไดมีการจัดกิจกรรมอยางหลากหลาย เชน 

กิจกรรมวันเขาพรรษา วันออกพรรษา วันมาฆบูชา วันแมแหงชาติ และเขารวมกิจกรรมกับทองถ่ิน เชน กิจกรรม

ประเพณีแขงเรือยาวชิงถวยพระราชทาน กิจกรรมแหเทียนเขาพรรษา คิดเปนรอยละ ๑๐๐ อยูในระดับยอดเยี่ยม 

     ๓. การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย สถานศึกษาไดจัดกิจกรรม เชน กิจกรรมดูแล

หองเรียน มีกฎกติกาในการดูแลหองเรียน ทําความสะอาดหองเรียน กิจกรรมเขาคายลูกเสือ-เนตรนารี ผูบําเพ็ญ

ประโยชน การแขงขันกีฬาภายใน กิจกรรมกลุม กิจกรรมการเรียนการสอนในการทําโครงงาน คิดเปนรอยละ  ๘๒.๖๔ 

อยูในระดับดีเยี่ยม 

๕๐ 



 

 

 

     ๔. สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม นักเรียนสามารถเลนกีฬาตาง ๆ ไดท้ังในรายวิชาท่ีเรียน การแขงขันกีฬา

ภายใน อีกท้ังนักเรียนทุกคนมีการตรวจสุขภาพประจําป  คิดเปนรอยละ  ๖๗.๒๔ อยูในระดับพอใช 

 

ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 

๑. นักเรียนมีคุณลักษณะ

และคานิยมท่ีดีตามท่ี

สถานศึกษากําหนด 

ระดับ ดีเย่ียม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. นักเรียนมีความภูมิใจ

ในทองถ่ินและความ

เปนไทย  

ระดับ ดีเย่ียม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕๑ 



 

 

 

ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 

๓. การยอมรับท่ีจะอยู

รวมกันบนความ

แตกตางและ

หลากหลาย  

ระดับ ดีเย่ียม 

 

 

 

 

 

 

 

๔. สุขภาวะทางรางกาย 

และจิตสังคม  

ระดับ พอใช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕๒ 



 

 

 

 ๒.๓ ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนการประเมินตนเอง 

 - ปพ ๕ แสดงรายละเอียดดังนี้ ๑.การประเมินผลสัมฤทธิ์ ๒.การประเมินการอาน การเขียน การสื่อสาร และ

การคิดคํานวณ ๓. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรู ปการศึกษา ๒๕๕๙ ทุกระดับชั้น 

   - ผลการทดสอบระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

 - ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 - ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 

 - ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 - ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ๕ ดาน 

 - ผลงานของนักเรียนท่ีเกิดจากกิจกรรมการเรียนการสอน 

 - รายงานกิจกรรมโครงการตาง ๆ โครงการรักการอาน หนังสือเลมเล็ก โครงการคายคณิตศาสตรเพ่ือพัฒนา

ทักษะกระบวนการคิด โครงการสอบแขงขันทักษะทางคณิตศาสตร คายวิทยาศาสตร  สัปดาหวิทยาศาสตร  

คายภาษาไทย คายภาษาอังกฤษ รายงานสรุปการแกปญหา ๐ ร  มส  รายงานสรุปกิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ รายงาน

สรุปกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู การเขาคายลูกเสือ-เนตรนารี และผูบําเพ็ญประโยชน การแขงขันกีฬาภายใน  

การตรวจสุขภาพประจําป 

     - ภาพกิจกรรมตาง ๆ 

๓. จุดเดน จุดท่ีตองพัฒนา  

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีสูงข้ึน เปนผูมี

สัมมาคารวะ มีทาทีสุภาพ ออนนอม ยิ้ม-ไหว-

ทักทายอยางนอบนอมเปนนิสัย  มีจิตสาธารณะ 

ชวยเหลืองานและกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชน 

เปนท่ียอมรับ เปนผูมีวินัยตอตนเองและสวนรวม  

มีภาวะความเปนผูนํา มีกิจกรรม คณะกรรมการ

นักเรียนและสภานักเรียนท่ีเขมแข็ง เครือขาย

พัฒนาผูนําท่ีชัดเจนเปนระบบ ผูเรียนมีสวนรวม 

ในกิจกรรม ประเพณีแหเทียนเขาพรรษา ประเพณี

ลอยกระทง ประเพณีการแขงขันเรือยาว และ 

 

ควรสงเสริมผูเรียนเขารวมกิจกรรมของทองถ่ินท่ีหลาก 

หลาย เพ่ือเรียนรูวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย ตามความถนัด

และความสนใจของผูเรียน และควรจัดกิจกรรมใหผูเรียน

ไดตระหนักถึงความหลากหลายของภูมิปญญาทางภาษา  

และการสืบคน สารสนเทศเพ่ือการพัฒนา และนําภูมิ

ปญญามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

๕๓ 



 

 

 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

กิจกรรมประเพณีตาง ๆ ของชุมชน ดวยความ

พรอมเพรียงท้ังนักเรียนและบุคลากรทางการ

ศึกษา กอใหเกิดความสมานสามัคคีระหวาง บาน 

วัด โรงเรียน  มีการสงเสริมใหผูเรียนเกิด ความ

ภาคภูมิใจในทองถ่ิน เห็นคุณคาของความเปนไทย 

มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี และ

ภูมิปญญาไทย ดวยการดําเนินโครงการและ

กิจกรรมตาง ๆ ท่ีหลากหลาย จนเปนท่ีประจักษ 

ไดรับความ ไววางใจจากชุมชนอยางตอเนื่อง

สมํ่าเสมอ กอใหเกิดความรัก สรางเสริมใหเกิด

ความตระหนักสํานึกรักบานเกิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

           

 

 

 

 

 



 

 

 

การตรวจสอบ (Check  

ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ

ภายใน  

การปรับปรุง พัฒนา (Act  

เผยแพร ประชาสัมพันธ 

ปรับปรุง พัฒนา ตอยอด  

 

 

 

๑ ระดับคุณภาพ ด ี

๒ วิธีการพัฒนา/กระบวนการ  ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนการประเมินตนเอง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๒ แผนผังกระบวนการบริหารและการจัดการ  

          ๒.๑  วิธีการพัฒนา/กระบวนการ  

                     โรงเรียนไดดําเนินการวิเคราะหสภาพปญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผานมา โดยการศึกษาขอมูล 

สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดม

ความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนรวมกันกําหนดเปาหมาย ปรับวิสัยทัศน กําหนดพันธกิจ กลยุทธ 

ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ

การประจําป ใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 

พรอมท้ังจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานใหผูรับผิดชอบ ดําเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายท่ีกําหนดไว มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และสรุปผลการดําเนินงาน 

 ๒.๒ ผลการดําเนินการพัฒนา 

 ๑. โรงเรียนไดมีการกําหนดเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน ซ่ึงสอดคลองกับ

สภาพปญหาความตองการพัฒนาของโรงเรียนโดยการประชุมครูและบุคลากรทุกฝายหาจุดออนจุดแข็ง (S.W.O.T) มุง

พัฒนาผูเรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา สอดคลองกับสังคมการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางปฏิรูปตามแผนการ

ศึกษาแหงชาติ โดยความรวมมือกับทุกฝายท่ีเก่ียวของ ท้ังดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม สอดคลองกับการพัฒนา

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 

การวางแผน (Plan  

สรางความตระหนัก 

และจัดทํามาตรฐาน 

การนําไปปฏิบัติ (Do  

ทําตามแผนฯ ประชุมผูท่ี

เก่ียวของ นิเทศภายใน 

 

๕๕ 



 

 

 

ผูเรียนทุกกลุมเปาหมายสงเสริมความเปนเลิศในดานตาง ๆ สงผลใหผูเรียนเปนผูมีความรูความสามารถในดานตาง ๆ 

พรอมท้ังไดรับรางวัลตาง ๆ มากมาย และนําชื่อเสียงมาสูโรงเรียน 

  ๒. โรงเรียนมีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําป ท่ีชัดเขนและมี

ประสิทธิภาพ สงผลตอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนโดยความรวมมือของผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย มีการ

ระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สงผลใหนักเรียนเปนผูเรียนท่ีมีคุณภาพ เปนคนเกง คนดี มีคุณธรรม 

มีความสุข เปนแหลงเรียนรูท่ีมีคุณภาพมีการนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง และมีการพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษา โดยสงเสริมสนับสนุนใหมีการพัฒนา สงเสริมใหครูไดอบรม พัฒนาใหมีความรูความ

เชี่ยวชาญตามมาตรฐานตําแหนง จัดทําขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง ครบถวน ทันสมัย อยางตอเนื่อง ซ่ึงสงผลใหนักเรียน

เปนผูเรียนท่ีมีคุณภาพ   

   ๓. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โดยโรงเรียนแบงการบริหารออกเปน ๔ ฝาย  

๑.ฝายบริหารวิชาการ ๒.ฝายบริหารงานบุคคล ๓.ฝายบริหารท่ัวไป  ๔.ฝายบริหารงบประมาณ  และมีระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง สงผลใหระบบบริหารจัดการ

คุณภาพของสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพ สงผลใหนักเรียนเปนผูเรียนท่ีมีคุณภาพ เปนคนเกง คนดี มีคุณธรรม มี

ความสุข โรงเรียนเปนแหลงเรียนรูท่ีมีคุณภาพมีการนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง 

  ๔. โรงเรียนมีการพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก

กลุมเปาหมาย โดยครูมีแผนการจัดการเรียนรู โครงสรางรายวิชาคําอธิบายรายวิชาเกณฑการวัดและประเมินผล 

ของแตละรายวิชา ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางหลากหลายเนนใหเด็กนักเรียนมีสวนรวม มีกิจกรรมสงเสริม

การมีสวนรวม ไดแก คายวิทยาศาสตร คายคณิตศาสตรเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิด คายภาษาไทย คาย

ภาษาอังกฤษ  กิจกรรมประชุมผูปกครอง กิจกรรมไหวครู กิจกรรมวันสุนทรภู กิจกรรมวันสําคัญ กิจกรรมวันสถาปนา

ลูกเสือ กิจกรรมกีฬาภายในกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ี กิจกรรมเขาคายลูกเสือ-เนตรนารี และผูบําเพ็ญประโยชน  

กิจกรรมเปดบานวิชาการ (Open house) กิจกรรมการแขงขันทักษะความสามารถทางวิชาการและเทคโนโลยี สงผลให

นักเรียนเปนผูเรียนท่ีมีคุณภาพ เปนคนเกง คนดี มีคุณธรรม มีความสุข สามารถเขาศึกษาตอในสถาบันการศึกษาท่ีสูงข้ึน

หรือประกอบอาชีพ สามารถปรับตัวใหอยูในสังคมแหงการเปลี่ยนแปลงไดอยางมีความสุข 

 ๕. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ครูไดรับการพัฒนาดังนี้ อบรมตามโครงการพัฒนา

ครูรูปแบบครบวงจร  อบรม Tepe ออนไลน อบรมพัฒนาจากหนวยงานตนสังกัด  อบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากร

ของโรงเรียน เชน โครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับครู โครงการอบรมการสรางสื่อโดยใชโปรแกรม Google 

applicatons โครงการอบรมตามกระบวนการ PLC และศึกษาดูงานนอกสถานท่ี นําความรูมาจัดทําแผนการเรียนรู  

สื่อ การจัดกิจกรรมเรียนการสอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ อยูในระดับยอดเยี่ยม 

 ๖. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ คิดเปนรอยละ 

๗๕.๒๘ อยูในระดับดี มีแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน  ไดแกมีหองคอมพิวเตอรและระบบอินเตอรเน็ต

ความเร็วสูง มีสื่อกระดานอัจฉริยะ  สื่อ DLIT หองปฏิบัติการคณิตศาสตร หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร หองสมุด หอง

๕๖ 



 

 

 

ดนตรี เพ่ือเปนแหลงเรียนรู และสื่อการเรียนการสอน ปรับปรุงอาคารเรียนเพ่ือเหมาะสมกับการเรียนการทํากิจกรรมจัด

หองเรียนหองปฏิบัติการใหเหมาะสมและปลอดภัยในการเรียนการสอนใหทันสมัย โรงเรียนมีสภาพแวดลอมท่ีรมรื่น นา

อยู ปลอดภัย มีมุมพักผอน มีสื่อเพ่ือการเรียนรู สงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน 

 ๗. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ระบบอินเทอรเน็ตใน

การปฏิบัติงานของแตละฝาย โปรแกรม Care for all ในงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โปรแกรม SGS ในการบันทึก

และรายงานผลดานการเรียน โปรแกรมการจัดซ้ือจัดจาง รวมท้ังโรงเรียนไดมีการปรับปรุงระบบอินเทอรเน็ต เพ่ือให

ครูผูสอนและนักเรียนสามารถเขาไปสืบคนขอมูล และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรใหเพียงพอในจัดการเรียนการสอน  

มีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ นําผลมาพัฒนาผูเรียนอยางเหมาะสมและตอเนื่อง 

ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 

๑. รอยละของจาํนวนครูท่ี

ไดรับการอบรมพัฒนา

ทางวิชาชีพ 

ระดับ ดีเย่ียม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕๗ 



 

 

 

ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 

๒. รอยละของจาํนวนครูท่ี

ไดรับการนิเทศ กํากับ 

ติดตาม และ

ประเมินผล 

ระดับ ยอดเย่ียม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    ๒.๓ ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนการประเมินตนเอง 

 - แผนปฏิบัติการ 

 - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 - หลักสูตรสถานศึกษา 

 - รายงานการอบรมพัฒนาครู 

 - รายงานกิจกรรมโครงการตาง ๆ  คายวิทยาศาสตร คายคณิตศาสตรเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิด  

คายภาษาไทย คายภาษาอังกฤษ  กิจกรรมประชุมผูปกครอง กิจกรรมไหวครู กิจกรรมวันสุนทรภู กิจกรรมวันสําคัญ 

กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ กิจกรรมกีฬาภายใน กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ี กิจกรรมเขาคายลูกเสือ-เนตรนารี และ

ผูบําเพ็ญประโยชน  กิจกรรมเปดบานวิชาการ (Open house) กิจกรรมการแขงขันทักษะความสามารถทางวิชาการ

และเทคโนโลย ีอบรมตามโครงการพัฒนาครรูปูแบบครบวงจร  อบรม Tepe ออนไลน โครงการอบรมภาษาอังกฤษ

สําหรับครู โครงการอบรมการสรางสื่อโดยใชโปรแกรม google โครงการอบรมตามกระบวนการ PLC  

และศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

     - ภาพกิจกรรมตาง ๆ 

๕๘ 



 

 

 

๓. จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา  

จุดเดน  จุดท่ีควรพัฒนา  

โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบ 

โรงเรียนไดใชเทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี เชน 

การประชุมแบบมีสวนรวม การประชุมระดมสมอง 

การประชุมกลุม เพ่ือใหทุกฝายมีสวนรวมในการ

กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ท่ีชัดเจน มีการ

ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ

การประจําป ท่ีสอดคลองกับผลการจัดการศึกษา 

สภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการ

ปฏิรูปการศึกษาท่ีมุงเนนการพัฒนาใหผูเรียนมี

คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตร

สถานศึกษา  ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมี

คุณภาพ มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม 

ประเมินผล การดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการ

จัดการศึกษา และโรงเรียนไดใชกระบวนวิจัยในการ

รวบรวมขอมูล เพ่ือใชเปนฐานในการวางแผนพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษา 

๑. สรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวนเก่ียวของ

ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีความเขมแข็ง มี

สวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา และการ

ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕๙ 



 

 

 

 

 

 

๑. ระดับคุณภาพ : ดี 

๒. วิธีการพัฒนา/กระบวนการ ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

  ๒.๑ วิธีการพัฒนา/กระบวนการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๔ แผนผังกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 

         โรงเรียนสตึกดําเนินการสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยการดําเนินงาน/กิจกรรม 

อยางหลากหลาย ไดแก งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาสูประชาคมอาเซียน

และมาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน โดย ทุกระดับชั้นจัดทําหนวยบูรณาการอาเซียน เศรษฐกิจ

พอเพียง  ปรับโครงสรางรายวิชา หนวยการเรียนรู ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู สัดสวนคะแนนแตละหนวย กําหนด

คุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีสอดคลองกับหนวยการเรียนรู สนับสนุนใหครูจัดการเรียนการสอนท่ีสรางโอกาสใหนักเรียน

ทุกคนมีสวนรวม ไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวยตนเอง จัดการเรียนการสอนท่ีเนนทักษะการคิด เชน จัดการ

เรียนรูดวยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหนาท่ีใหนักเรียนจัดปายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานท่ีตาง ๆ ท้ังภายใน

หองเรียนและนอกหองเรียน ครูใชสื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปญญาทองถ่ิน  มีการประเมิน

คุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนท่ีใช ครูทุกคนทํางานวิจัยในชั้นเรียน ปการศึกษาละ ๑ เรื่อง และไดมีการจัด

โครงการและกิจกรรมตางๆเพ่ือใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องและเกิดประโยชนสูงสุด เชน โครงการคลินิก

ภาษาไทย โครงการศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงและตนแบบการใชพลังงานแสงอาทิตย โครงการพัฒนาสื่อการสอน

     มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

 

การนําไปปฏิบัติ (Do  

ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนตามรูปแบบท่ีไดวางแผนไว 

การตรวจสอบ (Check  

นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผล 

การปรับปรุง พัฒนา (Act  

สรุปผลการพัฒนา ปรบัปรุง

ใหเปนไปตามวัตถุประสงค

และเปาหมาย วางแผนการ

ปฏิบัติในระยะตอไป 

การวางแผน (Plan  
ศึกษา วิเคราะหหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือวางแผนในการจัดกิจกรรม

การเรยีนการสอน 

๖๐ 



 

 

 

สูการเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ โครงการยุวมัคุเทศน โครงการวันสําคัญตางๆ โครงการเสริมทักษะดานตางๆ ไมวาจะเปน

ดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป อัจฉริยภาพดานตางๆ เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูอยางหลากหลายและตรงตามความสามารถ
และความถนัดของผูเรียน โครงการแหลงเรียนรูดานการเกษตรวิถีพอเพียง โครงการสานสัมพันธม.ทองถ่ิน โครงการ

ทัศนศึกษา เปนตน 

     ๒.๒ ผลการดําเนินการพัฒนา 

    จากการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอยางหลากหลาย โรงเรียนสตึกไดจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและ

ปฏิบัติจริงและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได คิดเปนรอยละ ๗๖.๐๕  อยูในระดับดี มีการจัดกิจกรรมการเรียนสอน

อยางหลากหลาย เชน การสอนแบบโครงงาน จัดกิจกรรมการการเรียนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรม การจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู กิจกรรมเปดบานวิชาการ (Open 

house) กิจกรรมคายคณิตศาสตรเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิด คายภาษาอังกฤษ คายภาษาไทย คายวิทยาศาสตร  

สัปดาหวิทยาศาสตร ครูมีการจัดทําแผนการสอน วิจัยในชั้นเรียน รายงานการสอน ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

แหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรูโรงเรียนมีสื่อคอมพิวเตอรทุกกลุมสาระ มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองสืบคนขอมูล

ของหองสมุด กระดานอัจฉริยะ สื่อ ระบบอินเทอรเน็ต พรอมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีหองปฏิบัติการ

คณิตศาสตร หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร หองดนตรี หองนาฎศิลป ธนาคารโรงเรียน หองสมุดโรงเรียน หองสมุดกลุม

สาระฯ อาคารคหกรรม อาคารเกษตร อาคารอุตสาหกรรม มีแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ท้ังใน

หองเรียนและนอกหองเรียน คิดเปนรอยละ ๗๒.๔๕ อยูในระดับดี มีมุมนําเสนอผลงานท่ีภาคภูมิใจของนักเรียน  มุมสื่อ

การเรียนรู  จัดกิจกรรมการมีสวนรวม รวมวางแผนในการจัดการเรียนรูรวมกับนักเรียน  การรวมสรางกติกาขอตกลงใน

