
๑ 
 

ส่วนที่ ๑ 
  ข้อมูลพื้นฐาน 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
๑.๑ ประวัติโดยย่อ  

         โรงเรียนสตึก  เปิดท ำกำรสอนเมื่อวันที่ ๑๗  กรกฏำคม  ๒๕๐๑  ที่ศำลำวัดประชำบูรณะ
ต ำบลสตึก  ต่อมำได้ตั้งอำคำรเรียน ๑ หลัง  ในที่รำชพัสดุ  เนื้อที่   ๑๖ ไร่  ในเขตหมู่บ้ำนสตึก ต่อมำใน ปี
พ.ศ. ๒๕๑๔   
ดร.ก่อ สวัสดิพำนิช  อธิบดีกรมสำมัญศึกษำ ได้เดินทำงมำตรวจเยี่ยมโรงเรียน  และมีนโยบำยให้ย้ำยโรงเรียน
เพ่ือรองรับกำรขยำยตัวในอนำคต  เมื่อวันที่ ๑  กันยำยน ๒๕๑๘  ได้ย้ำยมำอยู่ในที่ปัจจุบันเลขท่ี ๑๒๓  หมู่ที่ 
๒๓   
บ้ำนหนองม่วงเหนือ  ถนน บุรีรัมย์ – บรบือ  ต ำบล นิคม   อ ำเภอสตึก  จังหวัด บุรีรัมย์  มีเนื้อท่ี ประมำณ 
๓๑๘ ไร่ ห่ำงจำกที่ว่ำกำรอ ำเภอสตึกประมำณ ๓ กิโลเมตร 

๑.๒  สถำนที่ตั้ง ๑๒๓  หมู่ที่ ๒๓  บ้ำนหนองม่วงเหนือ ถนน บุรีรัมย์  - บรบือ  จ.มหำสำรคำม  
ต ำบลนิคม  อ ำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์  รหัสไปรษณีย์  ๓๑๑๕๐ โทรศัพท์  ๐-๔๔๖๘ –๑๑๒๔  โทรสำร ๐-
๔๔๖๑-๑๑๒๒  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ บุรีรัมย์  เขต  ๓๒ 

๑.๓  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษำปีที่ ๑ ถึงระดับ  มัธยมศึกษำปีที่  ๖  
๑.๔  มีเขตพ้ืนที่บริกำร ๔๑  หมู่บ้ำน ได้แก่  

ในเขตเทศบำล  ๑๕  หมู่บ้ำน ได้แก่ หมู่บ้ำนประมง  ,ขนวน, หนองบัวเงิน,โรงเลื่อย, หนอง
บัวเหนือ,นิคมสมบูรณ์, ประสพสุข, สตึกบูรพำ,ประชำบูรณะ, ประชำพัฒนำ, นิคม, ชัยมงคล, บ้ำนสตึก, สนำม
ม้ำ,และวังกรูด   

ต ำบลนิคม ๑๕ หมู่บ้ำน ได้แก่ บ้ำนตลำด, ต ำหนัก, ลิ้นเกี่ย, หัวช้ำง, หนองจำน,หนองม่วง
เหนือ,ดงยำยเภำ,โคกก่อง,โคกอิสระ, สระกอไทร, สวำยสอ, ไทรงำม, กุดชุมแสง, หนองม่วง,โนนพะไลย์  

ต ำบลสตึก  ๑๑ หมู่บ้ำน ได้แก่ บ้ำนสระกระจำย, คูขำด, บ้ำนขำม, คูขำดพัฒนำ, หนองเกำะ
พัฒนำ,หนองบัวเจ้ำป่ำ, หนองไผ่, ยำงน้ ำใส, หนองเกำะ,บ้ำนหนองเกำะแก้ว, หนองบัวเงิน 

๑.๕ ตรำสัญลักษณ์ ปรัชญำ คติพจน์ อักษรย่อ  สีประจ ำโรงเรียน และธงประจ ำโรงเรียน 
ตรำสัญลักษณ์      รูปช้ำงยืนอยู่บนดอกบัว มีคบเพลิงให้แสงสว่ำง 
ปรัชญำ    ปญญำ นรำน  รตน          ปญัญำประดุจดวงแก้วของมนุษย์ 
คติพจน์   ซื่อสัตย์ สุจริต คบมิตรท่ีดี รักเรียน รักศักดิ์ศรี กตัญญู  รู้คุณ 
อักษรย่อ  ส.ก. 
สีประจ ำโรงเรียน  เขียว-ขำว 

- สีเขียว หมำยถึง  ควำมชุ่มชื่น รื่นรมย์ สงบสุข 

- สีขำว  หมำยถึง ควำมสะอำด ควำมซื่อสัตย์  ควำมบริสุทธิ์ 

 



๒ 
 

ธงประจ ำโรงเรียน ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ มีสีเขียว และขำว อย่ำงละครึ่ง โดยสีเขียวอยู่
ด้ำนบนสีขำวอยู่ด้ำนล่ำง 

 
 ๑.๖  พระพุทธรูป  พระพุทธรูปมูลธำรประชำนำถ 

๑.๗  อัตลักษณ์  ซื่อสัตย์ สุจริต คบมิตรที่ดี รักเรียน รักศักดิ์ศรี กตัญญู  รู้คุณ 
 ๑.๘  เอกลักษณ์  เป็นผู้มีสุนทรียภำพด้ำนนำฏศิลป์และดนตรี 
 ๑.๙  สถำนที่ส ำคัญ โรงเรียนสตึก ตั้งอยู่ที่อ ำเภอสตึก สถำนที่ส ำคัญ คือ สนำมบินพำณิชย์ พระเจ้ำสูง
ใหญ่ แม่น้ ำมูลไหลผ่ำน ดังค ำขวัญของอ ำเภอสตึกที่ว่ำ 
        พระพุทธรูปสูงใหญ่   หำดทรำยชวนฝัน  แข่งขันเรือยำว   เจ้ำพ่อศักดิ์สิทธิ์ พำณิชย์สนำมบิน 
 
 

ท าเนียบผู้บริหารโรงเรียนสตึก 
 

๑.นำยอัมพร         ปำนะโปย   รก.ครูใหญ่  พ.ศ. ๒๕๐๑ 

๒.นำยกิตติ           นรัฐกิจ  อำจำรย์ใหญ่  พ.ศ. ๒๕๐๑-๒๕๒๐ 

๓.นำยวิจิตร         วิเศษฤทธิ์  อำจำรย์ใหญ่ พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๑ 

๔.นำยพิสุทธิ์         วิทยเดช  ผู้อ ำนวยกำร พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๓๒ 

๕.นำยบุญเหลือ     ทรงประโคน ผู้อ ำนวยกำร พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๓๕ 

๖.นำยเปี่ยม          ศรีมิตรำนนท์ ผู้อ ำนวยกำร พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๔๐ 

๗.นำยสุรศักดิ์       ศรีสว่ำงรตัน์ ผู้อ ำนวยกำร พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๒ 

๘.นำยฉัตรชัย       ทีรฆวณิช  ผู้อ ำนวยกำร พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๖ 

๙.นำยมำโนช      นำคสมบูรณ์ ผู้อ ำนวยกำร พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๙ 

๑๐.นำยสุพจน์     สินสุวงศ์วฒัน์ ผู้อ ำนวยกำร พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๑ 

๑๑.นำยพีระพงศ์  เจริญพันธุวงศ์ ผู้อ ำนวยกำร พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๖ 

๑๒.นำยไพศำล     สังกะเพศ  ผู้อ ำนวยกำร พ.ศ.  ๒๕๕๖–๒๕๕๘ 

๑๓.นำยสรำวุธ  ทรงประโคน  ผู้อ ำนวยกำร พ.ศ. ๒๕๕๘-ปัจจุบัน 

 

 

 



๓ 
 

 

แผนที่โรงเรียน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



๔ 
 
๒. ข้อมูลด้านการบริหาร 
 ๑) ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน นำยสรำวุธ   ทรงประโคน วุฒิกำรศึกษำสูงสุด  ค.ม. (บริหำรกำรศึกษำ) 
 ๒) รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ๔ คน  ประกอบด้วย 
  ๑. ชื่อ-สกุล นำยสุทธิศักดิ์  วรพัฒน์ผดุง  
                           วุฒิกำรศึกษำสูงสุด กศม. (กำรบริหำรกำรศึกษำ) โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๕๕๘๑๖๔
   ๒. ชื่อ-สกุล นำงรุ่งจิต   สุวรรณธำดำ  
                          วุฒิกำรศึกษำสูงสุด  ค.ม. (กำรบริหำรกำรศึกษำ) โทรศัพท์   ๐๘๑-๐๗๐-๓๕๒๑   
  ๓. ชื่อ-สกุล  นำยพีระพรรดิ์   อ่อนเรือง   
                          วุฒิกำรศึกษำสูงสุด  ค.ม. (กำรบริหำรกำรศึกษำ) โทรศัพท์ ๐๘๙-๙๔๗๓๕๗๘ 
  ๔. ชื่อ-สกุล  นำงกัญญำ  คู่กระสังข์   
                          วุฒิกำรศึกษำสูงสุด  ค.ม. (กำรบริหำรกำรศึกษำ) โทรศัพท์ ๐๖๔-๔๔๗๑๐๕๔ 
 
  ระบบโครงสร้ำงกำรบริหำร โรงเรียนแบ่งโครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียนออกเป็น ๔ ฝ่ำย คือ  

         ๑. ฝ่ำยวิชำกำร  นำงกัญญำ  คู่กระสังข ์     ๓. ฝ่ำยธุรกำร  นำงรุ่งจิต  สุวรรณธำดำ  
         ๒. ฝ่ำยปกครอง  นำยพีระพรรดิ์   อ่อนเรือง ๔. ฝ่ำยบุคลำกร นำยสุทธิศักดิ์  วรพัฒน์ผดุง 
 

๓. ข้อมูลครูและบุคลากร 
๑. ข้อมูลผู้บริหารและครู 
 
    