ชั้นเรียน/เวรประจําวัน ปายนิเทศเนื้อหาเปนปจจุบันนาสนใจและสวยงาม  โรงเรียนมีการจัดครูสอนไดครบชั้น ครูมี

ความตั้งใจ มุงม่ันในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรู โดยไดปฏิบัติจริง นักเรียนมีสวนรวมในการ

จัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู การคัดกรองนักเรียน ดูแลชวยเหลือนักเรียน ออกเยี่ยมบานนักเรียน 

แกปญหาการขาดเรียน การติด ๐ ร มส มีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน  

ครูมีการวัดประเมินผลแบบบูรณาการ ท่ีหลากหลาย มีคูมือการวัดและประเมินผล มีการวัดและประเมินผลตามสภาพ

จริงและ กําหนดผลคะแนนท่ีชัดเจน มีการจัดทําปพ.๕ วัดประเมินนักเรียนชัดเจนตลอดปการศึกษา คิดเปนรอยละ 

๗๖.๕๐  อยูในระดับดี และมีการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและ

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู โดยมีการประชุมครูทุกสายชั้นเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู  กิจกรรมสรุปขอมูลสะทอนกลับทาย

ชั่วโมงสอน กิจกรรมเปดบานวิชาการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู ซ่ึงสงผลใหผูเรียนมี

คุณภาพ เปนคนเกง คนดี มีคุณธรรม มีความสุข และสามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข 

     ๒.๓ ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิง ประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

  - แผนการสอน  

 - วิจัยในชัน้เรียน  

 - รายงานการสอน   

๖๑ 



 

 

 

 - การคัดกรองนักเรียน 

 - เยี่ยมบานนักเรียน   

 - รายงานกิจกรรมโครงการตาง ๆ การสอนแบบโครงงาน จัดกิจกรรมการการเรียนการสอนรายวิชาการเขียน

โปรแกรม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุม กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู กิจกรรมเปดบาน

วิชาการ (Open house) กิจกรรมคายคณิตศาสตรพัฒนาทักษะกระบวนการคิด คายภาษาอังกฤษ คายภาษาไทย คาย

วิทยาศาสตร  สัปดาหวิทยาศาสตร  

     - ภาพกิจกรรมตาง ๆ 

 - ภาพบรรยากาศหองเรียน 

      ๓. จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา  

จุดเดน  จุดท่ีควรพัฒนา  

    ครูมีความตั้งใจ มุงม่ันในการพัฒนาการสอน โดย

จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูโดยการคิด ไดปฏิบัติ 

จริง มีการใหวิธีการและแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย ให

นักเรียนแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเอง

อยางตอเนื่อง นักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศ

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู และผลงานวิจัยใน

ชั้นเรียนของครูทุกคน ไดรับการตรวจประเมินพรอม

ท้ังใหคําแนะนําจากคณะกรรมการวิจัยของเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา  

 

    ควรนําภูมิปญญาทองถ่ินใหเขามามีสวนรวมในการ

จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูและการใหขอมูล 

ยอนกลับแกนักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนนําไปใชพัฒนา

ตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖๒ 



 

 

 

 

 

 

๑. ระดับคุณภาพ : ดี 

๒. วิธีการพัฒนา/กระบวนการ ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

  ๒.๑ วิธีการพัฒนา/กระบวนการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                โรงเรียนดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๘ ประการ ไดแก ๑) กําหนด                

โรงเรียนดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๘ ประการ ไดแก ๑) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา ๒) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุงเนนคุณภาพตามมาตรฐาน ๓) จัดการและบริหารขอมูลสารสนเทศ

อยางเปนระบบโดยใชเทคโนโลยีชวยในการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูลเปนสารสนเทศท่ีเปนปะโยชนในการพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ๔) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ๕) ดําเนินการ 

ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ๖) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา  ๗) จัดทํารายงาน

ประจาํปท่ีเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน ๘) โรงเรียนดําเนินการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง โดยจัดประชุมคณะ

คร ู ผูปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษานําเสนอผลการดําเนินงานรายงานประจําปของสถานศึกษาในปการศึกษาท่ี

ผานมา วิเคราะหผลการประเมินคุณภาพภายในจากรายงานประจําปของปการศึกษาท่ีผานมา วิเคราะหจุดเดนจุดท่ีควร

พัฒนา และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปตามจุดท่ีควรพัฒนา ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรมท่ีจะพัฒนาคุณภาพตาม

มาตรฐานของสถานศึกษา โดยเนนท่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดทําโครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มี

กิจกรรมใหความรูความเขาใจแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในใหครูทุกคนในโรงเรียน เพ่ือใหคณะครู 

บุคลากรทุกฝายท่ีเก่ียวของมีความเขาใจการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแตงตั้งคณะกรรมการประกัน

คุณภาพภายในของโรงเรียน ใหปฏิบัติหนาท่ีติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ

มาตรฐานท่ี ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 

 

สรางความตระหนัก 

จดัทําแผนพัฒนา 

ติดตาม ตรวจสอบ 

เผยแพร พัฒนา

ปรับปรง 

๖๓ 



 

 

 

สถานศึกษา ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง จัดทําเครื่องมือใหนักเรียนประเมินตนเองในการเรียนรู ครูประเมินตนเองรายบุคคล

ตามแผนพัฒนาตนเองท่ีวางไว คณะกรรมการประกันคุณภาพของโรงเรียนประเมินการดําเนินงานตามมาตรฐานและ

สรุปผลการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาปรับปรุงตลอดปการศึกษา ติดตามการประเมินโครงการและกิจกรรมสรุปผลการ

ดําเนินงาน ปรับปรุงการทํางานอยางมีสวนรวมของทุกฝาย โรงเรียนจัดทําแบบ สํารวจความพึงพอใจและประเมินผล

การดําเนินงานของโรงเรียนจากนักเรียน   ผูปกครอง   คณะกรรมการของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

              ๒. ผลการดําเนินงาน 

                  โรงเรียนมีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา อยางเปน

ระบบ มีผลการประเมินคุณภาพภายในท่ีระดับคุณภาพดี และคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชนมีความพึง

พอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖๔ 



 

 

 

การกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมาย/ประเด็นการพิจารณา 

ปการศึกษา 2559 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน ระดับคุณภาพด ี

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  

      1 ความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและ

การคิดคํานวณ ตามเกณฑของแตละระดับชั้น   

นักเรียน รอยละ 80 มีความสามารถในการอาน  

การเขียน การสื่อสาร   

ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

      2 ความสามารถในการคิดคํานวณ ตามเกณฑของแตละ

ระดับชั้น   

นักเรียน รอยละ 60 มีความสามารถในการคิด

คํานวณ ตามเกณฑของแตละระดับชั้น  

ระดับคุณภาพ พอใช 

      3 ความสามารถในการวิเคราะหและคิดอยางมี

วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา 

นักเรียน รอยละ 70 มีความสามารถในการ

วิเคราะหและคิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา 

ระดับคุณภาพ ดี 

      4 ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 

นักเรียน รอยละ 80 มีความสามารถในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

      5 ความกาวหนาทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ความกาวหนาทางการเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษาเพ่ิมข้ึน 

      6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการ

ทดสอบวัดระดับชาติ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจาก 

ผลการทดสอบวัดระดับชาติ 

      7 ความพรอมในการศึกษาตอการฝกงานหรือการทํางาน  นักเรียน รอยละ 70 มีความพรอมในการศึกษาตอ

การฝกงานหรือการทํางาน  

ระดับคุณภาพ ดี 

 

 

 

 

๖๕ 



 

 

 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมาย/ประเด็นการพิจารณา 

ปการศึกษา 2559 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  

      1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา

กําหนด โดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

นักเรียน รอยละ 80  มีคุณลักษณะและคานิยมท่ี

ดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับกฎหมาย

และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

      2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย  นักเรียน รอยละ 80   มีความภูมิใจในทองถ่ินและ

ความเปนไทย 

ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

      3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและ

หลากหลาย 

นักเรียน รอยละ 80   มีการยอมรับท่ีจะอยู

รวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

      4 สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม  นักเรียน รอยละ 72  มีสุขภาวะทางรางกายและ

ระดับคุณภาพ ดี 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ

ผูบริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพด ี

      1 การมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษา

กําหนดชัดเจน 

ผูบริหารเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ี

สถานศึกษากําหนดชัดเจน ระดับคุณภาพ ดี 

      2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 

ผูบริหารวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ ดี 

         2.1 การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนน

คุณภาพของผูเรียนรอบดาน ทุกกลุมเปาหมาย และ

ดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 

ผูบริหารวางแผนและดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ี

เนนคุณภาพของผูเรียนรอบดาน ทุก

กลุมเปาหมาย และดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 

ระดับคุณภาพ ดี 

         2.2 การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากร

ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ผูบริหารวางแผนและดําเนินงานพัฒนาครูและ

บุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ระดับคุณภาพ ดี 

         2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการขอมูล

สารสนเทศอยางเปนระบบ 

ผูบริหารวางแผนการบริหารและการจัดการขอมูล

สารสนเทศอยางเปนระบบ 

ระดับคุณภาพ ดี 

๖๖ 
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           2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ

และสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

ผูบริหารวางแผนและจัดสภาพแวดลอมทาง

กายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู

อยางมีคุณภาพ     

ระดับคุณภาพ ดี 

     3 การมีสวนรวมของผูเก่ียวของทุกฝาย และการรวม

รับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและได

มาตรฐาน 

ผูบริหารใชการมีสวนรวมของผูเก่ียวของทุกฝาย 

และการรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษาให

มีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

ระดับคุณภาพ ดี 

     4) การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัด

การศึกษา        

ผูบริหารการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการ

บริหารและการจัดการศึกษา 

ระดับคุณภาพ ดี        

มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ 
ระดับคุณภาพด ี

    1 การมีกระ บวนการเรียนการสอนท่ีสรางโอกาสใหผูเรียน

ทุกคนมีสวนรวม 

ครูรอยละ 70 มีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสราง

โอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวม 

ระดับคุณภาพ ดี        

    2 การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับริบทของชุมชนและ

ทองถ่ิน 

ครูรอยละ 70 จัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับ

บริบทของชุมชนและทองถ่ิน 

ระดับคุณภาพ ดี        

    3 การตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจของ

ผูเรียนอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

ครูรอยละ 70  มีการตรวจสอบและประเมิน

ความรูความเขาใจของผูเรียนอยางเปนระบบและ

มีประสิทธิภาพ 

ระดับคุณภาพ ดี        

มาตรฐานท่ี 4  ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมี

ประสิทธิผล 
ระดับคุณภาพด ี

     1 การใชระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับ

คุณภาพการจัดการศึกษาใหดียิ่งข้ึน 

โรงเรียนใชระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือ

ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใหดียิ่งข้ึน 

ระดับคุณภาพ ดี        

 

๖๗ 



 

 

 

๑. ศึกษาขอมูลเดิม ผลการประเมินตางๆ ท่ีผานมา เพ่ือเปนขอมูลฐานในการกําหนดคาเปาหมาย 
 ๒. การกําหนดคาเปาหมาย แตละมาตรฐาน ควรกําหนดเปน ระดับคุณภาพ ๔ ระดับ เพ่ือใหสอดคลองกับ
การประเมิน ดังนี้ 
         แบบท่ี 1   

รอยละครู/รอยละนักเรียน ระดับคุณภาพ 
80.00-100 ดีเยี่ยม 
70.00 -79.99 ด ี

60.00-69.99 พอใช   
0 - 50.99 ปรับปรุง 

    แบบท่ี 2 
คะแนน/เกรดเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

คะแนนเฉลี่ย ๐.๐๔๐๐ ข้ึนไป ดีเยี่ยม 
คะแนนเฉลี่ย ๐.๐๓๐๐ – ๐.๐๓๙๙ ด ี
คะแนนเฉลี่ย ๐.๐๒๐๐ – ๐.๐๒๙๙ พอใช   

คะแนนเฉลี่ยต่ํากวา ๐.๐๑๙๙ ปรับปรงุ 
 ๓. การกําหนดคาเปาหมาย ในแตละประเด็นพิจารณา จะกําหนดเปนระดับคุณภาพ หรือ 

เปน รอยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
      ๓. จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

จุดเดน  จุดท่ีควรพัฒนา  

โรงเรียนใหความสําคัญกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาเนนการสรางความเขาใจและใหความรูดานการประกัน

คุณภาพการศึกษากับคณะครู บคุลากรทุกฝายที่เก่ียวของ ที่ชดัเจน 

เปนประโยชนในการพฒันาคุณภาพการศึกษา การดําเนินงานประกัน

คุณภาพภายในของโรงเรียนเนนการมีสวนรวม ดําเนินการในรูปของ

คณะกรรมการสรางวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาใหกับบุคคลที่เก่ียวของทุกระดับ โดยใหคณะครูและ

บุคลากรทุกฝาย คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง มีสวนรวม

โดยการรวมกันประเมินและรวมกันเสนอแนะวางแผนงานประกัน

คุณภาพ เพื่อกําหนดคาเปาหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษาระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา 

โรงเรียนจัดระบบใหครูประเมินตนเองรายบุคคล

ตามแผนพัฒนาตนเอง แตยังขาดการใหขอมูล

ยอนกลับแกครูในการพัฒนาตนเองในการจัด

กิจกรรมการเรียนรูเพ่ือยกระดับคุณภาพของ

นักเรียน นักเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู 

แตก็ยังขาดการติดตาม ชวยเหลือดานการเรียนรู

ของนักเรียนเปนรายคน 

 

 

 

๖๘ 



 

 

 

 

             

  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยูในระดับ ๓ ดี 

                 จากผลการดําเนินงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ สงผลใหสถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประสบผลสําเร็จตามท่ีตั้งเปาหมายไวในแตละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปวาไดระดับดี ท้ังนี้ เพราะมาตรฐานท่ี ๑ 

ผลการจัดการศึกษา  อยูในระดับดีเยี่ยม   มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยูในระดับดีเยี่ยม    

มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ   อยูในระดับดี มาตรฐานท่ี ๔ ระบบการ

ประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล อยูในระดับดี 

                  ท้ังนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลายท่ีเปนไปตามปญหาและความ

ตองการพัฒนาตามสภาพของผูเรียน สอดคลองกับจุดเนนของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนทองถ่ิน จนมีผลการ

พัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยูในระดับดี ผูเรียนมีความสามารถในการอานและเขียน การสื่อสารท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดคํานวณ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดดี  และมีความประพฤติ

ดานคุณธรรมจรยิธรรม คานิยม และคุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษากําหนดปรากฏอยางชัดเจน ดังท่ีปรากฏผลประเมิน

ในมาตรฐานท่ี ๑ ในดานกระบวนการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยูในระดับดี

เยี่ยม สถานศึกษา มีการวางแผนออกแบบกิจกรรมและดําเนินงานตามแผนท่ีเกิดจากการมีสวนรวมใชผลการประเมิน/

การดําเนินงานท่ีผานมาเปนฐานในการพัฒนา และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการดําเนินงาน และ

การปรับปรุงแกไขงานใหดีข้ึนอยางตอเนื่อง   ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  มีผลประเมินอยู

ในระดับดี วิเคราะห ออกแบบและจัดการเรียนรูท่ีเปนไปตามความตองการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนา

กิจกรรมการเรยีนรู ใชสื่อการเรียนรู ติดตาม  ตรวจสอบและชวยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาและแกปญหารายบุคคล และ

การประเมินผลจากสภาพจริงในทุกข้ันตอน สถานศึกษาดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอยางเปน

ข้ันตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยูในระดับดี โดยสถานศึกษาใหความสําคัญกับ

ผูเก่ียวของทุกฝายเพ่ือเกิดความรวมมือในการวางระบบและดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเปนอยาง

ดี และผูมีสวนเก่ียวของมีความม่ันใจตอระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

๖๙ 



 

 

 

สวนท่ี ๓ 
 

สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความตองการการชวยเหลือ 

 

๑. สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม 

 ผลการดําเนินงานในภาพรวม 

 โรงเรียนสตึกมีโครงสรางและการบริหารงานอยางเปนระบบครบวงจร  มีการบริหารเชิงกลยุทธ  มีการ

บริหารงานท่ีเปนเอกภาพและการทํางานเปนทีม  ชุมชนมีความกระตือรือรนพรอมท่ีจะเขารวมกิจกรรมและใหการ

สนับสนุนสถานศึกษา  มีกิจกรรมเสริมท่ีดีในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ผูบริหารมี

ภาวะผูนํามีวิสัยทัศน มีความรูความสามารถในการบริหารเปนผูนําทางวิชาการ  ยึดหลักความเปนประชาธิปไตย  อุทิศ

ตนในการทํางาน  ผูเก่ียวของมีความพึงพอใจในการบริหาร   มีการใชสื่อเทคโนโลยีและศูนย  ICT   เพ่ือประกอบการ 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 ครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรูมีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดคนควาหาความรูดวยตนเองและการสืบคนทาง

อินเตอรเน็ต  ครูผูสอนมีเปาหมายของการจัดการศึกษา  จัดทําแผนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ   ไดรับการพัฒนา

อบรมในวิชาท่ีไดรับมอบหมายใหสอน   

 นักเรียนมีความเมตตากรุณาเอ้ือเฟอเผื่อแผและเสียสละเพ่ือสวนรวม  มีทักษะการคิดวิเคราะห  มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนระดับดีมาก  สามารถสืบคนความรูทางอินเตอรเน็ต  สามารถทํางานรวมกันเปนทีม  รักการทํางาน  มีเจต

คติท่ีดีตออาชีพสุจริต มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน นักเรียนมีลักษณะนิสัยท่ีราเริง  แจมใส   

มีมนุษยสัมพันธท่ีดี  และมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานกีฬาและดนตรี 

จุดเด่น จุดควรพฒันา 

๑.ดา้นคุณภาพผูเ้รียน 

๑) ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน นกัเรียนกลา้

แสดงออก ร่าเริง  แจ่มใส สุขภาพกายแขง็แรง และเป็นผูมี้

คุณธรรม  จริยธรรมตามท่ีสถานศึกษากาํหนด 

๒) ผูเ้รียนอ่านหนงัสือออกและอ่านคล่องรวมทั้งสามารถเขียน

เพื่อการส่ือสารไดทุ้กคนสามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการแสวงหา

ความรู้ไดด้ว้ยตนเอง  

๓) ผูเ้รียนมีสุขภาพร่างกายแขง็แรงมีสมรรถภาพทางกายและ

นํ้าหนกัส่วนสูงตามเกณฑ ์มีระเบียบวนิยัจนเป็นเอกลกัษณ์ของ

สถานศึกษา เป็นท่ียอมรับของชุมชนโดยรอบในเร่ืองความมี  

๑.ดา้นคุณภาพผูเ้รียน 

ผูเรียนยังตองเรงพัฒนาดานการนําเสนอ การ

อภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรูอยาง

สมเหตุสมผล และตองพัฒนาทักษะการ

แกปญหาตามสถานการณไดอยางเหมาะสม   

 

 

 

 

 

๗๐ 



 

 

 

 

จุดเด่น จุดควรพฒันา 

วนิยั เคารพกฎกติกา ระเบียบของสังคม   

๒. ดา้นกระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหาร 

    สถานศึกษา 

๑) ผูบ้ริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมัน่มีหลกัการบริหาร และมี

วสิัยทศัน์ท่ีดีในการบริหารงาน สามารถเป็นแบบอยา่งท่ีดีใน 

การทาํงาน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ  

และมีความพร้อมในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามบทบาท 

๒) โรงเรียนมีการบริหารและการจดัการอยา่งเป็นระบบ 

โรงเรียนไดใ้ชเ้ทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวธีิ เช่น          

การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง             การ

ประชุมกลุ่มเพื่อใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วมในการกาํหนดวสิัยทศัน์ 

พนัธกิจเป้าหมายท่ีชดัเจน มีการปรับแผนพฒันาคุณภาพการจดั

การศึกษาแผนปฏิบติัการประจาํปีท่ีสอดคลอ้งกบัผลการจดั

การศึกษา สภาพปัญหา ความตอ้งการพฒันา และนโยบาย   

การปฏิรูปการศึกษา ท่ีมุ่งเนน้การพฒันาใหผู้เ้รียนมีคุณภาพ  

ตามมาตรฐานหลกัสูตรของสถานศึกษา ครูผูส้อนสามารถ  

จดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ มีการดาํเนินการนิเทศ กาํกบั 

ติดตาม ประเมินผลการดาํเนินงาน และจดัทาํรายงานผล 

การจดัการศึกษา และโรงเรียนไดใ้ชก้ระบวนวิจยัในการ

รวบรวมขอ้มูลมาใชเ้ป็นฐานในการวางแผนพฒันาคุณภาพ

สถานศึกษา 

๓. ดา้นกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

๑) ครูพฒันาตนเองอยูเ่สมอ มีความตั้งใจมุ่งมัน่ ในการปฏิบติั

หนา้ท่ีอยา่งเตม็เวลาและความสามารถ 

๒) ครูจดักิจกรรมใหน้กัเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยี

ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

๓) ครูใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการจดับรรยากาศ  

๒. ดา้นกระบวนการบริหารและการจดัการ 

    ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

๑) สรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวน

เก่ียวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมี 

ความเขมแข็ง มีสวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัด

การศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด

การศึกษาพฒันาผูเ้รียนมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. ดา้นกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน 

    เป็นสาํคญั 

๑) ครูควรจดักิจกรรมเนน้ให้ผูเ้รียนไดมี้ความ 

สามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อยา่ง

หลากหลาย และใชแ้หล่งเรียนรู้ในการพฒันา

ตนเอง 

๒) ครูควรนาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหเ้ขา้มามีส่วน

ร่วมในการจดักิจกรรมให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ 

๗๑ 



 

 

 

 

จุดเด่น จุดควรพฒันา 

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

๔) ครูจัดกิจกรรมใหนกัเรียนเรียนรูจากการคิด ไดปฏิบัติจริง

ดวยวิธีการและแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย 

๕) มีการจัดทําวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน และเอาผลการ

การวิจัยมาปรบัปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแกนักเรียน 

๔. ดา้นการประกนัคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 

    โรงเรียนใหค้วามสาํคญักบัการดาํเนินงานประกนัคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาเนน้การสร้างความเขา้ใจและให้

ความรู้ 

ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษากบัคณะครู บุคลากรทุกฝ่าย

ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งชดัเจน เป็นประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพ 

การศึกษา การดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียน

เนน้การมีส่วนร่วมโดยดาํเนินการในรูปของคณะกรรมการ 

สร้างวฒันธรรมการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ใหก้บับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทุกระดบั 

 

๓) ครูควรใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่นกัเรียนทนัทีเพื่อ

นกัเรียนนาํไปใชพ้ฒันาตนเอง 

๔. ดา้นการประกนัคุณภาพภายในท่ีมี 

    ประสิทธิผล 

๑) สถานศึกษาจดัระบบใหค้รูประเมินตนเอง

รายบุคคลตามแผนพฒันาตนเอง แต่ยงัขาดการ

ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่ครูในการพฒันาตนเองใน

การจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดบัคุณภาพ

ของนกัเรียน 

 

 

๒. จุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา  

 ๑  ดานคุณภาพผูเรียน 

   จุดเดน โรงเรียนจัดโครงการสงเสริมนักเรียนใหมีความสามารถพิเศษทุกๆ ดาน ท้ังดานวิชาการ การงาน

อาชีพ สุนทรียภาพ และกีฬา เปนผลใหนักเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศในการแขงขันระดับตางๆ  

  จุดท่ีควรพัฒนา ผูเรียนยังขาดทักษะดานการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค คิดอยางเปนระบบ 

โรงเรียนควรจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายเพ่ือสงเสริมความสามารถของผูเรียน 

 ๒  ดานการจัดการศึกษา 

  จุดเดน  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู และการวัดผล ประเมินผลท่ีหลากหลาย เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

๗๒ 



 

 

 

  จุดท่ีควรพัฒนา ผูเรียนบางสวนขาดทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ และยังขาดความสามารถในการนํา

ความรู ความคิดเดิมมาสรางเปนความรูใหม พัฒนาและริเริ่มสิ่งใหม 

 ๓ ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

  จุดเดน มีกิจกรรม โครงงาน ในการพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียนใหเปนสังคมแหง

การเรียนรู  

  จุดท่ีควรพัฒนา ควรมีกิจกรรม โครงการท่ีหลากหลาย  

 ๔  ดานอัตลักษณของสถานศึกษา 

  จุดเดน มีการจัดกิจกรรม โครงการ ท่ีสงเสริมดานอัตลักษณของสถานศึกษา 

          จุดท่ีควรพัฒนา ควรดําเนินกิจกรรม โครงการ ท่ีสงเสริมดานอัตลักษณของสถานศึกษาใหหลากหลายและ

เปนรูปธรรม 

 ๕ ดานมาตรการสงเสริม 

  จุดเดน มีการจัดกิจกรรม โครงการท่ีสงเสริมดานมาตรการสงเสริม 

 จุดท่ีควรพัฒนา ควรดําเนินกิจกรรม โครงการ ท่ีสงเสริมดานมาตรการสงเสริมของสถานศึกษาให

หลากหลายและเปนรูปธรรม 

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 จากผลการดําเนินงานท้ังหมด   

 ๓.๑  จุดแข็ง  จุดท่ีตองพัฒนา  ของสถานศึกษา  

๑.  มีกระบวนการบริหารท่ีชัดเจน บุคลากรในสถานศึกษา มีสวนรวมในการปฏิบัติงาน  มีแผนงาน/โครงการ

ตาง ๆ ท่ีกําหนดนโยบายและเปาหมายท่ีเดนชัด  บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติงานรวมกันเปนทีม  ภายใตการบริหาร

จัดการท่ีเกิดจากความเปนผูนําและความสามารถในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 

 ๒.  ชุมชน   ผูปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาเห็นความสําคัญในการจัดการศึกษา โดยการเขามามีสวน

รวมในการแสดงความคิดเห็นและการใหความชวยเหลือสนับสนุน   สื่อ   อุปกรณและงบประมาณ  เพ่ือใหสถานศึกษา

ไดนําไปพัฒนาการจัดการศึกษา 

 ๓.  สถานศึกษาเห็นความสําคัญตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยมีการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย  มีการจัดกิจกรรมเสริมท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติตามความตองการ

และความสนใจของผูเรียน  ไดฝกปฏิบัติตามความตองการและความสนใจของผูเรียนในดานท่ีจะสงผลตอคุณลักษณะท่ี

ดีในการปฏิบัติงาน  การแสวงหาความรูดวยวิธีการตาง ๆ เชน  จากการคนควาจากหองสมุด  แหลงเรียนรูตาง ๆ ท้ัง

ภายในและภายนอกสถานศึกษา  การสืบคนจากอินเตอรเน็ต  เปนตน 

๗๓ 



 

 

 

         ๔. ผูเรียนควรไดรับการฝกกระบวนการคิดมากข้ึน มีการสรางแรงจูงใจใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง รัก

การอาน สรางความรู ความเขาใจดวยตนเอง เกิดการเรียนรูท่ีมีความหมายตอตนเอง อันเปนทักษะท่ีจําเปนตอการ

เรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือชวยใหผูเรียนไดเชื่อมโยงการเรียนรูสูชีวิตจริง และนําความรูไปใชใหเปนประโยชนในการดํารงชีวิต

และการแกปญหาตางๆ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีทาทายความคิดสติปญญาของผูเรียน สามารถกระตุนใหผูเรียน

ใชความคิดอยางเต็มท่ี ใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับบุคคลและแหลงเรียนรูท่ีอยูรอบตัว ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

เชนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานใหครอบคลุมทุกกลุมสาระการเรียนรูและทุกระดับชั้น 

        ๕. ครูควรมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนดานการเรียนเปนรายบุคคลในแตละกลุมสาระการเรียนรูอยางเปน

ระบบ มีการจัดกลุมผูเรียนท่ีเรียนออน ปานกลาง และเกง มีการวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรูทีหลากหลาย

สอดคลองกับธรรมชาติของผูเรียน ไปพรอมกับกิจกรรมการสอนซอมเสริมใหผูเรียนท่ีออน พัฒนากลุมท่ีเรียนดีใหไปสู

การเปนเลิศดังท่ีครูผูสอนไดปฏิบัติอยูแลว เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไดเต็มตามศักยภาพ 

รวมท้ังมีการนําผลการวัดและประเมินผลผูเรียนมาปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนอยางเปนระบบ เพ่ือใหการเรียนการ

สอนสามารถตอบสนองความแตกตางท่ีหลากหลายของผูเรียน สามารถพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 

 ๓.๒  แผน/ กิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  สถานศึกษา 

 โรงเรียนไดจัดทําแผนปฏิบัติการ มีโครงการท่ีหลากหลาย ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน และสถานศึกษา และ

ไดจัดทําเปนประจําทุกป และมีแผนในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน และสถานศึกษา ดังนี้ 

  ๑. การพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ O-NET  

  ๒. การติว O-Net 

  ๓. ตลาดนัดวิชาการ 

      ๔. การแขงขันทักษะ   

 ๕. ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

   

๔. ความตองการการชวยเหลือ 

๑. อัตรากําลัง ทดแทนครูท่ีเกษียณ และครูในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน เชน วิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

ภาษาตางประเทศ และภาษาไทย  

 ๒. งบประมาณเพ่ือพัฒนาโรงเรียนใหทันสมัย กาวทันเทคโนโลยี อาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอกับ

จํานวนนักเรียน 

 

 

 

 

๗๔ 



 

 

 

 

สวนท่ี ๔ 

ภาคผนวก 

ผลการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา 

          ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรู  ปการศึกษา ๒๕๕๙  

 

 

กลุมสาระการเรียนรู 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนที ่๑ จํานวน 

 นร.ที่ได

ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

รอยละ นร.ที่

ไดระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จํานวนที่

เขาสอบ 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๗๓๗ ๑ ๔๒ ๔๙ ๘๕ ๘๒ ๑๐๗ ๑๔๙ ๒๒๒ ๔๗๘ ๖๔.๘๖ 

คณิตศาสตร ๗๔๐ ๘ ๑๒๓ ๑๙๖ ๑๘๔ ๑๐๒ ๖๒ ๒๘ ๓๔ ๑๒๔ ๑๖.๗๖ 

วิทยาศาสตร ๕๑๑ ๑ ๒๔ ๓๒ ๗๗ ๙๔ ๘๘ ๖๐ ๑๓๕ ๒๘๓ ๕๕.๓๘ 

สังคมศึกษา ฯ ๑,๑๐๘ ๔ ๓๙ ๘๕ ๑๑๓ ๑๑๒ ๑๙๕ ๒๒๙ ๓๓๑ ๗๕๕ ๖๘.๑๔ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๗๓๖ ๑ ๔๘ ๒๑ ๒๓ ๒๓ ๗๔ ๕๖ ๔๙๐ ๖๒๐ ๘๔.๒๔ 

ศิลปะ ๓๗๐ ๒ ๐ ๐ ๐ ๖ ๘๐ ๑๐๕ ๑๗๗ ๓๖๒ ๙๗.๘๔ 

การงานอาชพีฯ ๓๗๐ ๒ ๐ ๐ ๘ ๔๗ ๑๓๓ ๑๑๐ ๗๐ ๓๑๓ ๘๔.๕๙ 

ภาษาตางประเทศ ๗๓๕ ๐ ๖๒ ๕๖ ๑๐๘ ๑๓๐ ๑๒๓ ๑๐๐ ๑๕๖ ๓๗๙ ๕๑.๕๖ 

รวมจํานวน ๕,๓๐๗ ๑๙ ๓๓๘ ๔๓๙ ๕๙๘ ๕๙๖ ๘๖๒ ๘๓๗ ๑,๖๑๕ ๓,๓๑๔ ๖๒.๔๕ 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรู 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนที ่๒ จํานวน 

 นร.ที่ได

ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

รอยละ นร.

ที่ไดระดบั 

๓ ขึ้นไป 

จํานวนที่

เขาสอบ 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๓๕๖ ๒๐ ๑๒ ๑๘ ๓๐ ๓๗ ๕๐ ๗๔ ๑๑๕ ๒๓๙ ๖๗.๑๓ 

คณิตศาสตร ๓๔๙ ๒ ๓๔ ๔๐ ๕๕ ๗๙ ๖๕ ๓๐ ๔๔ ๑๓๙ ๓๙.๘๓ 

วิทยาศาสตร ๓๔๒ ๓ ๓๖ ๓๓ ๖๖ ๘๐ ๘๐ ๒๖ ๑๘ ๑๒๔ ๓๖.๒๖ 

สังคมศึกษา ฯ ๗๑๐ ๑๙ ๒๖ ๒๑ ๖๓ ๙๘ ๑๓๒ ๑๑๔ ๒๓๗ ๔๘๓ ๖๘.๐๓ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๖๙๙ ๑๗ ๓ ๑๒ ๑๒ ๓๙ ๖๘ ๑๗๘ ๓๗๐ ๖๑๖ ๘๘.๑๓ 

ศิลปะ ๓๖๓ ๑๐ ๑ ๐ ๑ ๒๑ ๔๔ ๖๔ ๒๒๒ ๓๓๐ ๙๐.๙๑ 

การงานอาชพีฯ ๓๖๐ ๕ ๐ ๐ ๒ ๒๑ ๓๔ ๓๓ ๒๖๕ ๓๓๒ ๙๒.๒๒ 

ภาษาตางประเทศ ๓๒๘ ๒ ๒๘ ๒๑ ๒๑ ๔๐ ๖๕ ๔๘ ๑๐๓ ๒๑๖ ๖๕.๘๕ 

รวมจํานวน ๓,๕๐๗ ๗๘ ๑๔๐ ๑๔๕ ๒๕๐ ๔๑๕ ๕๓๘ ๕๖๗ ๑,๓๗๔ ๒,๔๗๙ ๗๐.๖๙ 

รวมจํานวน ๒ ภาคเรยีน ๘,๘๑๔ ๙๗ ๔๗๘ ๕๘๔ ๘๔๘ ๑,๐๑๑ ๑,๔๐๐ ๑,๔๐๔ ๒,๙๘๙ ๕,๗๙๓ ๖๕.๗๒ 

 

๗๕ 



 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรู 

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๑ จํานวน 

 นร.ท่ีได

ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

รอยละ นร.

ท่ีไดระดับ 

๓ ขึ้นไป 

จํานวน

ท่ีเขา

สอบ 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๓๗๒ ๕ ๓๒ ๒๒ ๑๘ ๓๕ ๔๙ ๘๒ ๑๒๓ ๒๕๔ ๖๘.๒๘ 

คณิตศาสตร ๕๘๐ ๘ ๑๓๑ ๑๑๓ ๑๒๐ ๗๖ ๖๔ ๒๑ ๓๔ ๑๑๙ ๒๐.๕๒ 

วิทยาศาสตร ๕๗๙ ๐ ๑๓ ๕๗ ๙๘ ๑๐๕ ๑๐๘ ๙๓ ๙๘ ๒๙๙ ๕๑.๖๔ 

สังคมศึกษา ฯ ๑,๑๒๗ ๑๑ ๓๒ ๖๗ ๒๐๕ ๑๘๖ ๑๖๑ ๑๓๔ ๓๐๗ ๖๐๒ ๕๓.๔๒ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๗๔๕ ๑ ๕ ๑๕ ๔๑ ๓๙ ๑๑๑ ๑๘๔ ๓๓๖ ๖๓๑ ๘๔.๗๐ 

ศิลปะ ๓๗๓ ๐ ๓ ๐ ๑๑ ๓๐ ๖๘ ๘๑ ๑๗๓ ๓๒๒ ๘๖.๓๓ 

การงานอาชีพฯ ๑,๐๗๘ ๖ ๑๔ ๓๑ ๕๗ ๘๑ ๑๒๑ ๑๓๗ ๖๑๓ ๘๗๑ ๘๐.๘๐ 

ภาษาตางประเทศ ๗๕๒ ๑๗ ๗๑ ๑๐๔ ๑๓๗ ๑๕๔ ๑๑๔ ๖๘ ๘๐ ๒๖๒ ๓๔.๘๔ 

รวมจํานวน ๕,๖๐๕ ๔๘ ๓๐๑ ๔๐๙ ๖๘๗ ๗๐๖ ๗๙๖ ๘๐๐ ๑,๗๖๔ ๓,๓๖๐ ๕๙.๙๕ 

 

 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรู 

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๒ จํานวน 

 นร.ท่ีได

ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

รอยละ 

นร.ท่ีได

ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จํานวน

ท่ีเขา

สอบ 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๓๕๙ ๑๕ ๔๔ ๑๘ ๒๓ ๒๓ ๖๓ ๖๓ ๑๑๐ ๒๓๖ ๖๕.๗๔ 

คณิตศาสตร ๓๕๒ ๑๕ ๕๙ ๖๙ ๙๙ ๔๕ ๓๐ ๑๒ ๒๓ ๖๕ ๑๘.๔๗ 

วิทยาศาสตร ๓๖๒ ๑๖ ๓ ๘ ๗๒ ๕๙ ๘๔ ๗๔ ๔๖ ๒๐๔ ๕๖.๓๕ 

สังคมศึกษา ฯ ๗๒๖ ๑๕ ๒๒ ๓๕ ๔๑ ๗๕ ๙๑ ๑๐๖ ๓๔๑ ๕๓๘ ๗๔.๑๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๗๓๙ ๑๐ ๓ ๓ ๑๒ ๑๐ ๔๑ ๗๓ ๕๘๗ ๗๐๑ ๙๔.๘๖ 

ศิลปะ ๓๖๐ ๕ ๑ ๐ ๒ ๙ ๗๑ ๗๔ ๑๙๘ ๓๔๓ ๙๕.๒๘ 

การงานอาชีพฯ ๖๖๘ ๖ ๒๐ ๕๗ ๖๑ ๘๙ ๑๒๖ ๖๔ ๒๔๕ ๔๓๕ ๖๕.๑๒ 

ภาษาตางประเทศ ๓๕๕ ๒ ๕๒ ๓๒ ๓๘ ๖๗ ๗๒ ๒๑ ๗๑ ๑๖๔ ๔๖.๒๐ 

รวมจํานวน ๓,๙๒๑ ๘๔ ๒๐๔ ๒๒๒ ๓๔๘ ๓๗๗ ๕๗๘ ๔๘๗ ๑,๖๒๑ ๒,๖๘๖ ๖๘.๕๐ 

รวมจํานวน ๒ ภาคเรียน ๙,๕๒๖ ๑๓๒ ๕๐๕ ๖๓๑ ๑,๐๓๕ ๑,๐๘๓ ๑,๓๗๔ ๑,๒๘๗ ๓,๓๘๕ ๖,๐๔๖ ๖๓.๔๗ 

๗๖ 



 

 

 

 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรู 

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี ๓ ภาคเรียนท่ี ๑ จํานวน 

 นร.ท่ีได

ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

รอยละ นร.