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง/sp2 เจ้าหน้าที่อื่นๆ 
ปีกำรศึกษำ 

๒๕๖๐ 
๕ ๑๐๘ ๒ ๓ - 

รวม ๑๑๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 
๒. วุฒิการศึกษาสูงสุด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
๑. สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน ประจ าภาคเรยีนที่ ๑/๒๕๖๐ 

 

สาขาวิชา จ านวนคน 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน ในแต่

ละสาขาวิชา (ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
๑. บริหำรกำรศึกษำ ๕ - 
๒. วิทยำศำสตร์ ๒๕ ๑๘ 
๓. คณิตศำสตร์ ๑๗ ๑๙ 
๔. ภำษำไทย ๑๒ ๑๘ 
๕. ภำษำต่ำงประเทศ ๑๕ ๑๙ 
๖. สังคมศึกษำ ๑๙ ๑๘ 
๗. กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ๑๗ ๑๖ 
๘. สุขศึกษำและพละศึกษำ ๙ ๑๖ 
๙. ศิลปศึกษำ ๖ ๑๖ 
๑๐. แนะแนว ๓ ๑๗ 

 
  ๒. สาขาวชิาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน ประจ าภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ 

 

สาขาวิชา จ านวนคน 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน ในแต่

ละสาขาวิชา (ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
๑. บริหำรกำรศึกษำ ๕ - 
๒. วิทยำศำสตร์ ๒๕ ๒๐ 
๓. คณิตศำสตร์ ๑๖ ๒๑ 
๔. ภำษำไทย ๑๒ ๒๑ 
๕. ภำษำต่ำงประเทศ ๑๓ ๒๒ 
๖. สังคมศึกษำ ๑๘ ๒๑ 
๗. กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ๑๖ ๒๐ 
๘. สุขศึกษำและพละศึกษำ ๘ ๒๐ 
๙. ศิลปศึกษำ ๖ ๒๔ 

๑๐. แนะแนว ๓ ๒๑ 
 
 



๗ 
 
๔. ข้อมูลนักเรียน  (ณ  วันที่ ๑๐  มิถุนายน ๒๕๖๐) 

๑) จ ำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ๒,๐๘๘ คน   
จ ำแนกตำมระดับชั้นที่เปิดสอน 
ตาราง แสดงจ ำนวนนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

ชั้นเรียน 
จ านวน

ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
มัธยมศึกษำปีที่ ๑ ๑๐ ๑๖๓ ๑๘๕ ๓๔๘ 
มัธยมศึกษำท่ีที่ ๒ ๑๐ ๑๖๔ ๑๙๙ ๓๖๓ 
มัธยมศึกษำปีที่ ๓ ๑๐ ๑๕๓ ๒๓๑ ๓๘๔ 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น ๓๐ ๔๘๐ ๖๑๕ ๑,๐๙๕ 
มัธยมศึกษำปีที่ ๔ ๑๐ ๑๑๒ ๒๔๒ ๓๕๔ 
มัธยมศึกษำท่ีที่ ๕ ๙ ๑๐๓ ๑๙๐ ๒๙๓ 
มัธยมศึกษำปีที่ ๖ ๑๐ ๑๐๘ ๒๓๘ ๓๔๖ 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย ๒๙ ๓๒๓ ๖๗๐ ๙๙๓ 
รวมทั้งหมด ๕๙ ๘๐๓ ๑,๒๘๕ ๒,๐๘๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 
 
ตาราง แสดงสถิติจ ำนวนนักเรียน จ ำแนกสำยชั้น ๔ ปี ย้อนหลัง 

ปีการศึกษา 
ระดับชั้น 

รวม 
ม.ต้น ม.ปลาย 

๒๕๖๐ ๑,๐๙๕ ๙๙๓ ๒,๐๘๘ 
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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 
๕. ข้อมูลอาคารสถานที่  
 

รายการ จ านวน 
ที่มี 

จ านวน 
ที่ควรมี 

ขาด/เกิน หมายเหตุ 
(เกณฑ์การวิเคราะห์ความขาด) 

อาคารเรียน (หลัง) ๕   ตั้งให้กับโรงเรียนที่ขำดแคลน
ตั้งแต่ ๖ ห้องเรียนขึ้นไป  ห้องเรียน (ห้อง)  ๖๖  

อาคารประกอบ     
 ห้องส้วม (ที่) ๖๐ ๗๖ ๑๖ นร.ชำย  สว้ม ๓ ที่ ปัสสำวะ ๒ ที่ 

อ่ำงล้ำงมือ ๒ ที่ / นร.ไม่> ๑๐๐  
คน 
นร.หญิง ส้วม ๕ ที่ อ่ำงล้ำงมือ ๔ 
ที่ / นร.ไม่> ๑๐๐  คน 

 บ้ำนพักครู (หลัง) ๑๓ - ๑๓  
 อำคำรฝึกงำน (หลัง) ๕ - -  
 อำคำรอเนกประสงค์ (หลัง) - - - นักเรียนไม่น้อยกว่ำ  ๑๒๐ คน 
 หอประชุม (หลัง) ๑ - -  
 โรงอำหำร (หลัง) ๑ - -  
ครุภัณฑ์พื้นฐาน     
 โทรศัพท์ (เลขหมำย) ๓ ๙ ๖ < ๓๐๐ คน ๑ เลขหมำย เพ่ิมข้ึน

อีก ๑ เลขหมำยในทุก ๆ  ๓๐๐ 
คน 

 คอมพิวเตอร์ (เครื่อง) ๔๑๐    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 
๖. สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุ่มสาระฯ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ม.๑ – 
ม.๖ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 
ตารางแสดงค่าร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป  
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  ม.๑ – ม.๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุ่มสาระฯ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ม.๑ – 
ม.๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 
ตารางแสดงค่าร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป  
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ม.๑ – ม.๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 
๗. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
     ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๑๕ 
 
 ๒) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๙–
๒๕๖๐ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 
 ๓) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



๑๗ 
 
 ๔) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๙–
๒๕๖๐ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๓๐.๐๙ 



๑๘ 
 
๘ ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
 ๑. แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
  ๑) ห้องสมุด  มีขนำด ๓๐๐ ตำรำงเมตร จ ำนวนหนังสือในห้องสมุด ๒๗,๗๙๐ เล่ม 
   - กำรสืบค้นหนังสือและกำรยืม-คืน ใช้ระบบดิวอี้ 
   - จ ำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีกำรศึกษำที่รำยงำน เฉลี่ย ๑,๐๔๔ คนต่อวันคิดเป็นร้อย
ละ ๕๐ ของนักเรียนทั้งหมด 
 

  
 
 
 
 
 



๑๙ 
 
  ๒) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
   คอมพิวเตอร์จ ำนวน ๔๑๐ เครื่อง 
   ใช้เพื่อกำรเรียนกำรสอน ๓๗๐ เครื่อง 
   ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทำงอินเทอร์เน็ต ๓๗๐ เครื่อง 
   จ ำนวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทำงอินเตอร์เน็ตในปีกำรศึกษำที่รำยงำน เฉลี่ย ๑,๗๐๐ คน ต่อ
วัน   
คิดเป็นร้อยละ ๖๒ ของนักเรียนทั้งหมด 
   ใช้เพื่อกำรบริหำรจัดกำร ๔๐ เครื่อง 
 

 
 
 
 



๒๐ 
 
แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 

  
  ๓. ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู 
นักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงาน 
   ๑. ชื่อ-สกุล ครูบาสุทธินันท์   ปรัชญาพฤทธิ์  
   ให้ควำมรู้เรื่อง กำรจัดกำรควำมรู้ในชุมชน/กำรพัฒนำที่ยั่งยืน สถิติกำรให้ควำมรู้ในโรงเรียน
แห่งนี้  
                     จ ำนวน  ๑  ครัง้/ปี 
   ๒. ชื่อ-สกุล  พ่อค าเดื่อง  ภาษี   
   ให้ควำมรู้เรื่อง เกษตรกรธรรมชำติ/เศรษฐกิจพอเพียง  สถิติกำรให้ควำมรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  
                     จ ำนวน  ๑  ครั้ง/ปี 
 
 
 



๒๑ 
 
๙. ข้อมูลงบประมาณ 
 
  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 
 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงนิงบประมำณ ๗,๖๐๕,๙๐๐ 

 
งบด ำเนินกำร/เงินเดือน-ค่ำจ้ำง ๓,๖๕๘,๔๗๖ 

เงินนอกงบประมำณ - งบพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ๓,๘๒๒,๖๘๒ 
เงินอ่ืนๆ (ระบุ) - งบอ่ืนๆ (ระบุ) งบส ำรองจ่ำย ๑๒๔,๗๔๒ 

รวมรำยรับ ๗,๖๐๕,๙๐๐ รวมรำยจ่ำย ๗,๖๐๕,๙๐๐ 
 
๑๐. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 ๑) สภำพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นหมู่บ้ำนชนบท มีประชำกรประมำณ ๑๔,๓๑๑ 
คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วิทยำลัยกำรอำชีพสตึก กำรประอำชีพหลักของชุมชน วัดป่ำสตึก
พัฒนำ  
บ้ำนหนองบัวเจ้ำป่ำ และมีสภำพเป็นป่ำไม้  ส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่
เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ กำรแข่งขันเรือยำวประเพณีอ ำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  งำนฉลองเจ้ำพ่อวังกรูด งำน
งิ้วอ ำเภอสตึก 
  ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ อำชีพหลัก ฐำนะทำงเศรษฐกิจ/รำยได้
โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๔๐,๐๐๐ บำท จ ำนวนคนเฉลีย่ต่อครอบครัว ๓ คน 

 ๓) โอกำสและข้อจ ำกัดของโรงเรียน 
     โอกาสของโรงเรียน อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย วัดสตึกพัฒนำ วิทยำลัยกำรอำชีพสตึก 