ท่ีไดระดับ 

๓ ขึ้นไป 

จํานวน

ท่ีเขา

สอบ 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๓๗๖ ๒๐ ๓๗ ๔๐ ๕๓ ๔๖ ๖๔ ๕๙ ๕๕ ๑๗๘ ๔๗.๓๔ 

คณิตศาสตร ๕๙๑ ๘ ๑๑๙ ๑๕๙ ๑๖๑ ๖๕ ๒๑ ๑๐ ๓๖ ๖๗ ๑๑.๓๔ 

วิทยาศาสตร ๕๙๓ ๑๒ ๖๒ ๗๖ ๙๐ ๙๒ ๙๐ ๖๗ ๑๐๓ ๒๖๐ ๔๓.๘๔ 

สังคมศึกษา ฯ ๑,๑๑๑ ๓๒ ๒๕ ๓๘ ๘๐ ๑๐๕ ๑๔๓ ๑๖๑ ๕๑๙ ๘๒๓ ๗๔.๐๘ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๗๔๔ ๘ ๓ ๘ ๑๐ ๓๘ ๖๔ ๑๒๗ ๔๗๖ ๖๖๗ ๘๙.๖๕ 

ศิลปะ ๓๘๐ ๑๑ ๓๘ ๑๘ ๒๐ ๓๗ ๘๔ ๘๑ ๙๑ ๒๕๖ ๖๗.๓๗ 

การงานอาชีพฯ ๑,๐๕๕ ๙ ๒๔ ๓๔ ๘๓ ๑๑๔ ๑๔๗ ๑๘๑ ๔๔๙ ๗๗๗ ๗๓.๖๕ 

ภาษาตางประเทศ ๗๕๒ ๘ ๑๐๔ ๖๘ ๘๘ ๑๒๘ ๑๗๑ ๖๘ ๑๐๓ ๓๔๒ ๔๕.๔๘ 

รวมจํานวน ๕,๖๐๒ ๑๐๘ ๔๑๒ ๔๔๑ ๕๘๕ ๖๒๕ ๗๘๔ ๗๕๔ ๑,๘๓๒ ๓,๓๗๐ ๖๐.๑๖ 

 

 

 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรู 

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี ๓ ภาคเรียนท่ี ๒ จํานวน 

 นร.ท่ีได

ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

รอยละ 

นร.ท่ีได

ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จํานวน

ท่ีเขา

สอบ 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๓๖๑ ๒ ๗๘ ๕๐ ๖๒ ๖๘ ๔๙ ๓๐ ๒๒ ๑๐๑ ๒๗.๙๘ 

คณิตศาสตร ๓๔๘ ๓ ๖๘ ๑๐๕ ๘๓ ๔๑ ๒๑ ๔ ๒๓ ๔๘ ๑๓.๗๙ 

วิทยาศาสตร ๓๕๖ ๐ ๕๕ ๓๒ ๓๒ ๕๘ ๕๓ ๔๙ ๗๗ ๑๗๙ ๕๐.๒๘ 

สังคมศึกษา ฯ ๗๒๐ ๓๑ ๕๘ ๓๔ ๕๘ ๗๓ ๑๓๙ ๑๐๖ ๒๒๑ ๔๖๖ ๖๔.๗๒ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๗๑๖ ๕ ๓ ๐ ๔ ๑๕ ๓๐ ๘๖ ๕๗๓ ๖๘๙ ๙๖.๒๓ 

ศิลปะ ๓๖๑ ๒ ๐ ๘ ๒๑ ๒๒ ๓๗ ๙๕ ๑๗๖ ๓๐๘ ๘๕.๓๒ 

การงานอาชีพฯ ๓๕๘ ๑ ๑ ๕ ๒๕ ๓๘ ๒๒ ๓๔ ๒๓๒ ๒๘๘ ๘๐.๔๕ 

ภาษาตางประเทศ ๓๖๐ ๑ ๖๐ ๓๖ ๔๖ ๕๑ ๗๖ ๓๖ ๕๔ ๑๖๖ ๔๖.๑๑ 

รวมจํานวน ๓,๕๘๐ ๔๕ ๓๒๓ ๒๗๐ ๓๓๑ ๓๖๖ ๔๒๗ ๔๔๐ ๑,๓๗๘ ๒,๒๔๕ ๖๒.๗๑ 

รวมจํานวน ๒ ภาคเรียน ๙,๑๘๒ ๑๕๓ ๗๓๕ ๗๑๑ ๙๑๖ ๙๙๑ ๑,๒๑๑ ๑,๑๙๔ ๓,๒๑๐ ๕,๖๑๕ ๖๑.๑๕ 

๗๗ 



 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรู 

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี ๔ ภาคเรียนท่ี ๑ จํานวน 

 นร.ท่ีได

ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

รอยละ นร.

ท่ีไดระดับ 

๓ ขึ้นไป 

จํานวน

ท่ีเขา

สอบ 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๖๘๔ ๑๑ ๑๕ ๓๓ ๔๖ ๗๓ ๑๓๐ ๑๘๓ ๑๙๓ ๕๐๖ ๗๓.๙๘ 

คณิตศาสตร ๖๒๐ ๐ ๔๖ ๑๓๔ ๑๕๙ ๑๑๙ ๖๔ ๕๑ ๓๙ ๑๕๔ ๒๔.๘๔ 

วิทยาศาสตร ๘๒๒ ๘ ๓๔ ๑๑๐ ๑๙๑ ๑๕๘ ๑๔๙ ๙๕ ๗๖ ๓๒๐ ๓๘.๙๓ 

สังคมศึกษา ฯ ๗๐๑ ๑๗ ๒๙ ๓๕ ๙๐ ๑๕๓ ๑๗๓ ๘๑ ๑๒๐ ๓๗๔ ๕๓.๓๔ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๖๒๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๔ ๒๒ ๗๘ ๕๑๑ ๖๑๑ ๙๘.๕๕ 

ศิลปะ ๓๓๙ ๓ ๑ ๓ ๒๒ ๓๒ ๔๓ ๔๙ ๑๘๕ ๒๗๗ ๘๑.๗๑ 

การงานอาชีพฯ ๓๗๓ ๒ ๓ ๒ ๐ ๖ ๒๙ ๖๖ ๒๖๕ ๓๖๐ ๙๖.๕๑ 

ภาษาตางประเทศ ๖๘๑ ๓๒ ๔๓ ๕๔ ๑๓๒ ๑๒๗ ๑๐๔ ๕๗ ๑๓๒ ๒๙๓ ๔๓.๐๒ 

รวมจํานวน ๔,๘๔๐ ๗๔ ๑๗๑ ๓๗๑ ๖๔๐ ๖๗๒ ๗๑๔ ๖๖๐ ๑,๕๒๑ ๒,๘๙๕ ๕๙.๘๑ 

 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรู 

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี ๔ ภาคเรียนท่ี ๒ จํานวน 

 นร.ท่ีได

ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

รอยละ 

นร.ท่ีได

ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จํานวน

ท่ีเขา

สอบ 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๒๙๔ ๕ ๖ ๖ ๑๓ ๓๓ ๕๗ ๗๑ ๑๐๓ ๒๓๑ ๗๘.๕๗ 

คณิตศาสตร ๒๙๑ ๐ ๘ ๔๔ ๘๖ ๕๙ ๔๐ ๒๔ ๓๐ ๙๔ ๓๒.๓๐ 

วิทยาศาสตร ๗๙๔ ๒๐ ๕๗ ๘๕ ๑๓๙ ๑๖๖ ๑๔๕ ๙๔ ๘๘ ๓๒๗ ๔๑.๑๘ 

สังคมศึกษา ฯ ๕๙๐ ๒๐ ๑๘ ๑๔ ๔๐ ๗๘ ๑๔๒ ๙๖ ๑๘๒ ๔๒๐ ๗๑.๑๙ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๕๙๗ ๘ ๐ ๐ ๓ ๓ ๒ ๙๒ ๔๘๙ ๕๘๓ ๙๗.๖๕ 

ศิลปะ ๒๗๓ ๒ ๑๐ ๐ ๑ ๖ ๓๑ ๕๘ ๑๖๕ ๒๕๔ ๙๓.๐๔ 

การงานอาชีพฯ ๓๐๓ ๖ ๑๐ ๓ ๕ ๔ ๘ ๒ ๒๖๕ ๒๗๕ ๙๐.๗๖ 

ภาษาตางประเทศ ๒๙๒ ๓ ๓๐ ๒๐ ๓๙ ๓๗ ๖๒ ๒๒ ๗๙ ๑๖๓ ๕๕.๘๒ 

รวมจํานวน ๓,๔๓๔ ๖๔ ๑๓๙ ๑๗๒ ๓๒๖ ๓๘๖ ๔๘๗ ๔๕๙ ๑,๔๐๑ ๒,๓๔๗ ๖๘.๓๕ 

รวมจํานวน ๒ ภาคเรียน ๘,๒๗๔ ๑๓๘ ๓๑๐ ๕๔๓ ๙๖๖ ๑,๐๕๘ ๑,๒๐๑ ๑,๑๑๙ ๒,๙๒๒ ๕,๒๔๒ ๖๓.๓๖ 

 

๗๘ 



 

 

 

 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรู 

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี ๕ ภาคเรียนท่ี ๑ จํานวน 

 นร.ท่ีได

ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

รอยละ นร.

ท่ีไดระดับ 

๓ ขึ้นไป 

จํานวน

ท่ีเขา

สอบ 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๔๔๔ ๙ ๓๓ ๓๗ ๒๗ ๕๔ ๑๑๐ ๙๘ ๗๕ ๒๘๓ ๖๓.๗๔ 

คณิตศาสตร ๗๕๒ ๕๓ ๓๓ ๑๓๕ ๑๕๐ ๑๓๑ ๖๖ ๘๕ ๙๔ ๒๔๕ ๓๒.๕๘ 

วิทยาศาสตร ๑,๒๗๒ ๒๓ ๘๐ ๙๘ ๒๔๗ ๒๑๑ ๒๒๒ ๑๘๐ ๒๐๗ ๖๐๙ ๔๗.๘๘ 

สังคมศึกษา ฯ ๘๘๕ ๔๒ ๒ ๑๒ ๔๓ ๑๐๑ ๑๔๘ ๙๙ ๔๒๗ ๖๗๔ ๗๖.๑๖ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๗๒๐ ๑๑ ๐ ๔ ๑๒ ๑๕ ๑๒ ๑๖ ๖๓๗ ๖๖๕ ๙๒.๓๖ 

ศิลปะ ๔๔๕ ๓ ๑ ๑ ๓๓ ๒๔ ๕๘ ๗๐ ๒๕๐ ๓๗๘ ๘๔.๙๔ 

การงานอาชีพฯ ๘๑๔ ๑๗ ๑๐ ๔ ๑๑ ๙ ๒๗ ๘๖ ๖๓๙ ๗๕๒ ๙๒.๓๘ 

ภาษาตางประเทศ ๗๔๓ ๒๓ ๕๕ ๔๐ ๑๓๑ ๑๔๔ ๑๔๒ ๖๑ ๑๔๗ ๓๕๐ ๔๗.๑๑ 

รวมจํานวน ๖,๐๗๕ ๑๘๑ ๒๑๔ ๓๓๑ ๖๕๔ ๖๘๙ ๗๘๕ ๖๙๕ ๒,๔๗๖ ๓,๙๕๖ ๖๕.๑๒ 

 

 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรู 

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี ๕ ภาคเรียนท่ี ๒ จํานวน 

 นร.ท่ีได

ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

รอยละ 

นร.ท่ีได

ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จํานวน

ท่ีเขา

สอบ 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๓๕๒ ๗ ๑๔ ๑๒ ๑๓ ๒๘ ๕๙ ๗๘ ๑๔๑ ๒๗๘ ๗๘.๙๘ 

คณิตศาสตร ๓๔๓ ๑๖ ๒๘ ๓๖ ๕๒ ๖๔ ๔๑ ๔๔ ๖๒ ๑๔๗ ๔๒.๘๖ 

วิทยาศาสตร ๑,๒๑๐ ๔๐ ๙๔ ๑๑๐ ๑๖๗ ๒๒๙ ๑๘๑ ๑๘๐ ๒๐๙ ๕๗๐ ๔๗.๑๑ 

สังคมศึกษา ฯ ๓๔๕ ๑๑ ๕ ๑๑ ๑๗ ๒๓ ๗๓ ๙๑ ๑๑๔ ๒๗๘ ๘๐.๕๘ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๓๕๔ ๗ ๒ ๑๑ ๙ ๑๖ ๒๖ ๔๑ ๒๔๒ ๓๐๙ ๘๗.๒๙ 

ศิลปะ ๓๒๔ ๑ ๑ ๔ ๔ ๘ ๑๕ ๒๔ ๒๖๗ ๓๐๖ ๙๔.๔๔ 

การงานอาชีพฯ ๓๔๖ ๒ ๒ ๒ ๒๘ ๒ ๑๗ ๙ ๒๘๔ ๓๑๐ ๘๙.๖๐ 

ภาษาตางประเทศ ๓๔๙ ๘ ๔ ๑๒ ๑๕๕ ๗๙ ๔๔ ๒๙ ๑๘ ๙๑ ๒๖.๐๗ 

รวมจํานวน ๓,๖๒๓ ๙๒ ๑๕๐ ๑๙๘ ๔๔๕ ๔๔๙ ๔๕๖ ๔๙๖ ๑,๓๓๗ ๒,๒๘๙ ๖๓.๑๘ 

รวมจํานวน ๒ ภาคเรียน ๙,๖๙๘ ๒๗๓ ๓๖๔ ๕๒๙ ๑,๐๙๙ ๑,๑๓๘ ๑,๒๔๑ ๑,๑๙๑ ๓,๘๑๓ ๖,๒๔๕ ๖๔.๓๙ 

 

๗๙ 



 

 

 

 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรู 

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี ๑ จํานวน 

 นร.ท่ีได

ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

รอยละ นร.

ท่ีไดระดับ 

๓ ขึ้นไป 

จํานวน

ท่ีเขา

สอบ 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๔๕๖ ๓ ๓ ๑๐ ๕๖ ๘๖ ๑๓๗ ๘๗ ๗๔ ๒๙๘ ๖๕.๓๕ 

คณิตศาสตร ๗๒๗ ๒ ๙๓ ๑๐๐ ๑๕๖ ๑๔๗ ๙๘ ๕๘ ๖๓ ๒๑๙ ๓๐.๑๒ 

วิทยาศาสตร ๘๙๗ ๒ ๒๖๕ ๓๘ ๑๖๔ ๑๙๗ ๒๔๘ ๑๕๑ ๖๒ ๔๖๑ ๕๑.๓๙ 

สังคมศึกษา ฯ ๘๖๒ ๗ ๑๕ ๖ ๔๑ ๓๐ ๑๑๖ ๑๒๓ ๕๑๑ ๗๕๐ ๘๗.๐๑ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๗๓๐ ๑ ๒ ๔ ๒๗ ๖๔ ๑๐๖ ๘๙ ๔๑๘ ๖๑๓ ๘๓.๙๗ 

ศิลปะ ๓๖๒ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๙ ๓๘ ๓๑๔ ๓๖๑ ๙๙.๗๒ 

การงานอาชีพฯ ๘๒๖ ๑๒ ๒ ๖ ๑๔ ๔๖ ๙๕ ๑๔๘ ๔๙๓ ๗๓๖ ๘๙.๑๐ 

ภาษาตางประเทศ ๙๑๘ ๑๑ ๕ ๓๓ ๕๔ ๑๒๒ ๒๑๑ ๑๔๔ ๓๓๑ ๖๘๖ ๗๔.๗๓ 

รวมจํานวน ๕,๗๗๘ ๓๙ ๓๘๕ ๑๙๗ ๕๑๒ ๖๙๒ ๑,๐๒๐ ๘๓๘ ๒,๒๖๖ ๔,๑๒๔ ๗๑.๓๗ 

 

 

 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรู 

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี ๒ จํานวน 

 นร.ท่ีได

ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

รอยละ 

นร.ท่ีได

ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จํานวน

ท่ีเขา

สอบ 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๓๖๑ ๓ ๑๑ ๑๐ ๕๘ ๗๔ ๙๓ ๗๐ ๔๒ ๒๐๕ ๕๖.๗๙ 

คณิตศาสตร ๓๕๕ ๓ ๓๘ ๕๙ ๙๐ ๖๐ ๓๗ ๓๕ ๓๓ ๑๐๕ ๒๙.๕๘ 

วิทยาศาสตร ๘๘๒ ๗ ๓๘ ๕๑ ๗๒ ๒๓๑ ๒๔๗ ๑๕๓ ๘๓ ๔๘๓ ๕๔.๗๖ 

สังคมศึกษา ฯ ๓๕๗ ๕ ๔ ๔ ๒ ๔ ๔๐ ๖๒ ๒๓๖ ๓๓๘ ๙๔.๖๘ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๓๕๑ ๐ ๓ ๓ ๑๖ ๒๕ ๖๐ ๑๐๖ ๑๓๘ ๓๐๔ ๘๖.๖๑ 

ศิลปะ ๓๖๑ ๔ ๑ ๐ ๗ ๕ ๑๒ ๙ ๓๒๓ ๓๔๔ ๙๕.๒๙ 

การงานอาชีพฯ ๓๕๙ ๕ ๕ ๑ ๙ ๒๐ ๖๐ ๖๘ ๑๙๑ ๓๑๙ ๘๘.๘๖ 

ภาษาตางประเทศ ๓๖๑ ๒ ๐ ๕ ๔๙ ๖๐ ๑๑๐ ๗๔ ๖๑ ๒๔๕ ๖๗.๘๗ 

รวมจํานวน ๓,๓๘๗ ๒๙ ๑๐๐ ๑๓๓ ๓๐๓ ๔๗๙ ๖๕๙ ๕๗๗ ๑,๑๐๗ ๒,๓๔๓ ๖๙.๑๘ 

รวมจํานวน ๒ ภาคเรียน ๙,๑๖๕ ๖๘ ๔๘๕ ๓๓๐ ๘๑๕ ๑,๑๗๑ ๑,๖๗๙ ๑,๔๑๕ ๓,๓๗๓ ๖,๔๖๗ ๗๐.๕๖ 

๘๐ 



 

 

 

     

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓  (O-Net  

 

สาระวิชา จํานวนคน คะแนนเฉลีย่ 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

เฉลี่ย 

รอยละ 

จํานวน/รอยละของนักเรียนที่ไดระดับ 

ปรับปรุง พอใช ดี 

ภาษาไทย ๓๖๐ ๔๔.๖๕ ๑๒.๔๐ ๔๔.๙๕ ๑.๙๔ ๘๓.๓๘ ๑๔.๖๘ 

คณิตศาสตร ๓๖๐ ๒๖.๘๒ ๑๒.๓๗ ๒๖.๖๐ ๙.๓๒ ๘๗.๘๕ ๒.๘๒ 

วิทยาศาสตร ๓๖๑ ๓๑.๕๑ ๗.๙๙ ๓๐.๒๔ ๒๓.๗๖ ๗๕.๙๗ ๐.๒๘ 

สังคมศึกษา ๓๖๑ ๔๖.๒๓ ๑๑.๔๗ ๔๖.๒๓ ๑.๙๓ ๘๘.๔๐ ๙.๖๗ 

ภาษาอังกฤษ ๓๖๐ ๒๙.๑๔ ๘.๐๐ ๒๙.๙๓ ๘.๐๓ ๙๑.๑๔ ๐.๘๓ 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี ๖ (O-Net  

 

สาระวิชา จํานวนคน คะแนนเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

เฉลี่ย 

รอยละ 

จํานวน/รอยละของนักเรียนที่ไดระดับ 

ปรับปรุง พอใช ดี 

ภาษาไทย ๓๕๗ ๔๖.๘๘ ๑๔.๑๕ ๔๘.๐๙ ๒.๘๐ ๘๐.๓๙ ๑๖.๘๑ 

คณิตศาสตร ๓๕๘ ๒๐.๓๑ ๘.๘๕ ๑๘.๗๗ ๘.๒๒ ๙๐.๙๓ ๐.๘๕ 

วิทยาศาสตร ๓๕๙ ๒๙.๑๗ ๖.๐๗ ๒๘.๙๔ ๑๓.๓๗ ๘๖.๖๓ - 

สังคมศึกษา ๓๕๘ ๓๒.๗๒ ๖.๕๐ ๓๒.๗๑ ๒๑.๗๙ ๗๗.๖๕ ๐.๕๖ 

ภาษาอังกฤษ ๓๖๐ ๒๒.๑๖ ๖.๔๕ ๒๒.๔๗ ๖.๔๑ ๙๓.๓๑ ๐.๒๘ 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๘๑ 



 

 

 

 

 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 

 

ชั้น 

 

 