ได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน จำกชุมชน ผู้น ำชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                   ข้อจ ากัดของโรงเรียน ระยะทำงของโรงเรียนอยู่ห่ำงจำกแหล่งชุมชนเป็นระยะทำง ๑ 
กิโลเมตร 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 
๑๑.  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 โรงเรียนสตึกจัดสอนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
พุทธศักรำช ๒๕๕๑   โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสำระกำรเรียนรู้และเวลำเรียน ดังแสดงในตำรำงต่อไปนี้ 

แผนกำรเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐ 
โรงเรียนสตึก  อ ำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  ๑  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐ 
ภำคเรยีนที่  ๑ ภำคเรยีนที่  ๒ 

รหัส สำระพ้ืนฐำน น.ก. รหัส สำระพ้ืนฐำน น.ก. 
ท ๒๑๑๐๑ ภำษำไทย ๑.๕ ท ๒๑๑๐๒ ภำษำไทย ๑.๕ 

ค ๒๑๑๐๑ คณิตศำสตร์ ๑.๕ ค ๒๑๑๐๒ คณิตศำสตร์ ๑.๕ 

ว ๒๑๑๐๑ วิทยำศำสตร์ ๑.๕ ว ๒๑๑๐๒ วิทยำศำสตร์ ๑.๕ 

ส ๒๑๑๐๑ สังคมศึกษำ ๑.๕ ส ๒๑๑๐๒ สังคมศึกษำ ๑.๕ 

ส ๒๑๑๐๓ ประวัติศำสตร์ ๐.๕ ส ๒๑๑๐๔ ประวัติศำสตร์ ๐.๕ 

พ ๒๑๑๐๑ สุขศึกษำ ๐.๕ พ ๒๑๑๐๒ สุขศึกษำ ๐.๕ 

พ ๒๑๑๐๓ พลศึกษำ ๐.๕ พ ๒๑๑๐๔ พลศึกษำ ๐.๕ 

ศ ๒๑๑๐๑ ศิลปศึกษำ ๑.๐ ศ ๒๑๑๐๒ ศิลปศึกษำ ๑.๐ 

ง ๒๑๑๐๑ เทคโนโลยีสำรสนเทศ  ๑.๐ ง ๒๑๑๐๒ กำรงำนอำชีพ  ๑.๐ 

อ ๒๑๑๐๑ ภำษำอังกฤษ ๑.๕ อ ๒๑๑๐๒ ภำษำอังกฤษ ๑.๕ 
 รวมวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐  รวมวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ 
 สาระเพิ่มเติม   สาระเพิ่มเติม  

อ ๒๑๒๐๑ ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร  ๐.๕ อ ๒๑๒๐๒ ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร ๐.๕ 
ส ๒๑๒๐๑ หน้ำที่พลเมือง ๐.๕ ส ๒๑๒๐๒ หน้ำท่ีพลเมือง ๒ ๐.๕ 
ท ๒๐๒๐๗ กำรใช้ห้องสมุด ๐.๕ ง ๒๑๒๐๒ คอมพิวเตอร์เพื่อกำรศึกษำ ๐.๕ 

 ๑. วิทย์-คณิต   ๑. วิทย์-คณิต  
 ๒.  งำนบ้ำน   ๒.  งำนบ้ำน  
 ๓.  งำนเกษตร   ๓.  งำนเกษตร  

เลือก ๔.  งำนประดิษฐ์ ๑.๐ เลือก ๔.  งำนประดิษฐ์ ๑.๐ 
 ๕.  งำนช่ำง   ๕.  งำนช่ำง  
 ๖.  งำนธุรกิจ   ๖.  งำนธุรกิจ  
 ๗.  ภำษำไทย -อังกฤษ   ๗.  ภำษำไทย -อังกฤษ  
 รวมเพิ่มเติม ๒.๕  รวมเพิ่มเติม ๒.๕ 
 กิจกรรม ๑.๕  กิจกรรม ๑.๕ 
 รวมทั้งหมด ๑๕  รวมทั้งหมด ๑๕ 



๒๓ 
 

แผนกำรเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐ 
โรงเรียนสตึก  อ ำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๒  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐ 

ภำคเรียนที่  ๑ ภำคเรียนที่  ๒ 
รหัส สำระพ้ืนฐำน น.ก. รหัส สำระพ้ืนฐำน น.ก. 

ท ๒๒๑๐๑ ภำษำไทย ๑.๕ ท ๒๒๑๐๒ ภำษำไทย ๑.๕ 

ค ๒๒๑๐๑ คณิตศำสตร์ ๑.๕ ค ๒๒๑๐๒ คณิตศำสตร์ ๑.๕ 

ว ๒๒๑๐๑ วิทยำศำสตร์ ๑.๕ ว ๒๒๑๐๒ วิทยำศำสตร์ ๑.๕ 

ส ๒๒๑๐๑ สังคมศึกษำ ๑.๕ ส ๒๒๑๐๒ สังคมศึกษำ ๑.๕ 

ส ๒๒๑๐๓ ประวัติศำสตร์ ๐.๕ ส ๒๒๑๐๔ ประวัติศำสตร์ ๐.๕ 

พ ๒๒๑๐๑ สุขศึกษำ ๐.๕ พ ๒๒๑๐๒ สุขศึกษำ ๐.๕ 

พ ๒๒๑๐๓ พลศึกษำ ๐.๕ พ ๒๒๑๐๔ พลศึกษำ ๐.๕ 

ศ ๒๒๑๐๑ ศิลปศึกษำ ๑.๐ ศ ๒๒๑๐๒ ศิลปศึกษำ ๑.๐ 

ง ๒๒๑๐๑ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี  ๑.๐ ง ๒๒๑๐๒ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี  ๑.๐ 

อ ๒๒๑๐๑ ภำษำอังกฤษ ๑.๕ อ ๒๒๑๐๒ ภำษำอังกฤษ ๑.๕ 

 รวมวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐  รวมวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ 
 สาระเพิ่มเติม   สาระเพิ่มเติม  

อ ๒๒๒๐๑ ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร ๐.๕ อ ๒๒๒๐๒ ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร ๐.๕ 
ส ๒๒๒๐๑ หน้ำที่พลเมือง ๓ ๐.๕ ส ๒๒๒๐๒ หน้ำที่พลเมือง ๔ ๐.๕ 
ง ๒๒๒๐๒ คอมพิวเตอร์กรำฟิก ๐.๕ ท ๒๐๒๐๘ กำรใช้ห้องสมุด ๐.๕ 

 ๑. วิทย์-คณิต   ๑. วิทย์-คณิต  
 ๒.  งำนบ้ำน   ๒.  งำนบ้ำน  
 ๓.  งำนเกษตร   ๓.  งำนเกษตร  

เลือก ๔.  งำนประดิษฐ์ ๑.๐ เลือก ๔.  งำนประดิษฐ์ ๑.๐ 
 ๕.  งำนช่ำง   ๕.  งำนช่ำง  
 ๖.  งำนธุรกิจ   ๖.  งำนธุรกิจ  
 ๗.  ภำษำไทย -อังกฤษ   ๗.  ภำษำไทย -อังกฤษ  
 รวมเพ่ิมเติม ๒.๕  รวมเพ่ิมเติม ๒.๕ 
 กิจกรรม ๑.๕  กิจกรรม ๑.๕ 
 รวมทั้งหมด ๑๕  รวมทั้งหมด ๑๕ 

 
 



๒๔ 
 

แผนกำรเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐ 
โรงเรียนสตึก  อ ำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๓  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐ 

ภำคเรียนที่  ๑ ภำคเรียนที่  ๒ 
รหัส สำระพ้ืนฐำน น.ก. รหัส สำระพ้ืนฐำน น.ก. 

ท ๒๓๑๐๑ ภำษำไทย ๑.๕ ท ๒๓๑๐๒ ภำษำไทย ๑.๕ 

ค ๒๓๑๐๑ คณิตศำสตร์ ๑.๕ ค ๒๓๑๐๒ คณิตศำสตร์ ๑.๕ 

ว ๒๓๑๐๑ วิทยำศำสตร์ ๑.๕ ว ๒๓๑๐๒ วิทยำศำสตร์ ๑.๕ 

ส ๒๓๑๐๑ สังคมศึกษำ ๑.๕ ส ๒๓๑๐๒ สังคมศึกษำ ๑.๕ 

ส ๒๓๑๐๓ ประวัติศำสตร์ ๐.๕ ส ๒๓๑๐๔ ประวัติศำสตร์ ๐.๕ 

พ ๒๓๑๐๑ สุขศึกษำ ๐.๕ พ ๒๓๑๐๒ สุขศึกษำ ๐.๕ 

พ ๒๓๑๐๓ พลศึกษำ ๐.๕ พ ๒๓๑๐๔ พลศึกษำ ๐.๕ 

ศ ๒๓๑๐๑ ศิลปศึกษำ ๑.๐ ศ ๒๓๑๐๒ ศิลปศึกษำ ๑.๐ 

ง ๒๓๑๐๑ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี  ๑.๐ ง ๒๓๑๐๒ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี  ๑.๐ 

อ ๒๓๑๐๑ ภำษำอังกฤษ ๑.๕ อ ๒๓๑๐๒ ภำษำอังกฤษ ๑.๕ 

 รวมวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐  รวมวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ 
 สาระเพิ่มเติม   สาระเพิ่มเติม  

อ ๒๓๒๐๑ ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร ๐.๕ อ ๒๓๒๐๒ ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร ๐.๕ 

ส ๒๓๒๐๑ หน้ำที่พลเมือง ๕ ๐.๕ ส ๒๓๒๐๒ หน้ำที่พลเมือง ๖ ๐.๕ 
ง ๒๓๒๐๒ กำรเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ๐.๕ ง ๒๓๒๒๓ โครงงำนอำชีพ ๐.๕ 

 ๑. วิทย์-คณิต   ๑. วิทย์-คณิต  
 ๒.  งำนบ้ำน   ๒.  งำนบ้ำน  
 ๓.  งำนเกษตร   ๓.  งำนเกษตร  