จํานวน 

สรุปจํานวนผลการประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค  

สรุปผลการ

ประเมิน 

ไม

ผาน 

รอยละ ผาน รอยละ ด ี รอยละ ดีเยี่ยม รอยละ 

ม.๑ ๗๕๔ ๔ ๐.๕๓ ๐ ๐.๐๐ ๔ ๐.๕๓ ๗๔๖ ๙๘.๙๔ ดีเยี่ยม 

ม.๒ ๗๗๖ ๙ ๑.๑๖ ๐ ๐.๐๐ ๗ ๐.๙๐ ๗๖๐ ๙๗.๙๔ ดีเยี่ยม 

ม.๓ ๗๖๓ ๕ ๐.๖๖ ๐ ๐.๐๐ ๑๐ ๑.๓๑ ๗๔๘ ๙๘.๐๓ ดีเยี่ยม 

ม.๔ ๖๒๒ ๔ ๐.๖๔ ๐ ๐.๐๐ ๕ ๐.๘๐ ๖๑๓ ๙๘.๕๖ ดีเยี่ยม 

ม.๕ ๗๘๔ ๗ ๐.๘๙ ๐ ๐.๐๐ ๘ ๑.๐๒ ๗๖๙ ๙๘.๐๙ ดีเยี่ยม 

ม.๖ ๗๒๐ ๔ ๐.๕๖ ๐ ๐.๐๐ ๗ ๐.๙๗ ๗๐๙ ๙๘.๔๗ ดีเยี่ยม 

เฉลี่ย ๔,๔๑๙ ๓๓ ๐.๗๕ ๐ ๐.๐๐ ๔๑ ๐.๙๒ ๔,๓๔๕ ๙๘.๓๓ ดีเยี่ยม 

 

           
 

ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 

ชั้น จํานวน จํานวน / รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

การอาน  การคิดวิเคราะห  และการเขียนสื่อความหมาย 

ผลประเมิน 

ดีเยี่ยม รอยละ ด ี รอยละ ผาน รอยละ ไมผาน รอยละ 

ม.๑ ๗๕๔ ๗๓๐ ๙๖.๘๒ ๒๐ ๒.๖๕ ๐ ๐.๐๐ ๔ ๐.๕๓ ดีเยี่ยม 

ม.๒ ๗๗๖ ๗๔๘ ๙๖.๓๙ ๑๙ ๒.๔๕ ๐ ๐.๐๐ ๙ ๑.๑๖ ดีเยี่ยม 

ม.๓ ๗๖๓ ๗๔๒ ๙๗.๒๕ ๑๖ ๒.๐๙ ๐ ๐.๐๐ ๕ ๐.๖๖ ดีเยี่ยม 

ม.๔ ๖๒๒ ๖๐๔ ๙๗.๑๑ ๑๔ ๒.๒๕ ๐ ๐.๐๐ ๔ ๐.๖๔ ดีเยี่ยม 

ม.๕ ๗๘๔ ๗๖๕ ๙๗.๕๗ ๑๒ ๑.๕๔ ๐ ๐.๐๐ ๗ ๐.๘๙ ดีเยี่ยม 

ม.๖ ๗๒๐ ๗๐๙ ๙๘.๔๗ ๗ ๐.๙๗ ๐ ๐.๐๐ ๔ ๐.๕๖ ดีเยี่ยม 

ท้ังหมด ๔,๔๑๙ ๔,๒๙๘ ๙๗.๒๖ ๘๘ ๑.๙๙ ๐ ๐.๐๐ ๓๓ ๐.๗๕ ดีเยี่ยม 
 

 

 

 

      

๘๒ 



 

 

 

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 

ระดับชั้น 

จํานวน 

นักเรียน

ท้ังหมด 

จํานวน/รอยละของนกัเรียนตามระดับคุณภาพ (กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

ผาน ไมผาน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๑ ๓๖๖ ๓๖๖ ๑๐๐.๐๐ - - 

มัธยมศึกษาปท่ี ๒ ๓๘๑ ๓๘๑ ๑๐๐.๐๐ - - 

มัธยมศึกษาปท่ี ๓ ๓๖๙ ๓๖๒ ๙๘.๑๐ ๗ ๑.๙๐ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๔ ๓๐๑ ๒๙๖ ๙๘.๓๔ ๕ ๑.๖๖ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๕ ๓๕๘ ๓๕๗ ๙๙.๗๒ ๑ ๐.๒๘ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๖ ๓๖๕ ๓๖๑ ๙๘.๙๐ ๔ ๑.๑๐ 

รวม ๒,๑๔๐ ๒,๑๒๓ - ๑๗ - 

เฉลี่ยรอยละ - - ๙๙.๒๑ - ๐.๗๙ 

 

 

 

   

ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ๕ ดาน 

  ๑ ดานความสามารถในการส่ือสาร 

ช้ัน จํานวน 

จํานวน / รอยละของนกัเรียนตามระดับคุณภาพ 

การประเมิน  สรรถนะสําคัญตามหลักสูตร 

ดีเยี่ยม รอยละ ดี รอยละ ผาน รอยละ 
ไม

ผาน 

รอย

ละ 

ผานเกณฑ

การประเมิน 
รอยละ 

ม.๑ ๗๕๔ ๖๔๓ ๘๕.๒๗ ๑๐๗ ๑๔.๒๐ ๐ ๐.๐๐ ๔ ๐.๕๓ ๗๕๐ ๙๙.๔๖ 

ม.๒ ๗๗๖ ๖๖๖ ๘๕.๘๒ ๑๐๑ ๑๓.๐๒ ๐ ๐.๐๐ ๙ ๑.๑๖ ๖๗๖ ๙๘.๘๔ 

ม.๓ ๗๖๓ ๖๖๒ ๘๖.๗๖ ๙๖ ๑๒.๕๘ ๐ ๐.๐๐ ๕ ๐.๖๖ ๗๕๘ ๙๙.๓๔ 

ม.๔ ๖๒๒ ๕๒๔ ๘๔.๒๔ ๙๔ ๑๕.๑๕ ๐ ๐.๐๐ ๔ ๐.๖๔ ๖๑๘ ๙๙.๓๕ 

ม.๕ ๗๘๔ ๖๙๒ ๘๘.๒๖ ๘๕ ๑๐.๘๕ ๐ ๐.๐๐ ๗ ๐.๘๙ ๗๗๗ ๙๙.๑๐ 

ม.๖ ๗๒๐ ๖๓๕ ๘๘.๑๙ ๘๑ ๑๑.๒๕ ๐ ๐.๐๐ ๔ ๐.๕๖ ๗๑๖ ๙๙.๔๔ 

รวม

ท้ังหมด 
๔,๔๑๙ ๓,๘๒๓ ๘๖.๕๑ ๕๖๔ ๑๒.๗๕ ๐ ๐.๐๐ ๓๓ ๐.๗๔ ๔,๓๘๖ ๙๙.๒๗ 

 

๘๓ 



 

 

 

  ๒ ดานความสามารถในการคิด 

ช้ัน จํานวน 

จํานวน / รอยละของนกัเรียนตามระดับคุณภาพ 

การประเมิน  สรรถนะสําคัญตามหลักสูตร 

ดีเยี่ยม รอยละ ดี รอยละ ผาน 
รอย

ละ 
ไมผาน 

รอย

ละ 

ผานเกณฑ

การประเมิน 
รอยละ 

ม.๑ ๗๕๔ ๖๒๗ ๘๓.๑๕ ๑๒๓ ๑๖.๓๒ ๐ ๐.๐๐ ๔ ๐.๕๓ ๗๕๐ ๙๙.๔๖ 

ม.๒ ๗๗๖ ๖๔๙ ๘๘.๓๖ ๑๑๘ ๑๐.๔๘ ๐ ๐.๐๐ ๙ ๑.๑๖ ๗๖๗ ๙๘.๘๔ 

ม.๓ ๗๖๓ ๖๔๔ ๘๔.๔๐ ๑๑๔ ๑๔.๙๔ ๐ ๐.๐๐ ๕ ๐.๖๖ ๗๕๘ ๙๙.๓๔ 

ม.๔ ๖๒๒ ๕๐๙ ๘๑.๘๓ ๑๐๙ ๑๗.๕๓ ๐ ๐.๐๐ ๔ ๐.๖๔ ๖๑๘ ๙๙.๓๕ 

ม.๕ ๗๘๔ ๖๗๓ ๘๕.๘๔ ๑๐๔ ๑๓.๒๗ ๐ ๐.๐๐ ๗ ๐.๘๙ ๗๗๗ ๙๙.๑๐ 

ม.๖ ๗๒๐ ๖๑๔ ๘๕.๒๗ ๑๐๒ ๑๔.๑๗ ๐ ๐.๐๐ ๔ ๐.๕๖ ๗๑๖ ๙๙.๔๔ 

รวม

ท้ังหมด 
๔,๔๑๙ ๓,๗๑๖ ๘๔.๐๙ ๖๗๐ ๑๕.๑๗ ๐ ๐.๐๐ ๓๓ ๐.๗๔ ๔,๓๘๖ ๙๙.๒๗ 

          

   

 

  ๓ ดานความสามารถในการแกปญหา 

ช้ัน จํานวน 

จํานวน / รอยละของนกัเรียนตามระดับคุณภาพ 

การประเมิน  สรรถนะสําคัญตามหลักสูตร 

ดีเยี่ยม รอยละ ดี รอยละ ผาน 
รอย

ละ 

ไม

ผาน 

รอย

ละ 

ผานเกณฑ

การประเมิน 
รอยละ 

ม.๑ ๗๕๔ ๖๓๒ ๘๓.๘๑ ๑๓๘ ๑๕.๖๖ ๐ ๐.๐๐ ๔ ๐.๕๓ ๗๕๐ ๙๙.๔๖ 

ม.๒ ๗๗๖ ๖๓๘ ๘๒.๒๑ ๑๒๙ ๑๖.๖๓ ๐ ๐.๐๐ ๙ ๑.๑๖ ๗๖๗ ๙๘.๘๔ 

ม.๓ ๗๖๓ ๖๒๒ ๘๑.๕๒ ๑๓๖ ๑๗.๘๒ ๐ ๐.๐๐ ๕ ๐.๖๖ ๗๕๘ ๙๙.๓๔ 

ม.๔ ๖๒๒ ๕๐๑ ๘๐.๕๕ ๑๑๗ ๑๘.๘๑ ๐ ๐.๐๐ ๔ ๐.๖๔ ๖๑๘ ๙๙.๓๕ 

ม.๕ ๗๘๔ ๖๗๓ ๘๕.๘๕ ๑๐๔ ๑๓.๒๖ ๐ ๐.๐๐ ๗ ๐.๘๙ ๗๗๗ ๙๙.๑๐ 

ม.๖ ๗๒๐ ๖๒๐ ๘๖.๑๑ ๙๖ ๑๓.๓๓ ๐ ๐.๐๐ ๔ ๐.๕๖ ๗๑๖ ๙๙.๔๔ 

รวม

ท้ังหมด 
๔,๔๑๙ ๓,๖๘๖ ๘๓.๔๑ ๗๐๐ ๑๕.๘๕ ๐ ๐.๐๐ ๓๓ ๐.๗๔ ๔,๓๘๖ ๙๙.๒๗ 

 

 

 

 

 

๘๔ 



 

 

 

  ๔ ดานความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

ช้ัน จํานวน 

จํานวน / รอยละของนกัเรียนตามระดับคุณภาพ 

การประเมิน  สรรถนะสําคัญตามหลักสตูร 

ดีเยี่ยม รอยละ ดี รอยละ ผาน 
รอย

ละ 
ไมผาน 

รอย

ละ 

ผานเกณฑ

การประเมิน 
รอยละ 

ม.๑ ๗๕๔ ๕๐๓ ๖๖.๗๒ ๒๔๗ ๓๒.๗๕ ๐ ๐.๐๐ ๔ ๐.๕๓ ๗๕๐ ๙๙.๔๖ 

ม.๒ ๗๗๖ ๕๔๔ ๗๖.๒๓ ๑๒๓ ๒๒.๖๑ ๐ ๐.๐๐ ๙ ๑.๑๖ ๗๖๗ ๙๘.๘๔ 

ม.๓ ๗๖๓ ๖๔๖ ๘๔.๖๗ ๑๑๒ ๑๔.๖๗ ๐ ๐.๐๐ ๕ ๐.๖๖ ๗๕๘ ๙๙.๓๔ 

ม.๔ ๖๒๒ ๕๓๖ ๘๖.๑๘ ๘๒ ๑๓.๑๘ ๐ ๐.๐๐ ๔ ๐.๖๔ ๖๑๘ ๙๙.๓๕ 

ม.๕ ๗๘๔ ๕๙๐ ๘๘.๐๒ ๘๗ ๑๑.๐๙ ๐ ๐.๐๐ ๗ ๐.๘๙ ๗๗๗ ๙๙.๑๐ 

ม.๖ ๗๒๐ ๖๓๓ ๘๗.๙๒ ๘๓ ๑๑.๕๒ ๐ ๐.๐๐ ๔ ๐.๕๖ ๗๑๖ ๙๙.๔๔ 

รวม

ท้ังหมด 
๔,๔๑๙ ๓,๕๕๒ ๘๒.๖๔ ๗๓๔ ๑๖.๖๒ ๐ ๐.๐๐ ๓๓ ๐.๗๔ ๔,๓๘๖ ๙๙.๒๗ 

   

  ๕ ดานความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

ช้ัน จํานวน 

จํานวน / รอยละของนกัเรียนตามระดับคุณภาพ 

การประเมิน  สรรถนะสําคัญตามหลักสูตร 

ดีเยี่ยม รอยละ ดี รอยละ ผาน 
รอย

ละ 
ไมผาน 

รอย

ละ 

ผานเกณฑ

การประเมิน 
รอยละ 

ม.๑ ๗๕๔ ๖๖๔ ๘๘.๐๖ ๘๖ ๑๑.๔๑ ๐ ๐.๐๐ ๔ ๐.๕๓ ๗๕๐ ๙๙.๔๖ 

ม.๒ ๗๗๖ ๖๖๕ ๘๕.๖๙ ๑๐๒ ๑๓.๑๕ ๐ ๐.๐๐ ๙ ๑.๑๖ ๗๖๗ ๙๘.๘๔ 

ม.๓ ๗๖๓ ๖๖๐ ๘๖.๕๐ ๙๘ ๑๒.๘๔ ๐ ๐.๐๐ ๕ ๐.๖๖ ๗๕๘ ๙๙.๓๔ 

ม.๔ ๖๒๒ ๕๒๒ ๘๓.๙๒ ๙๖ ๑๕.๔๔ ๐ ๐.๐๐ ๔ ๐.๖๔ ๖๑๘ ๙๙.๓๕ 

ม.๕ ๗๘๔ ๖๙๐ ๘๘.๐๑ ๘๗ ๑๑.๑๐ ๐ ๐.๐๐ ๗ ๐.๘๙ ๗๗๗ ๙๙.๑๐ 

ม.๖ ๗๒๐ ๖๖๒ ๙๑.๙๔ ๕๔ ๗.๕๐ ๐ ๐.๐๐ ๔ ๐.๕๖ ๗๑๖ ๙๙.๔๔ 

รวม

ท้ังหมด 
๔,๔๑๙ ๓,๘๖๓ ๘๗.๔๑ ๕๒๓ ๑๑.๘๕ ๐ ๐.๐๐ ๓๓ ๐.๗๔ ๔,๓๘๖ ๙๙.๒๗ 

 

  

 

 

 

 

 

๘๕ 



 

 

 

           

 

    

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ 

สถานศึกษา 

โรงเรียนสตึก 

ไดรับรางวัลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ระดับดีเดน ประเภทสถานศึกษาขนาด

ใหญ ประจําป 2559 

ผูบริหาร   

นายศราวุธ  ทรงประโคน 

 

- ไดรับรางวัล ผูบริหารดีเดน   เนื่องในวันครู ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐   

  จากคุรุสภา เขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย เขต ๔ 

- ไดรับคัดเลือกเปน ผูอํานวยการ ท่ีมีผลการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตน  

  ตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพครูดีเดน ประจําปการศึกษา 

  ๒๕๕๙ จากสมาคมผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย 

นางจิตรา  สราญบุรุษ - ไดรับรางวลั ผูบริหารดีเดน   เนื่องในวันครู ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐   

  จากคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย เขต ๔ 

- ไดรับคัดเลือกเปน รองผูอํานวยการ ท่ีมีผลการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตน ตาม 

  มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพครูดีเดน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

  จากสมาคมผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย 

นายพีระพรรด์ิ ออนเรือง - ไดรับคัดเลือกเปน รองผูอํานวยการ ท่ีมีผลการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตน ตาม 

  มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพครูดีเดน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

  จากสมาคมผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย 

ครู         

นางบุรินทร ดีขุนทด 

 

- ไดรับรางวัล ครูดีศรีสตึก  เนื่องในวันครู ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐   

  จากคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย เขต ๔ 

นางสําเนียง ประยุทธเต - ไดรับรางวัล ครูดีศรีสตึก  เนื่องในวันครู ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐   

  จากคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย เขต ๔ 

นายทํานูล เนืองภา - ไดรับรางวัล ครูดีศรีสตึก  เนื่องในวันครู ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐   

  จากคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย เขต ๔ 

นางสายสุนีย  กลั่นเขตตการ - ไดรับรางวัล ครูดีศรีสตึก  เนื่องในวันครู ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐   

  จากคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย เขต ๔ 

 

เกียรติบัตรรางวัลความภาคภูมิใจ 

๘๖ 



 

 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ 

นางธัญพร  สายชมพู - ไดรับคัดเลือกเปน ครูผูสอน ท่ีมีผลการปฏบิัติงาน ประพฤติปฏิบัติตน ตาม 

  มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ดีเดน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

  จากสมาคมผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย 

นางสุพัตรา   ณรงคศักดิ์ - ไดรับคัดเลอืกเปน ครูผูสอน ท่ีมีผลการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตน ตาม 

  มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ดีเดน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

  จากสมาคมผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย 

นางประภาพรรณ  เพชรศรี - ไดรับคัดเลอืกเปน ครูผูสอน ท่ีมีผลการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตน ตาม 

  มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ดีเดน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

  จากสมาคมผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย 

นางสุบงกช  ขาขันมะลี - ไดรับคัดเลอืกเปน ครูผูสอน ท่ีมีผลการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตน ตาม 

  มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ดีเดน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

  จากสมาคมผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย 

นายสิทธิชัย   โสรัตน - ไดรับคัดเลอืกเปน ครูผูสอน ท่ีมีผลการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตน ตาม 

  มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ดีเดน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

  จากสมาคมผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย 

นางสาวรชฏ   นิเรียงรมัย - ไดรับคัดเลอืกเปน ครูผูสอน ท่ีมีผลการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตน ตาม 

  มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ดีเดน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

  จากสมาคมผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย 

นางกิตติยา  กุลแกว - ไดรับคัดเลือกเปน ครูผูสอน ท่ีมีผลการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตน ตาม 

  มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ดีเดน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

  จากสมาคมผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย 

นางจุรีรัตน   โอชารส - ไดรับคัดเลือกเปน ครูผูสอน ท่ีมีผลการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตน ตาม 

  มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ดีเดน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

  จากสมาคมผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย 

นายศิริชัย  ศรีสุข - ไดรับคัดเลอืกเปน ครูผูสอน ท่ีมีผลการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตน ตาม 

  มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ดีเดน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

  จากสมาคมผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย 

นางวิไลวรรณ  ครองสนั่น - ไดรับคัดเลอืกเปน ครูผูสอน ท่ีมีผลการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตน ตาม 

  มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ดีเดน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

  จากสมาคมผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย 

๘๗ 



 

 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ 

นางสายสุนีย   กลั่นเขตตการ - ไดรับคัดเลอืกเปน ครูผูสอน ท่ีมีผลการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตน ตาม 

  มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ดีเดน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

  จากสมาคมผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย 

นางสาวสุภาพร   นุยอนรัมย - ไดรับคัดเลอืกเปน ครูผูสอน ท่ีมีผลการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตน ตาม 

  มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ดีเดน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

  จากสมาคมผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย 

นางสุภาพร  แกวพลงาม - ไดรับคัดเลอืกเปน ครูผูสอน ท่ีมีผลการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตน ตาม 

  มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ดีเดน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

  จากสมาคมผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย 

นางสาววิภาวดี   สายที - ไดรับคัดเลอืกเปน ครูผูสอน ท่ีมีผลการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตน ตาม 

  มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ดีเดน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

  จากสมาคมผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย 

นางอํานวย  ไกรปุย - ไดรับคัดเลือกเปน ครูผูสอน ท่ีมีผลการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตน ตาม 

  มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ดีเดน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

  จากสมาคมผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย 

นายไพสิทธิ์  ศรีโสภา - ไดรับคัดเลือกเปน ครูผูสอน ท่ีมีผลการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตน ตาม 

  มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ดีเดน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

  จากสมาคมผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย 

นายนิคม วุฒิเกรียงไกร - ไดรับคัดเลือกเปน ครูผูสอน ท่ีมีผลการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตน ตาม 

  มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ดีเดน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

  จากสมาคมผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย 

นายลิขสิทฺธ บาลวรเศรษฐ - ไดรับคัดเลอืกเปน ครูผูสอน ท่ีมีผลการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตน ตาม 

  มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ดีเดน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

  จากสมาคมผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย 

นางสาวสายฝน เจียวรัมย - ไดรับคัดเลือกเปน ลกูจางชั่วคราว ท่ีมีผลการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตน ตาม 

  มาตรฐานวิชาชีพ  ดีเดน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ จากสมาคมผูบริหารโรงเรียน 

  มัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย 

นางสาวกนกวรรณ  วงษาสนธิ์ - ไดรับคัดเลือกเปน ลกูจางชั่วคราว ท่ีมีผลการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตน ตาม 

  มาตรฐานวิชาชีพ  ดีเดน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ จากสมาคมผูบริหารโรงเรียน 

  มัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย 

๘๘ 



 

 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ 

นายสุวิทย  สมันรัมย 

นางประภาพรรณ  เพชรศรี 

- ครูผูฝกสอนทักษะการแขงขันแปรรูปอาหาร ม.๔ - ม.๖ ไดรับรางวัลเหรียญทอง  

  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายนิคม  วุฒิเกรียงไกร - ครูผูฝกสอนทักษะการแขงขันเดี่ยวซอดวง ม.๔ - ม.๖ ไดรับรางวัลเหรียญทอง  

  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางสําเนียง  ประยุทธเต 

นายพรมมี  ประยุทธเต 

ครูผูฝกสอนทักษะการประกวดโครงงานหุนยนต ระบบอัตโนมัติ ม.๑ - ม.๓ ไดรับ

รางวัลเหรียญทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

วาท่ีรอยตรีบํารุง  ถนิมกาญจน 

นางลําใย  ศรสีมบรูณ 

ครูผูฝกสอนทักษะการแขงขันจักสานไมไผ ม.๑ - ม.๓ ไดรับรางวัลเหรียญทอง  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

นางประภาพรรณ  เพชรศรี 

นายสุวิทย  สมันรัมย 

ครูผูฝกสอนทักษะการแขงขันโครงงานอาชีพ ม.๔ - ม.๖  ไดรับรางวัลเหรียญทอง  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

นางสาวสุจิตรา  กูกขุนทด 

นางสาวโสภาวรรณ  สอนภูงา 

นางอรทัย  ศรีเมือง 

นางดรุณี  กอนคําใหญ 

  

ครูผูฝกสอนทักษะการแขงขันนาฏศิลปไทยอนุรักษ ม.๔ - ม.๖  ไดรับรางวัลเหรียญ

ทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

นายธรรมนูญ  ชาวสวน 

นายวัชรพงษ  ยือรัมย 

นายวันชัย  แกวหัสด ี

นายฤทธิชัย  บุญสม 

นายเอกชัย  แกวกาหลง 

นายนิคม  วุฒิเกรียงไกร 

นายสุชาติ  อยูแทกูล 

ครูผูฝกสอนทักษะการประกวดขับขานประสานเสียง ม.๔ - ม.๖   ไดรับรางวัล

เหรียญทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื  

นายเอกชัย  แกวกาหลง ครูผูฝกสอนทักษะการแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทชาย ม.๔ - ม.๖   

ไดรับรางวัลเหรียญทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางทัศนีย  สีหาบุญมาก ครูผูฝกสอนทักษะการประกวดเลานิทานคุณธรรม ม.๔ - ม.๖  ไดรับรางวัลเหรียญ

ทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 นางสุภารัตน  นอยพรม 

 นางอํานวย  ไกรปุย 

ครูผูฝกสอนทักษะการประกวดโครงงานคุณธรรม ม.๔ - ม.๖  ไดรับรางวัลเหรียญ

ทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

นายวรเมธ  นอยพรม 

นางฉัตรวรุณ  กิตติภูติกุล 

ครูผูฝกสอนทักษะการประกวดโครงงานคุณธรรม ม.๑ - ม.๓   ไดรับรางวัลเหรียญ

ทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

๘๙ 



 

 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ 

นางอารดา  พลอาษา 

นางสุบงกช  ขาขันมะลี 

ครูผูฝกสอนทักษะการประกวดมารยาทไทย  

ม.๔ - ม.๖ ไดรับรางวัลเหรียญเงิน  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

นายฤทธิชัย  บุญสม ครูผูฝกสอนทักษะการแขงขันเดี่ยวจะเข  

ม.๑ - ม.๓  ไดรับรางวัลเหรียญเงิน  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

นางสาวละมัย  แกวกลา 

นางสาวอัลิปรียา  เครื่องรัมย 

ครูผูฝกสอนทักษะการประกวดหนังสือเลมเล็ก ม.๔ - ม.๖ ไดรับรางวัลเหรียญเงิน  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 

นางสาวสุภาพร  นุยอนรัมย 

นายชัยมงคล  หรัญรัตน 

ครูผูฝกสอนทักษะการประกวดโครงงานคอมพิวเตอรประเภทซอฟตแวร ม.๑ - ม.๓   

ไดรับรางวัลเหรียญเงิน  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

นายชัยมงคล  หรัญรัตน 

นางสาวสุภาพร  นุยอนรมัย 

ครูผูฝกสอนทักษะการประกวดโครงงานคอมพิวเตอรประเภทซอฟตแวร ม.๔ - ม.๖   

ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

นางสําเนียง  ประยุทธเต 

นายพรมมี  ประยุทธเต 

ครูผูฝกสอนทักษะการแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ ม.๔ - ม.๖ ไดรับรางวัลเหรียญ

ทองแดง  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

นายพรมมี  ประยุทธเต 

นางสําเนียง  ประยุทธเต 

ครูผูฝกสอนทักษะการแขงขันหุนยนตก่ึงอัตโนมัติ ม.๑ - ม.๓  ไดรับรางวัลเหรียญ

ทองแดง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

นางสําเนียง  ประยุทธเต 

นายพรมมี  ประยุทธเต 

ครูผูฝกสอนทักษะการแขงขันหุนยนตบังคับมือ ม.๑ - ม.๓ ไดรับรางวัลเหรียญ

ทองแดง  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

นางธัญพร  สายชมภู 

นางสาวรชฏ  นิเรียงรัมย 

ครูผูฝกสอนทักษะการแขงขันกวีเยาวชนคนรุนใหม อินทรวิเชียรฉันท ๑๑ (๘ บท 

ม.๔ - ม.๖ ไดรับรางวัลเขารวม  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

นางสาวกุลธิดา  ศักดิ์ศรีทาว 

นางสาวลักขณา  เพ็ชรหงษ 

นางปภัสรินทร  เนติสมบูรณยศ 

 

ครูผูฝกสอนทักษะการแขงขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.๑ - ม.๖  ไดรับรางวัลเขารวม  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

๙๐ 



 

 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ 

นักเรียน 

-นายภาณุวัฒน    สุระพินิจ 

ไดรับรางวัลเหรียญทองการแขงขันเดี่ยวซอดวง ม.๔ - ม.๖   

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

- เด็กหญิงขนิษฐา  จินดาศรี 

- เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ดีโยธา 

- เด็กหญิงวชิรญาณ  สวนงาม 

- เด็กหญิงวารุณี  มีพันธ 

- เด็กหญิงอริสา  เจริญยิ่ง 

ไดรับรางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานคุณธรรม ม.๑ - ม.๓  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

- นางสาวจิราภรณ  พิมพหลา 

- นางสาวนันทนิชา  สุดแสน 

- นายบริพันธ  หลุมทอง 

- นางสาวพรนภัส  สนโสก 

- นายอัมรินทร  กระแสจันทร 

ไดรับรางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานคุณธรรม ม.๔ - ม.๖   

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

- นางสาวเพ็ญสิร ิ หมุดธรรม ไดรับรางวัลเหรียญทองการประกวดเลานิทานคุณธรรม ม.๔ - ม.๖   

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

- นายชินวัตร  เศษลือ ไดรับรางวัลเหรียญทองการแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทชาย ม.๔ - ม.๖  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

- นางสาวกฤติยาณี  เยียดรัมย 

- นางสาวกาญจนาพร  สหัสวาป 

- นายคณินท  คําเพ็ง 

- นายชุมพล  โคยะทา 

- นางสาวฐิฏินันท  เขียวมรกต 

- นางสาวฐิติยา  ขันธถม 

- นางสาวณัชริดา  หลักดี 

- นางสาวณัฐรุจา  แจงรัมย 

- นางสาวณีรนุช  โพธิมาศ 

- นายติณณภพ  โยงรัมย 

- นายนนธวัช  ราวทอง 

- นายนันทวัฒน  อินสําราญ 

ไดรับรางวัลเหรียญทองการประกวดขับขานประสานเสียง ม.๔ - ม.๖  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๙๑ 



 

 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ 

- นายศุภกิตติ ์ ลาจันทะ 

- นายสิทธิพล  อุไรรัมย 

- นายสีหนาถ  ยอดญาติไทย 

- นายสุรพงษ  บุญสด 

- นายสุวิชชา  จันทรสม 

- นายสุวิทย  หอมหวน 

- นางสาวอทิตยา  แกวหาวงศ 

- นายอนุพงษ  จิตรไทย 

- นางสาวอรวรรณ  จันทราช 

- นางสาวอาทิตยา  สิงหสนั่น 

- นางสาวไปรปรียา ชะนุดรัมย 

- นางสาวนิตยา  บุญแจด 

- นางสาวนิลาวรรณ  ทิพยพระ 

- นายปริญญา  ซารัมย 

- นางสาวปาริฉัตร  เบ็ญจวรรณ 

- นางสาวพิมพรพัฒน แสนสนาม 

- นางสาวมลธิรา  คะดีเวียง 

- นางสาวลลิตา  ดํารงพงศสิริกุล 

- นางสาววนิดา  สมรูป 

- นางสาววรรณวราพร  โฉมหนา 

- นางสาววราพรรณ  ลิ้มเจริญ 

- นางสาววริศรา  เจริญสวัสดิ ์

- นางสาววันชนก บุญจงนุเคราะหกุล 

- นางสาววาสนา  อินสําราญ 

- นางสาววีณา  สุภาพันธ 

- นางสาวศิรประภา  ศรีสุข 

- นางสาวศิรินารถ  ราชประโคน 

- นางสาวศิริวรรณ  พวงทอง 

 

 

 

๙๒ 



 

 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ 

- นางสาวชุติภา  เลือนรัมย 

- นางสาวนันทนภัส  ยอรัมย 

- นางสาวประภัสสร  ศรีสวัสดิ์ 

- เด็กหญิงมาริษา  นันทรัตน 

- นางสาวรมธรรม  โคตรวงศ 

- นางสาววิมล  ถิตยรัศมี 

- นางสาวอัญชนา  เฉลียวศิลป 

- นางสาวเกษราภรณ  ปนหอม 

ไดรับรางวัลเหรียญทองการแขงขันนาฏศิลปไทยอนุรักษ ม.๔ - ม.๖  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

- เด็กชายภูธิปต  งดงาม 

- เด็กหญิงอทิติยา  อาชา 

- เด็กหญิงเสาวลักษณ  มีศรี 

ไดรับรางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานหุนยนต ระบบอัตโนมัติ ม.๑ - ม.๓  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

- เด็กชายดุษิต  บุญสม 

- เด็กชายวัชเรส  สุระพล 

- เด็กชายเจสัน  สีพันดอน 

ไดรับรางวัลเหรียญทองการแขงขันจักสานไมไผ ม.๑ - ม.๓   

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

- นายณรงคฤิทธิ ์ ใหญรัมย 

- นางสาวดลยา  อนุกูล 

- นายวุฒิพงษ  จงใจดี 

ไดรับรางวัลเหรียญทองการแขงขันโครงงานอาชีพ ม.๔ - ม.๖   

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

- นางสาวพรพิมล  พวงทอง 

- นางสาววณิชยา  ศรีสุวรรณ 

- นายอดิเรก  ตะคูณรัมย 

ไดรับรางวัลเหรียญทองการแขงขันแปรรูปอาหาร ม.๔ - ม.๖ 

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

- นางสาวกชกร  กางทาสี 

- นายอมรเทพ  สุภะเสถียร 

ไดรับรางวลัเหรียญเงิน การประกวดมารยาทไทย ม.๔ - ม.๖ 

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

- เด็กชายอภิชาต ิ คําภา 

  

ไดรับรางวัลเหรียญเงิน การแขงขันเดี่ยวจะเข ม.๑ - ม.๓ 

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

- นางสาวสุกัญญา  จันทราช 

- นางสาวสุวิภา  โคยะทา 

- นางสาวเนตรนภา  วรรณสทุธะ 

ไดรับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดหนังสือเลมเล็ก ม.๔ - ม.๖ 

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

- เด็กหญิงปณณนิกษา  อาจ

สัมพันธกุล 

- เด็กหญิงพิชามญชุ  ธนาศัยกุล 

ไดรับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานคอมพิวเตอรประเภทซอฟตแวร  

ม.๑ - ม.๓ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๙๓ 



 

 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ 

- เด็กชายภูมิระพี   ปกการะนัง  

- นางสาวขนิษฐา  กองพิธี 

- นางสาวนนทิยา  สุขศิริ 

- นางสาวเกศราภรณ  วิรุณพันธ 

ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดโครงงานคอมพิวเตอรประเภทซอฟตแวร 

ม.๔ - ม.๖  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

- นางสาวฉัตรชฎา  บัตรศร ี

- นายชัยวุฒิ  ทรัพยมาก 

- นางสาวปทิตตา  ภาช ู

ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง การแขงขันหุนยนตอัตโนมัติ ม.๔ - ม.๖ 

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

- เด็กชายพลพีร  สืบเจริญเพชร 

- เด็กชายสิรวิชญ  หรัญรัตน 

- เด็กชายสุวิสันต  ชอช ู

 

ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง การแขงขันหุนยนตก่ึงอัตโนมัติ ม.๑ - ม.๓ 

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

- เด็กชายชัยนรินทร  สิมสีดา 

- เด็กชายพงศกร  ฉิมรัมย 

- เด็กชายอาณัฐ   บะสุรินทร 

ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง การแขงขันหุนยนตบังคับมือ ม.๑ - ม.๓ 

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

- นายกิตติชัย  วงษษาสนธิ ์

- นายภูวดล  ใยเพ็ง 

ไดเขารวม การแขงขันกวีเยาวชนคนรุนใหม อินทรวิเชียรฉันท ๑๑ (๘ บท  

ม.๔ - ม.๖ 

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 - นางสาวจันจิรา  จงใจงาม 

- นางสาวจุฑาทิพย  สิบรัมย 

- นางสาวฉันทิศา  สินชัยศร ี

- นางสาวปรางทิพย  ยิบรัมย 

- นายพชรดนัย  ชื่นศรี 

- นางสาวรุงวรินทร  โยยรัมย 

- นางสาววริศรา  โสนาอุน 

- นายวินัย  แพงจันทร 

ไดเขารวม การแขงขันกิจกรรมสภานักเรียน   ม.๑ - ม.๖ 

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  

 

                                 

๙๔ 



 

 

 

 
 

 

คําส่ังโรงเรียนสตึก 

ท่ี   038  / 2560 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 

          ภายในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 
 

 

 ตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 2  พ.ศ. 2545 และมาตรา 47 
วรรคสองแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 อันเปนกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการ
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกับมาตร 43 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติ
ใหโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการจึงไดออกกฎกระทรวงวาดวย
ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 โดยใหยกเลิกกฎกระทรวง วาดวยระบบ 
หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2546 เพ่ือเปนการสนองกฎกระทรวงโรงเรียนสตึก จึงแตงตั้งครูโรงเรียนสตึกเปนผูรับผิดชอบมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (ข้ันพ้ืนฐาน ประจําการศึกษา 2559 ดังนี้  
1.คณะกรรมการอํานวยการ 

 1.1   นายสราวุธ   ทรงประโคน  ผูอํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

 1.2  นายฉัตรชัย  ฑีรฆวาณิช  ประธานกรรมการสถานศึกษา รองประธานกรรมการ 

 1.3   นางรุงจิต   สุวรรณธาดา  รองผูอํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 

 1.4   นางจิตรา   สราญบุรุษ  รองผูอํานวยการโรงเรียน กรรมการ 

 1.5  นายสุทธิศักดิ์  วรพัฒนผดุง  รองผูอํานวยการโรงเรียน กรรมการ 

 1.6   นายพีระพรรดิ์  ออนเรือง  รองผูอํานวยการโรงเรียน กรรมการ  

 1.7   นายลิขสิทธิ์ บาลวรเศรษฐ  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

 1.8   นางวาทินี   พลอามาตย  ครูชํานาญการพิเศษ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 1.9   นายทองเพชร  โอชารส  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 มีหนาท่ี  ใหคําปรึกษาและเอ้ืออํานวยใหคณะกรรมการทํางานฝายตางๆ เพ่ือใหการทํางานเปนไปดวยความ

เรียบรอยและบรรลตุามวัตถุประสงค 
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2. คณะกรรมการดําเนินการ 

 2.1  นายทองเพชร  โอชารส  ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

 2.2  นายทวีศักดิ์  สายกระสุน  พนักงานราชการ  รองประธานกรรมการ 

 2.3  นางวาทีนี  พลอามาตย  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 2.4  นางสุวรรณทนา เหรียญสมบูรณ  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 2.5  นายนิคม  วุฒิเกรียงไกร  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 2.6  นางธัญพร  สายชมภู  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 2.7  นางสําเนียง  ประยุทธเต  ครูชํานาญการ  กรรมการ 

 2.8  นางสายสุนีย  กลั่นเขตตการ  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 2.9  นายไพฑูรย  ทุมทุมา  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 2.10  นางอํานวย  ไกรปุย  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 2.11  นายสุรเชษฐ  อนุมาตร  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 2.12  นางสาวมนัสวี  วัชรวิศิษฏ  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 2.13  นางโสภา  วันทา  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 2.14  นางจุรีรัตน  โอชารส  คร ู   กรรมการ 

 2.15  นายชาญ  เริ่มรักรัมย  คร ู   กรรมการ 

 2.16  นายศิริชัย  ศรีสุข  ครูผูชวย   กรรมการ 

 2.17  นางสาวสุธาสินี  หนองพราว  ครูผูชวย   กรรมการ 

 2.18  นายเดชา  เดชกลาง  ครูผูชวย   กรรมการ 

 2.19 นางสาวจุฑามาศ  หาวจันทึก  ครูผูชวย   กรรมการและเลขานุการ 

 2.20 นางวริิยา  อึงนันทศิริกุล  คร ู   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 2.21 นางสาวอภิชญา  แสนมโน  ครูผูชวย   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 มีหนาท่ี วางแผนการดําเนินงานใหบรรลุตามวัตถุประสงค 

3. คณะกรรมการแตละมาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน 

 1.ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

  1.1 ความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสารและการคิดคํานวณ ตามเกณฑของแตละระดับช้ัน 

    1.1.1 ความสามารถในการอาน การเขียน  แตละระดับช้ัน 

 1.1.2 ความสามารถดานการส่ือสาร แตละระดับช้ัน 
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  1. นางธัญพร  สายชมภ ู ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

  2. นางสายสุนีย  กลั่นเขตตการ     ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 