เลือก ๔.  งำนประดิษฐ์ ๑.๐ เลือก ๔.  งำนประดิษฐ์ ๑.๐ 
 ๕.  งำนช่ำง   ๕.  งำนช่ำง  
 ๖.  งำนธุรกิจ   ๖.  งำนธุรกิจ  
 ๗.  ภำษำไทย -อังกฤษ   ๗.  ภำษำไทย -อังกฤษ  
 รวมเพ่ิมเติม ๒.๕  รวมเพ่ิมเติม ๒.๕ 
 กิจกรรม ๑.๕  กิจกรรม ๑.๕ 
 รวมทั้งหมด ๑๕  รวมทั้งหมด ๑๕ 

 
 



๒๕ 
 

วิชำเลือกเพ่ิมเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น    ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐ 
โรงเรียนสตึก  อ ำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๑  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐ 
ภำคเรียนที่  ๑ ภำคเรียนที่  ๒ 

รหัส รำยวิชำ รหัส รำยวิชำ 
 กลุ่ม ๑ วิชำกำร  กลุ่ม ๑ วิชำกำร 

ค ๒๑๒๐๓ คณิตศำสตร์เพ่ิมเติม  ค ๒๑๒๐๔ คณิตศำสตร์เพ่ิมเติม  
ว ๒๑๒๐๓ ของเล่นเชิงวิทย์  ว ๒๑๒๐๔ วิทยำศำสตร์กับควำมงำม 

 กลุ่ม ๒  งำนบ้ำน  กลุ่ม ๒  งำนบ้ำน 
ง ๒๑๒๐๓ งำนถนอมอำหำร  ง ๒๑๒๐๔ งำนถนอมอำหำร ๒ 
ง ๒๑๒๐๕ งำนประดิษฐ์จำกผ้ำ ๑ ง ๒๑๒๐๖ งำนประดิษฐ์จำกผ้ำ ๒ 

 กลุ่ม ๓ งำนเกษตร  กลุ่ม ๓  งำนเกษตร 
ง ๒๑๒๐๗ เกษตรอินทรีย์ ๑ ง ๒๑๒๐๘ เกษตรอินทรีย์ ๒ 
ง ๒๑๒๐๙ กำรเลีย้งสัตว์  ๑ ง ๒๑๒๑๐ กำรเลีย้งสัตว์  ๒ 

 กลุ่ม ๔  งำนช่ำง  กลุ่ม ๔  งำนช่ำง 
ง ๒๑๒๑๑ งำนไฟฟ้ำเบื้องต้น ๑ ง ๒๑๒๑๒ งำนไฟฟ้ำเบื้องต้น ๒ 
ง ๒๑๒๑๓ งำนปูนก่อสร้ำง  ๑ ง ๒๑๒๑๔ งำนปูนก่อสร้ำง  ๒ 

 กลุ่ม ๕  งำนประดิษฐ์  กลุ่ม ๕  งำนประดิษฐ์ 
ง ๒๑๒๑๕ งำนประดิษฐ์จำกวัสดุท้องถิ่น ๑ ง ๒๑๒๑๖ งำนประดิษฐ์จำกวัสดทุ้องถิ่น๒ 

 ง ๒๑๒๑๗ งำนเขียนแบบ ๑ ง ๒๑๒๑๘ งำนเขียนแบบ ๒ 
 กลุ่ม ๖  งำนธุรกิจ  กลุ่ม ๖  งำนธุรกิจ 

ง ๒๑๒๑๙ เครื่องใช้ส ำนักงำน ๑ ง ๒๑๒๒๐ เครื่องใช้ส ำนักงำน ๒ 
ง ๒๑๒๒๑ กำรขำยเบื้องต้น ๑ ง ๒๑๒๒๒ กำรขำยเบื้องต้น ๒ 

 กลุ่ม ๗  ไทย -อังกฤษ  กลุ่ม ๗  ไทย -อังกฤษ 
ท ๒๐๒๐๑ ภำษำไทยเสริม ๑ ท ๒๐๒๐๒ ภำษำไทยเสริม ๒ 
อ ๒๐๒๐๑ ภำษำอังกฤษเพ่ือเตรียม 

ควำมพร้อม ๑ 
อ ๒๐๒๐๒ ภำษำอังกฤษเพ่ือเตรียม 

ควำมพร้อม ๒ 
 
 
 
 



๒๖ 
 

วิชำเลือกเพ่ิมเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น    ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐ 
โรงเรียนสตึก  อ ำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๒  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐ 

ภำคเรียนที่  ๑ ภำคเรียนที่  ๒ 
รหัส รำยวิชำ รหัส รำยวิชำ 

 กลุ่ม ๑ วิชาการ  กลุ่ม ๑ วิชาการ 
ค ๒๒๒๐๑ คณิตศำสตร์เพ่ิมเติม ๓ ค ๒๒๒๐๒ คณิตศำสตร์เพ่ิมเติม ๔ 
ว ๒๒๒๐๑ โครงงำนวิทย์ ๑ ว ๒๒๒๐๒ โครงงำนวิทย์ ๒ 