  3. นางกิตติยา   กุลแกว  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ  

  4. นางสาวรชฏ   นิเรียงรัมย  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  5. นางสุลักษณี    ประดับสุข  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  6. นางวาทินี   พลอามาตย  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  7. นายสมโภชน   บุญประสิทธิ์  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  8. นางสาวละมัย   แกวกลา  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  9. นางปรียานุชศนัณ   โยสาจันทร  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  11. นางสาวนวรินทร   แตะอินรัมย  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  12. นางสาวจิรัฏฐยา  สมานมิตร  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  13. นางสาวชิดชนก   เดชศิรบิูรณ   ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  14. นายทํานูล   เนืองภา  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  15. นางปภัสรินทร   เนติสมบูรณยศ  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  17. นางพัณณชิตา   บาลวรเศรษฐ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ  

  18. นางสาวอัลลิปรียา   เครื่องรัมย ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  19. นางสาวอัลลิปรียา   เครื่องรัมย ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  20. นางสาววิไลวรรณ   ครองสนั่น ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  21. นางสาวกุลธิดา   ศักดิ์ศรีทาว  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  22. นางสาวลักขณา   เพ็ชรหงษ  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  23. นายเดชา   เดชกลาง  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  24. นางสาวอภิชญา   แสนมโน  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  25. นางสาวสุธาสินี   หนองพราว ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  16. นางณัญชุดา   ปญญาธิวุฒิ     ครูชํานาญการพิเศษ    กรรมการและเลขานุการ 

  10. นางสาวญานิศา   ภูมิศาสตร  ครูชํานาญการพิเศษ    กรรมการและชวยเลขานุการ 

         มีหนาท่ี จัดทํา และรวบรวมเอกสารใหเปนรูปเลม ตามมาตรฐาน และพฤติกรรมบงชี้ 

 1.1.3 ความสามารถดานการคิดคํานวณ แตละระดับช้ัน 

  1. นายทองเพชร   โอชารส  ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

  2. วาท่ีรอยตรีถวิล   มูลมณี   ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ  

  3. นางสุพัตรา   ณรงคศักด์ิ  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
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  4. นายชุน  เลาอารีกิจ  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  5. นางสาวสุนีย  ไกรปญญาพงศ  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  6. นายประจวบ   ศักรินพานิชกุล  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  7. นายลิขสิทธิ์   บาลวรเศรษฐ  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  8. นางสรรเพชญ   บุญประสิทธิ์  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  9. นางบุษกร   พนมรัมย  ครชูํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  10. นางภคมน   ดวงเข็ม  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  11. นางสาวรัชรินทร   พิทยานันท  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  12.นางสุวรรณทนา   จันทรเพ็ญ  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  13. นางปฏิญญา   จนัทรสระบัว  ครูชํานาญการ กรรมการ 

  14. นายศิริชัย    ศรีสุข  คร ู  กรรมการ 

  15. นายสิรภพ   เรืองโรจน  ครูผูชวย กรรมการ 

  16. นางสาวเสาวรัตน   ราชพิมาย  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

     17. นางวิริยา     อึงนันทศิริกุล     คร ู กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

          มีหนาท่ี จัดทํา และรวบรวมเอกสารใหเปนรูปเลม ตามมาตรฐาน และพฤติกรรมบงชี้ 

 1.2  ความสามารถในการวิเคราะหและคิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและ

แกปญหา 

  1. นายสุรเชษฐ   อนุมาตร  ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

  2. นางบุรินทร   ดีขุนทด  ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ  

  3. นางสุรีภรณ   รักสมบัติ  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  4. นายไพสิทธิ์   ศรีโสภา  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  5. นางสมพรรณ   พรหมพันธใจ  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  6. นางสาวพรทิพย   โพธิ์เงิน  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  7. นางวาสนา   ศรีศิลา  ครชูํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  8. นางสาวอํานวย   เรือนไทย  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  9. นายสุธินันท   มะลิงาม  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  10. นางทรงลักษณ    ธีราภูธรพัฒน ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  11. นางวัชรีย  มหาวงศ    ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  12. นางอุราภรณ   พรมฮาด  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  13. นางรัตนา   อนุมาตร  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
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  14. นางวิไล   อินโทโล  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  15. นางโสภา   วันทา  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  16. นายเกียรติศักดิ์   อินทชาติ  ครูชํานาญการ กรรมการ 

  17. นายอธิป  เมืองนาม  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ   

  18. นางสุภาพร   แกวพลงาม  ครูชํานาญการ กรรมการ 

  19. นางสาวศรินทรา   ภาพันธ  ครูชํานาญการ กรรมการ 

  20. นางจุรีรัตน   โอชารส  คร ู  กรรมการ 

  21. นางสาวสุภัทรา    สายกระสุน  คร ู  กรรมการ 

  22. นายนุชา    มาตหนองแวง  คร ู  กรรมการ 

  23. นางสาววลัยพรรณ กระพันธเขียว คร ู  กรรมการ 

  24. นางสาวจริยา  หลาโคตร  ครูผูชวย กรรมการ 

  25. นางสาววิภาวดี   สายที  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

          มีหนาท่ี จัดทํา และรวบรวมเอกสารใหเปนรูปเลม ตามมาตรฐาน และพฤติกรรมบงชี้ 

 1.3  ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

  1. นางสําเนียง   ประยุทธเต  ครูชํานาญการ ประธานกรรมการ 

  2. วาท่ีรอยตรีบํารุง   ถนิมกาญจน  ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 

  3. นายสมพงษ   ศรีโคตร  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  4. นางประภาพรรณ   เพชรศรี  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  5. นายชัยมงคล   หรัญรัตน  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  6. นางลําใย   ศรีสมบูรณ  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  7. นางจุดประสงค   ไชยสิทธิ์  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  8. นางสาวสุภาพร   นุยอนรัมย  คร ู  กรรมการ 

  9. นายวีรชาติ    สุภะเสถียร  คร ู  กรรมการ 

  10. นายชาญ   เริ่มรักรัมย  คร ู  กรรมการ 

  11. นายวิทวัส   สายชมพู  คร ู  กรรมการ 

  12. นางสาวจุฑามาศ   หาวจันทึก  ครผููชวย กรรมการ 

  13. นายสุวิทย     สมันรัมย  ครผููชวย กรรมการ 

  14. นายวัชระ   กฐินสมมิตร  ครผููชวย กรรมการ 

  15. นางสาวเรณู   พิลึกรัมย  ครผููชวย กรรมการ 

  16. นายทวีศักดิ์  สายกระสุน  พนักงานราชการ กรรมการ 

๙๙ 



 

 

 

  17. นางสาวจุฑามาศ   หาวจันทึก  ครผููชวย กรรมการและเลขานุการ 

          มีหนาท่ี จัดทํา และรวบรวมเอกสารใหเปนรูปเลม ตามมาตรฐาน และพฤติกรรมบงชี ้

 1.4 ความกาวหนาทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

 1  นายลิขสิทธิ์  บาลวรเศรษฐ ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

 2.  นางวาทินี  พลอามาตย  ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 

 3.  นายทองเพชร  โอชารส  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 4.  นางธัญพร  สายชมภ ู  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 5.  นายนิคม  วุฒิเกรียงไกร  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 6.  นางสําเนียง  ประยุทธเต  ครูชํานาญการ  กรรมการ 

 7.  นางสายสุนีย  กลั่นเขตตการ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 8.  นายสุรเชษฐ  อนุมาตร  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 9.  นางอํานวย  ไกรปุย  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 10. นายไพฑูรย   ทุมทุมา  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 11. นางโสภา  วันทา   ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 12. นางสาวมนัสวี  วัชรวิศิษฏ ครูชํานาญการ  กรรมการ 

 13. นางสาววิภาวดี  สายที  คร ู   กรรมการ 

 14. นางสาวศรินทรา  ภาพันธ คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

    15. นายศิริชัย    ศรีสุข      คร ู กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

          มีหนาท่ี จัดทํา และรวบรวมเอกสารใหเปนรูปเลม ตามมาตรฐาน และพฤติกรรมบงชี้ 

 1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการทดสอบวัดระดับชาติ  

 1.  นางสุวรรณทนา   เหรียญสมบรูณ ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

 2.  นางวาทินี  พลอามาตย  ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 

 3.  วาท่ีรอยตรีถวิล  มูลมณี  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 4.  นายนิคม  วุฒิเกรียงไกร  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 5.  นางธัญพร  สายชมภ ู  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 6.  นายสุรเชษฐ  อนุมาตร  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 7. นางสายสุนีย  กลั่นเขตตการ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 8.  นายทองเพชร  โอชารส  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 9.  นางอํานวย  ไกรปุย  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ   

 10.  นางสําเนียง  ประยุทธเต  ครูชํานาญการ  กรรมการ 

๑๐๐ 



 

 

 

 11.  นางสาวมนัสวี วัชรวิศิษฏ ครูชํานาญการ  กรรมการ 

 12.  นายคมสันต  โยทานันท  ครูชํานาญการ  กรรมการ 

 13.  นางจุรีรัตน  โอชารส  ครู    กรรมการ 

 14.  นางสาววิภาวดี  สายที  คร ู   กรรมการ 

 15.  นางโสภา  วันทา  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

    16.  นางสาวกนกวรรณ  วงษาสนธิ์     เจาหนาท่ีสํานักงาน   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

           มีหนาท่ี จัดทํา และรวบรวมเอกสารใหเปนรูปเลม ตามมาตรฐาน และพฤติกรรมบงชี้ 
 

 1.6 ความพรอมในการศึกษาตอ การฝกงานหรือการทํางาน 

 1.  นางสาวมนัสว ี วชัรวิศิษฏ  ครชูํานาญการ  ประธานกรรมการ 

 2.  นางพบพร  ทีรฆวณิช  ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 

 3.  นายสุรเชษฐ  อนุมาตร  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 4.  นางรัตนา  อนุมาตร  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 5.  นายจิตรกร  ทีรฆวณิช  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

         มีหนาท่ี จัดทํา และรวบรวมเอกสารใหเปนรูปเลม ตามมาตรฐาน และพฤติกรรมบงชี้ 
 

2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

 2.1 การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี 

    ของสังคม 

 2.1.1 ความประพฤติดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม จิตสาธารณะ และจิตสํานึก 

 1. นางอํานวย  ไกรปุย  ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

 2. นางอารดา  พลอาษา  ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 

 3. นายสุวัฒน  คณารักษ  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ  

 4. นายพรมมี  ประยุทธเต  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ  

 5. นางดวงแข  บุญใหญ  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ  

 6. นางฉัตรวรุณ  กิตติภูติกุล  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 7. นางอํานวย  ไกรปุย  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 8. นางศิริลักษณ  วงศสนิท  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ   

 9. นางชญัญาพรรณ  ยอรัมย  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ   

  10. นางสุบงกช  ขาขันมะลี  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ   

 11. นางนุชจรี  คูกระสังข  ครูชํานาญการ  กรรมการ   

 12. นางสาวธนพร  ทองปาน  ครผููชวย   กรรมการ   

๑๐๑ 



 

 

 

 13. นางสุภารัตน  นอยพรม  พนักงานราชการ  กรรมการ 

 14. นางสาวศรุตยา  แกวกูล  พนักงานราชการ  กรรมการ  

 15. สิบเอกหญิงโชติกา  ประเสรฐสังข พนักงานราชการ  กรรมการ 

     16. นายวรเมธ  นอยพรม       ครูชํานาญการ กรรมการและเลขานุการ 

          มีหนาท่ี จัดทํา และรวบรวมเอกสารใหเปนรูปเลม ตามมาตรฐาน และพฤติกรรมบงชี้ 
 

 2.1.2 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 

 1. นางสาวรชฏ  นิเรียงรัมย  ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ  

 2. นางลําใย  ศรีสมบูรณ  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ   

 3. นายจิตรกร  ทีรฆวณิช  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ   

 4. นายสมโภชน  บุญประสิทธิ์ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ   

 5. นางประภาพรรณ  เพชรศรี ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ   

 6. นางสรรเพชญ  บุญประสิทธิ์ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 7.  วาท่ีรอยตรีบํารุง ถนิมกาญจน ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 8.  นายชัยมงคล หรัญรัตน  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 9.  นายชุน  เลาอารีกิจ  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 10.  นายสุธินันท มะลิงาม  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 11.  นายสุวัฒน  คณารักษ  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 12. นายเอกชัย  แกวกาหลง  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 13. นายสุขเฉลิม  คูกระสังข  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 14. นางสาวเสาวรัตน  ราชพิมาย ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ    

 15. นายสมพงษ  ศรีโคตร  ครูชํานาญการ  กรรมการ   

 16. นางนุชจรี  คูกระสังข  ครูชํานาญการ  กรรมการ   

 17.  นางสาววิไลวรรณ  ครองสนั่น คร ู   กรรมการ  

 18. นายวิทวัส  สายชมภ ู  คร ู   กรรมการ   

 19. นายวรเมธ  นอยพรม  คร ู   กรรมการ 

 20. นายนุชา  มาตหนองแวง  คร ู   กรรมการ 

 21. นายสุวิทย  สมันรัมย  ครผููชวย   กรรมการ 

 22. นายทวีศักดิ์  สายกระสุน  พนักงานราชการ  กรรมการ   

    23. นางสุภารัตน  นอยพรม      พนักงานราชการ กรรมการและเลขานุการ  

          มีหนาท่ี จัดทํา และรวบรวมเอกสารใหเปนรูปเลม ตามมาตรฐาน และพฤติกรรมบงชี้ 
 

 

๑๐๒ 



 

 

 

 

 

 

 2.2 ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 

 1. นางอํานวย  ไกรปุย  ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

 2. นางอารดา  พลอาษา  ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 

 3. นายสุวัฒน  คณารักษ  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ  

 4. นายพรมมี  ประยุทธเต  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ  

 5. นางดวงแข  บุญใหญ  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ  

 6. นางฉัตรวรุณ  กิตติภูติกุล  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 7. นางอํานวย  ไกรปุย  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 8. นางศิริลักษณ  วงศสนิท  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ   

 9. นางชญัญาพรรณ  ยอรัมย  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ   

  10. นางสุบงกช  ขาขันมะลี  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ   

 11. นางนุชจรี  คูกระสังข  ครูชํานาญการ  กรรมการ   

 12. นางสาวธนพร  ทองปาน  ครผููชวย   กรรมการ   

 13. นางสุภารัตน  นอยพรม  พนักงานราชการ  กรรมการ 

 14. นางสาวศรุตยา  แกวกูล  พนักงานราชการ  กรรมการ  

 15. สิบเอกหญิงโชติกา  ประเสรฐสังข พนักงานราชการ  กรรมการ 

     16. นายวรเมธ  นอยพรม      ครูชํานาญการ กรรมการและเลขานุการ 

           มีหนาท่ี จัดทํา และรวบรวมเอกสารใหเปนรูปเลม ตามมาตรฐาน และพฤติกรรมบงชี้ 
 

 2.3 การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

 1. นางปภัสรินทร  เนติสมบูรณยศ ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ  

 2. นายสมโภชน  บุญประสิทธิ์ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ  

 3. วาท่ีรอยตรีบํารุง  ถนิมกาญจน ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ  

 4. นายสุพรรณ  ศิลาเณร  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ  

 5. นางลําใย  ศรีสมบูรณ  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ  

 6. นายสุขเฉลิม  คูกระสังข  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ  

 7. นางวิไล  อินโทโล   ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ  

 8. นายสุชาติ  อยูแทกุล  คร ู   กรรมการ   

 9.นางสาวญานิศา  ภูมิศาสตร  ครูชํานาญการ  กรรมการและเลขานุการ  

    มีหนาท่ี จัดทํา และรวบรวมเอกสารใหเปนรูปเลม ตามมาตรฐาน และพฤติกรรมบงชี้ 
 

๑๐๓ 



 

 

 

 

 

 2.4 สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม 

  2.4.1 การรักษาสุขภาพรางกายของตนเอง  

  2.4.2 การรักษาอารมณและสุขภาพจิต 

  2.4.3 วิธีการปองกันตนเองจากการถูกลอลวง การขมเหง รังแก 

  2.4.4 การอยูรวมกันในครอบครัวและชุมชน 

 1. นางจรัญ  ถนิมกาญจน  ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ  

 2. นายไพฑูรย  ทุมทุมา  ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 

 3. นายวรเมธ  นอยพรม  ครูชํานาญการ  รองประธานกรรมการ 

 3. นายสุพรรณ  ศิลาเณร  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ   

 4. นางฉัตรวรุณ  กิตติภูติกุล  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ   

 5. นายสหภพ  ศรีบุญลือ  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ   

 6. นายสุขเฉลิม  คูกระสังข  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 7. นายวิระชัย  ตีประเคน  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 8. นายไพฑูรย   ทุมทุมา       ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 9. นายสิทธิชัย  โสรัตน  คร ู   กรรมการ  

 10. นางสําเนียง  ประยุทธเต  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ   

 11. นายชัยมงคล  หรัญรัตน  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ   

 12. นางอํานวย  ไกรปุย  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ   

 13. นายสมโภชน  บุญประสทิธิ ์ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ  

 14. นางสาวรชฏ  นิเรียงรัมย  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 15. นางสรรเพชญ  บุญประสิทธิ์ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ  

 16. นางปภัสรินทร  เนติสมบูรณยศ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ  

 17. นายลิขสิทธิ์  บาลวรเศรษฐ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 18. นางวาทินี พลอามาตย  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 19.  นางพบพร ทีรฆวณิช  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 20.  นายจิตรกร ทีรฆวณิช  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 21.  นางสาวมนัสวี วัชรวิศิษฏ ครูชํานาญการ  กรรมการ   

 22  นายชาญ  เริ่มรักรัมย  คร ู   กรรมการ   

 23. นางนุชจรี  คูกระสังข  ครูชํานาญการ  กรรมการ   

 24. นายสุชาติ  อยูแทกูล  คร ู   กรรมการ 

๑๐๔ 



 

 

 

 25. นางสาวจุฑามาศ  หาวจันทึก ครผููชวย   กรรมการ 

 26. นายทวีศักดิ์  สายกระสุน  พนักงานราชการ  กรรมการ   

 27. นางสุภารัตน  นอยพรม  พนักงานราชการ  กรรมการ  

 28. นายนุชา  มาตหนองแวง  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

 29. นางสาวศรุตยา  แกวกูล  พนักงานราชการ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

      มีหนาท่ี จัดทํา และรวบรวมเอกสารใหเปนรูปเลม ตามมาตรฐาน และพฤติกรรมบงชี้ 
 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 

 1. การมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 

 1.  นายสุรเชษฐ  อนุมาตร  ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

 2. วาท่ีรอยตรีถวิล  มูลมณี  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 3.  นางรัตนา  อนุมาตร  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 4. นางวัชรีย  มหาวงศ  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 5.  นายอธิป  เมืองนาม  ครชํานาญการ  กรรมการ 

 6.  นางสุภาพร  แกวพลงาม  ครชํานาญการ  กรรมการ 

 7.  นางสาวสุภัทรา  สายกระสุน ครู    กรรมการ 

 8.  นางสาวธนพร  ทองปาน  ครูผูชวย   กรรมการ 

 9. นายลิขสิทธิ์  บาลวรเศรษฐ  ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

   10. นางวาทินี  พลอามาตย  ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 

   11.  นางดรุณี  กอนคําใหญ  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

   12.  นางบุษกร  พนมรัมย  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 13. นายไพสิทธิ์  ศรีโสภา  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 14. นายสุพรรณ  ศิลาเณร  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

   15.  นางสาวรชฏ  นิเรียงรัมย  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

   16. นายสมโภชน  บุญประสทิธิ์ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 17.  นางอรทัย  ศรีเมือง  ครชํานาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

 18.  นางสาวจุฑามาศ  หาวจันทึก ครูผูชวย                 กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

   19.  นางสาวธนพร  ทองปาน  ครูผูชวย   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

               มีหนาท่ี จัดทํา และรวบรวมเอกสารใหเปนรูปเลม ตามมาตรฐาน และพฤติกรรมบงชี ้

 

 

๑๐๕ 



 

 

 

 

 2.  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา      

  2.1  การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพของผูเรียนรอบดาน ทุกกลุมเปาหมาย  

      และดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 

 1. นายลิขสิทธิ์  บาลวรเศรษฐ  ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

 2. นางวาทินี  พลอามาตย  ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ  

 3. นายไพสทิธิ์  ศรีโสภา  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 4. นางสวุรรรณทนา   เหรียญสมบูรณ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 5. นายทองเพชร  โอชารส  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ  

 6.  นางธัญพร  สายชมภ ู  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 7.  นายนิคม  วุฒิเกรียงไกร  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 8.  นางสําเนียง  ประยุทธเต  ครูชํานาญการ  กรรมการ 

 9. นางสายสุนีย  กลั่นเขตตการ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 10. นางอารดา  พลอาษา  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 11. นางอํานวย  ไกรปุย  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 12. นายสุรเชษฐ  อนุมาตร  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 13. นางภคมน  ดวงเข็ม  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 14. นางสาวมนัสวี  วัชรวิศิษฏ ครูชํานาญการ  กรรมการ 

 15. นางสาวสุภาพร  นุยอนรัมย คร ู   กรรมการ 

 16. นายชาญ  เริ่มรักรัมย  คร ู   กรรมการ 

 17. นายไพฑูรย   ทุมทุมา       ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 18. นางสาววิภาวดี สายที   คร ู   กรรมการ 

 19. นางจุรีรัตน  โอชารส  คร ู   กรรมการ 

 20. นางสาวละมัย  แกวกลา  คร ู   กรรมการ  

 21. นายวีรชาติ  สุภะเสถียร  คร ู   กรรมการ 

 22. นางโสภา วันทา   ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

 23. นางสาวกนกวรรณ  วงษาสนธิ์ เจาหนาท่ีสํานักงาน      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 มีหนาท่ี จัดทํา และรวบรวมเอกสารใหเปนรูปเลม ตามมาตรฐาน และพฤติกรรมบงชี้ 
 

 

 

 

 

 

๑๐๖ 



 

 

 

 

 

 2.2 การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากร ใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

 1.  นางสาววิไลวรรณ  ครองสนั่น   คร ู   ประธานกรรมการ 

 2.  นางรัตนา อนุมาตร  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 3.  นางบุรินทร  ดีขุนทด  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 4.  นางสุบงกช  ขาขันมะลี  คร ู   กรรมการ 

 5.  สิบเอกหญิงโชติกา ประเสริฐสังข  ครูโครงการฯ  กรรมการ 

 6.  นางธัญพร สายชมภู  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาท่ี จัดทํา และรวบรวมเอกสารใหเปนรูปเลม ตามมาตรฐาน และพฤติกรรมบงชี้ 

  2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ 

 1.  นายชาญ  เริ่มรักรัมย  คร ู   ประธานกรรมการ 

 2. นางสาวสุภาพร นุยอนรัมย  คร ู   รองประธานกรรมการ 

 3. นางสาวสุภัทรา  สายกระสุน คร ู   กรรมการ 

 4.  นายชัยมงคล  หรัญรัตน  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 5. นางสาวกุลธิดา  ศักดิ์ศรีทาว คร ู   กรรมการ 

 6.  นายวีรชาติ  สภุะเสถียร  ครูผูชวย   กรรมการ 

 7.  นายสุวิทย  สมันรัมย  ครูผูชวย   กรรมการ 

 8.  นางสาวจุฑามาศ  หาวจันทึก ครูผูชวย   กรรมการ 

 9.  นายทวีศักดิ์  สายกระสุน พนักงานราชการ   กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาท่ี จัดทํา และรวบรวมเอกสารใหเปนรูปเลม ตามมาตรฐาน และพฤติกรรมบงชี้ 
 

  2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

 1. นางสาวรชฏ  นิเรียงรมัย  ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ  

 2. นางลําใย  ศรีสมบูรณ  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ   

 3. นายจิตรกร  ทีรฆวณิช  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ   

 4. นายสมโภชน  บุญประสิทธิ์ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ   

 5. นางประภาพรรณ  เพชรศรี ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ   

 6. นางสรรเพชญ  บุญประสิทธิ์ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 7. วาท่ีรอยตรีบํารุง ถนิมกาญจน ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 8. นายชัยมงคล หรัญรัตน  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 9. นายชุน  เลาอารีกิจ  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 10. นายสุธินันท มะลิงาม  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

๑๐๗ 



 

 

 

 11. นายสุวัฒน  คณารักษ  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 12. นายเอกชัย  แกวกาหลง  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 13. นายสุขเฉลิม  คูกระสังข  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 14. นางสาวเสาวรัตน  ราชพิมาย ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ    

 15. นายสมพงษ  ศรีโคตร  ครูชํานาญการ  กรรมการ   

 16.นางนุชจรี  คูกระสังข  ครูชํานาญการ  กรรมการ   

 17. นางสาววิไลวรรณ  ครองสนั่น คร ู   กรรมการ  

 18. นายวิทวัส  สายชมภ ู  คร ู   กรรมการ   

 19. นายวรเมธ  นอยพรม  คร ู   กรรมการ 

 20. นายนุชา  มาตหนองแวง  คร ู   กรรมการ 

 21. นายสุวิทย  สมันรัมย  ครผููชวย   กรรมการ 

 22. นายทวีศักดิ์  สายกระสุน  พนักงานราชการ  กรรมการ   

   23. นางสุภารัตน  นอยพรม  พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ  

    มีหนาท่ี จัดทํา และรวบรวมเอกสารใหเปนรูปเลม ตามมาตรฐาน และพฤติกรรมบงชี้  

3.  การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝาย และการรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา ใหมีคุณภาพและได

มาตรฐาน 

 1.  นางบุรินทร  ดีขุนทด  ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

 2.  นายสุพรรณ  ศิลาเณร  ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 

 3.  นางธัญพร  สายชมภ ู  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 4.  นางวาสนา  ศรีศิลา  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 5.  นางอุราภรณ  พรมฮาด  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 6.   นายไพฑูรย ทุมทุมา  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 7.   นายสหภพ  ศรีบุญลือ  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 8.  นางวิไล  อินโทโล  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ  

 9. นายสิทธิชัย  โสรัตน  คร ู   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 มีหนาท่ี จัดทํา และรวบรวมเอกสารใหเปนรูปเลม ตามมาตรฐาน และพฤติกรรมบงชี้ 

4.  การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

 1.  นายลิขสิทธิ์  บาลวรเศรษฐ ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

   2.  นางวาทินี  พลอามาตย  ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ  

   3.  นางดรุณี  กอนคําใหญ  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

   4.  นางบุษกร  พนมรัมย  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

๑๐๘ 



 

 

 

   5.  นายไพสิทธิ์  ศรีโสภา  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

   6.  นายสุพรรณ  ศิลาเณร  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

   7.  นางสาวรชฏ  นิเรียงรัมย  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

   8.  นายสมโภชน  บุญประสิทธิ์ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

   9.  นางพบพร  ทีรฆวณิช  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

   10. นางภคมน   ดวงเข็ม  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

    มีหนาท่ี จัดทํา และรวบรวมเอกสารใหเปนรูปเลม ตามมาตรฐาน และพฤติกรรมบงชี้ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ 

  1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวม 

  1.1 การมีสวนรวมของผูเรียนในการจัดการเรียนรู 

  1.2 ผูเรียนไดแสดงออกถึงความรูความสามารถเต็มตามศักยภาพ 

  1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

  1.4 จัดกิจกรรมการเรียนรูบูรณาการทุกกลุมสาระ 

  1.5 นักเรียนมีสวนรวมในการออกแบบการจัดการเรียนรู 

  1.6 ผูเรียน เรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย 

 2.  การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับริบทของชุมชนและทองถิ่น 

  2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูจากแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 

  2.2 การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 3.  การตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ 

  3.1 การประเมินความรูความเขาใจของผูเรียน 

  3.2 กระบวนการและข้ันตอนการประเมิน 

  3.3 เครื่องมือและวิธีการวัดประเมินผลการจัดการเรียนรู 

  3.4 การมีสวนรวมของผูเก่ียวของกับการวัดประเมินผล 

  3.5 ขอมูลยอนกลับเพ่ือการพัฒนาผูเรียน 

 1. นายลิขสิทธิ์  บาลวรเศรษฐ  ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

 2. นางวาทินี  พลอามาตย  ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ  

 3. นายไพสิทธิ์  ศรีโสภา  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 4. นางสวุรรรณทนา  เหรียญสมบูรณ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 5. นายทองเพชร  โอชารส  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ  

 6.  นางธัญพร  สายชมภ ู  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 7.  นายนิคม  วุฒิเกรียงไกร  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

๑๐๙ 



 

 

 

 8.  นางสําเนียง  ประยุทธเต  ครูชํานาญการ  กรรมการ 

 9. นางสายสุนีย  กลั่นเขตตการ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 10. นางอารดา  พลอาษา  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 11. นางอํานวย  ไกรปยุ  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 12. นายสุรเชษฐ  อนุมาตร  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 13. นางภคมน  ดวงเข็ม  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 14. นางสาวมนัสวี  วัชรวิศิษฏ ครูชํานาญการ  กรรมการ 

 15. นางสาวสุภาพร  นุยอนรัมย คร ู   กรรมการ 

 16. นายชาญ  เริ่มรักรัมย  คร ู   กรรมการ 

 17. นายไพฑูรย   ทุมทุมา       ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 18. นางสาววิภาวดี สายที   คร ู   กรรมการ 

 19. นางจุรีรัตน  โอชารส  คร ู   กรรมการ 

 20. นางสาวละมัย  แกวกลา  คร ู   กรรมการ  

 21. นายวีรชาติ  สุภะเสถียร  คร ู   กรรมการ 

 22. นางโสภา วันทา   ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

 23. นางสาวกนกวรรณ  วงษาสนธิ์ เจาหนาท่ีสํานักงาน      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 มีหนาท่ี จัดทํา และรวบรวมเอกสารใหเปนรูปเลม ตามมาตรฐาน และพฤติกรรมบงชี้ 

มาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 

 1.  การใชระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใหดีย่ิงข้ึน 

  1.1 การจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 1.2 การประสานรวมมือกับผูท่ีเก่ียวของ 

 1.3 ความม่ันใจในระบบการประกันคุณภาพภายในของผูท่ีเก่ียวของ 

 1.  นายทองเพชร  โอชารส  ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

 2.  นายทวีศักดิ์  สายกระสุน  พนักงานราชการ  รองประธานกรรมการ 

 3.  นางวาทีนี  พลอามาตย  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 4.  นางสุวรรณทนา  เหรียญสมบูรณ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 5.  นายนิคม  วุฒิเกรียงไกร  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 6.  นางธัญพร  สายชมภ ู  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 7.  นางสําเนียง  ประยุทธเต  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 8.  นางสายสุนีย  กลั่นเขตตการ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 9.  นางโสภา  วันทา   ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

๑๑๐ 



 

 

 

 10.  นางอํานวย  ไกรปุย  ครชูํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 11.  นายสุรเชษฐ  อนุมาตร  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 12. นางสาวมนัสวี  วัชรวิศิษฏ ครูชํานาญการ  กรรมการ 

 13.  นายชาญ  เริ่มรักรัมย  คร ู   กรรมการ 

 14.  นายไพฑูรย   ทุมทุมา       ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 15  นางจุรีรัตน  โอชารส  ครู   กรรมการ 

 16.  นายศิริชัย   ศรีสุข  คร ู   กรรมการ 

 17.  นางสาวจุฑามาศ  หาวจันทึก ครูผูชวย   กรรมการและเลขานุการ 

 18. นางวิริยา   อึงนันทศิริกุล  คร ู   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

     มีหนาท่ี จัดทํา และรวบรวมเอกสารใหเปนรูปเลม ตามมาตรฐาน และพฤติกรรมบงชี้ 

 ใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้ง ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการโดยเครงครัดใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกทางราชการตอไป 
 สั่ง     ณ      วันท่ี  28   มีนาคม   พ.ศ.  2560 

 

ลงชื่อ 

                                                                          (นายสราวุธ   ทรงประโคน  

                                                                  ผูอํานวยการโรงเรียนสตึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๑๑ 



 

 

 

  

 

 

 

คําส่ังโรงเรียนสตึก 

                                                      ท่ี    039    / 2560 

 เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปการศึกษา 2559 

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

เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542  มาตรา 47 ,48 บัญญัติใหสถานศึกษา

มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และใหถือวาการระกันคุณภาพเปนหนึ่งในกระบวนการบริหรการศึกษาท่ีตอ

ดําเนินการอยางตอเนื่อง เพ่ือใหการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาดําเนินการไปดวยดีมีประสิทธิภาพสม

ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  และเพ่ือสรางความเชื่อม่ันตอสังคมวาการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนแสตึกมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาท่ีทางราชการกําหนด   ทางโรงเรียนจึงแตงตั้งกรรมการทําหนาท่ี   

ดังตอไปนี้ 

1.คณะกรรมการอํานวยการ 

 1.1   นายสราวุธ   ทรงประโคน ผูอํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

 1.2   นางรุงจิต   สุวรรณธาดา รองผูอํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 

 1.3   นางจิตรา   สราญบุรุษ รองผูอํานวยการโรงเรียน กรรมการ 

 1.4  นายสุทธิศักดิ์  วรพัฒนผดุง รองผูอํานวยการโรงเรียน กรรมการ 

 1.5   นายพีระพรรดิ์  ออนเรือง รองผูอํานวยการโรงเรียน กรรมการ  

 1.7   นายลิขสิทธิ์ บาลวรเศรษฐ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

 1.8   นางวาทินี   พลอามาตย ครูชํานาญการพิเศษ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 1.9   นายทองเพชร  โอชารส ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 มีหนาท่ี  ใหคําปรึกษาและเอ้ืออํานวยใหคณะกรรมการทํางานฝายตางๆ เพ่ือใหการทํางานเปนไปดวยความ

เรียบรอยและบรรลุตามวัตถุประสงค 

          2.  คณะกรรมการดําเนินงาน  

 1. นายฉัตรชัย  ฑีรฆวาณิช ประธานกรรมการสถานศึกษา   ประธานกรรมการ 

 2. นายทองคูณ หนองพราว  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพม.32   รองประธานกรรมการ 

 3. นายสราวุธ   ทรงประโคน ผูอํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 

 4. นางรุงจิต   สุวรรณธาดา รองผูอํานวยการโรงเรียน         กรรมการและเลขานุการ 

   5. นายทองเพชร  โอชารส         ครูชํานาญการพิเศษ            กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๑๑๒ 



 

 

 

 

 คณะกรรมการมีหนาท่ีดังนี้ 

1. ศึกษาระบบหลักเกณฑ  วิธีการเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและประเมิน

ภายนอก 

2. วางแผนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษาและสรางเครื่องมือ 

3. ติดตาม  ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและจัดทํารายงาน 

4. สรุป  ประเมิน  และรายงาน 
      

ใหผูท่ีไดรับแตงตั้งไดปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ และเปนไปดวยความเรียบรอย    
 

   สั่ง     ณ      วันท่ี  28   มีนาคม   พ.ศ.  2560 

 

 

                                                                    ลงชื่อ 

( นายสราวุธ  ทรงประโคน  

      ผูอํานวยการโรงเรียนสตึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๑๓ 



 

 

 

 

 

 

 

คําสั่งโรงเรียนสตึก 

ท่ี   040    /  2560 

เรื่อง  แตงตั้งคณะทํางานจัดทํารายงานประจําปของสถานศึกษา(SARปการศึกษา 2559  

---------------------------------------- 

              เพ่ือใหการดําเนินงานจัดทํารายงานประจําปของสถานศึกษา (SAR ปการศึกษา 2559 ของโรงเรียนสตึก เปนไป

ดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ สามารถนําไปปฏิบัติใหสอดคลองแผนกลยุทธ และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

เพ่ือเปนการพัฒนาการเรียนการสอนใหสัมฤทธิ์ผลตอไป จึงแตงตั้งบุคลากร เปนคณะทํางาน ดังตอไปนี้ 

1.  คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

   1.1  นายสราวุธ   ทรงประโคน  ผูอํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

 1.2  นายฉัตรชัย  ฑีรฆวาณิช  ประธานกรรมการสถานศึกษา  รองประธานกรรมการ 

 1.3   นางรุงจิต   สุวรรณธาดา  รองผูอํานวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 

 1.4   นางจิตรา   สราญบุรุษ  รองผูอํานวยการโรงเรียน  กรรมการ 

 1.5  นายสุทธิศักดิ์  วรพัฒนผดุง  รองผูอํานวยการโรงเรียน  กรรมการ 

 1.6   นายพีระพรรดิ์  ออนเรือง  รองผูอํานวยการโรงเรียน  กรรมการ  

 1.7   นายลิขสิทธิ์ บาลวรเศรษฐ  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

 1.8   นางวาทินี   พลอามาตย  ครูชํานาญการพิเศษ     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 1.9   นายทองเพชร  โอชารส  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

               มีหนาท่ี  ใหคําปรึกษาเสนอแนะการจัดทํารายงานประจําปของสถานศึกษา(SARปการศึกษา 2559  

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค  

2.  คณะกรรมการดําเนินงาน 

             1. นางรุงจิต     สุวรรณธาดา       รองผูอํานวยการโรงเรียนสตึก ประธานกรรมการ 

             2. นายลิขสิทธิ์    บาลวรเศษรฐ       ครูชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

   3.  นางวาทีนี  พลอามาตย       ครูชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

   4.  นายทวีศักดิ์  สายกระสุน       พนักงานราชการ   กรรมการ 

   5.  นางสุวรรณทนา  จันทรเพ็ญ  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

   6.  นายนิคม  วุฒิเกรียงไกร       ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
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   7.  นางธัญพร  สายชมภ ู        ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

   8.  นางสําเนียง  ประยุทธเต       ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

   9.  นางสายสุนีย  กลั่นเขตตการ       ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

  10.  นางโสภา  วันทา       ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

  11.  นางอํานวย  ไกรปุย      ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

 12.  นายสุรเชษฐ  อนุมาตร      ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

 13. นายไพฑูรย   ทุมทุมา       ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

 14. นางสาวมนัสวี  วัชรวิศิษฏ     ครูชํานาญการ   กรรมการ 

15.  นายชาญ  เริ่มรักรัมย      คร ู    กรรมการ 

 16.  นางสาวสุภาพร นุยอนรัมย   คร ู    กรรมการ 

 17  นางจุรีรัตน  โอชารส          คร ู    กรรมการ 

 18.  นายศิริชัย   ศรีสุข       คร ู    กรรมการ 

 19.  นายทองเพชร  โอชารส      ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

 20.  นางสาวจุฑามาศ  หาวจันทึก ครูผูชวย    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 21.  นางวิริยา   อึงนันทศิริกุล  คร ู    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

 มีหนาท่ี  วิเคราะหจัดเตรียมขอมูลและจัดทํารายงานประจําปของสถานศึกษา(SARปการศึกษา 2559  

ของโรงเรียนสตึก ท่ีรับผิดชอบสรุปขอมูลและจัดพิมพรายงานใหดําเนินการไปดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผล 
 

ใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้ง  ปฏิบัติหนาท่ีดวยความเอาใจใส เต็มความสามารถ   เพ่ือใหไดรายงานประจําปของ

สถานศึกษา(SARปการศึกษา 2559   เปนไปดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผล  

 

สั่ง  ณ  วันท่ี    28     เดือน มีนาคม  พ.ศ.  2560 

 

 

 

ลงชื่อ 

                                                                          (นางรุงจิต  สุวรรณธาดา  

                                                                    รองผูอํานวยการ  รักษาราชการแทน 

                                                               ผูอํานวยการโรงเรียนสตึก 
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คํารับรอง 

ขอรับรองวารายงานประจําปของสถานศึกษาประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ของโรงเรียนสตึก ฉบับนี้ ไดผานการ

พิจารณาและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ในการจัดกิจกรรม/โครงการไดเหมาะสมและสอดคลอง

กับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน โดยผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาทุก

มาตรฐานของปการศึกษา ๒๕๕๙  อยูในระดับดี และเห็นวารายงานประจําปของสถานศึกษาดังกลาว มีความเหมาะสม

ท่ีจะนํามาใชในการบริหารงานของสถานศึกษาและการจัดการศึกษาของเยาวชน นอกจากนี้รายงานประจําปของ

สถานศึกษาฉบับนี้ยังมีความสอดคลองกับทิศทางการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐาน สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรมซ่ึงเปนเปาหมายสําคัญของการ

จัดการศึกษาในปจจุบัน  

 

 

 

                                                                      (นายฉัตรชัย   ทีรฆวณิช)  

  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  
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