 กลุ่ม ๒  งานบ้าน  กลุ่ม ๒  งานบ้าน 
ง ๒๒๒๐๓ งำนประกอบอำหำรไทย ๑ ง ๒๒๒๐๔ งำนประกอบอำหำรไทย  ๒ 
ง ๒๒๒๐๕ งำนประดิษฐ์จำกผ้ำ  ๑ ง ๒๒๒๐๖ งำนประดิษฐ์จำกผ้ำ ๒ 

 กลุ่ม ๓ งานเกษตร  กลุ่ม ๓  งานเกษตร 
ง ๒๒๒๐๗ งำนเพำะเห็ดนำงฟ้ำ ๑ ง ๒๒๒๐๘ งำนเพำะเห็ดนำงฟ้ำ  ๒ 
ง ๒๒๒๐๙ งำนขยำยไมด้อกไม้ประดบั  ๑ ง ๒๒๒๑๐ งำนขยำยไมด้อกไม้ประดบั  ๒ 

 กลุ่ม ๔  งานช่าง  กลุ่ม ๔  งานช่าง 
ง ๒๒๒๑๑ เดินสำยไฟ  ๑ ง ๒๒๒๑๒ เดินสำยไฟ  ๒ 
ง ๒๒๒๑๓ งำนมุ้งลวด  ๑ ง ๒๒๒๑๔ งำนมุ้งลวด  ๒ 

 กลุ่ม ๕  งานประดิษฐ์  กลุ่ม ๕  งานประดิษฐ์ 
ง ๒๒๒๑๕ งำนประดิษฐ์ของช ำร่วย ๑ ง ๒๒๒๑๖ งำนประดิษฐ์ของช ำร่วย  ๒ 
ง ๒๑๒๑๗ งำนเขียนแบบ ๓ ง ๒๑๒๑๘ งำนเขียนแบบ ๔ 

 กลุ่ม ๖  งานธุรกิจ  กลุ่ม ๖  งานธุรกิจ 
ง ๒๒๒๑๙ งำนส ำนักงำน ๑ ง ๒๒๒๒๐ งำนส ำนักงำน ๒ 
ง ๒๒๒๒๑ กำรขำยผลิตภัณฑ์  ๑ ง ๒๒๒๒๒ กำรขำยผลิตภัณฑ์  ๒ 

 กลุ่ม ๗  ไทย -  อังกฤษ  กลุ่ม ๗  ไทย - อังกฤษ 
ท ๒๐๒๐๓ ภำษำไทยเสริม ๓ ท ๒๐๒๐๔ ภำษำไทยเสริม ๔ 
อ ๒๐๒๐๓ ภำษำอังกฤษ ฟัง  พูด  ๑ อ ๒๐๒๐๔ ภำษำอังกฤษ ฟัง  พูด  ๒ 

 
 
 
 
 



๒๗ 
 

วิชำเลือกเพ่ิมเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐ 
โรงเรียนสตึก  อ ำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๓  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐ 

ภำคเรียนที่  ๑ ภำคเรียนที่  ๒ 
รหัส รำยวิชำ รหัส รำยวิชำ 

 กลุ่ม ๑ วิชาการ  กลุ่ม ๑ วิชาการ 
ค ๒๓๒๐๓ คณิตศำสตร์เพ่ิมเติม  ค ๒๓๒๐๔ คณิตศำสตร์เพ่ิมเติม  
ว ๒๓๒๐๓ วิทยำศำสตร์เพิ่มเติม ว ๒๓๒๐๔ วิทยำศำสตร์เพิ่มเติม 

 กลุ่ม ๒  งานบ้าน  กลุ่ม ๒  งานบ้าน 
ง ๒๓๒๐๓ งำนประกอบอำหำรพื้นบ้ำน  ง ๒๓๒๐๔ งำนประกอบอำหำรพื้นบ้ำน  
ง ๒๓๒๐๕ งำนประดิษฐ์จำกผ้ำพ้ืนเมือง  ง ๒๓๒๐๖ งำนประดิษฐ์จำกผำ้พื้นเมือง  ๒ 

 กลุ่ม ๓ งานเกษตร  กลุ่ม ๓  งานเกษตร 
ง ๒๓๒๐๗ กำรปลูกพืชไม่ใช้ดิน  ๑ ง ๒๓๒๐๘ กำรปลูกพืชไม่ใช้ดิน  ๒ 
ง ๒๓๒๐๙ กำรผลิตสัตว์ ๑ ง ๒๓๒๑๐ กำรผลิตสัตว์ ๒ 

 กลุ่ม ๔  งานช่าง  กลุ่ม ๔  งานช่าง 
ง ๒๓๒๑๑ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ำในบ้ำน   ง ๒๓๒๑๒ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ำในบ้ำน   
ง ๒๓๒๑๓ ช่ำงยนต์ ๑ ง ๒๓๒๑๔ ช่ำงยนต์ ๒ 

 กลุ่ม ๕  งานประดิษฐ์  กลุ่ม ๕  งานประดิษฐ์ 
ง ๒๓๒๑๕ งำนร้อยมำลัย ๑ ง ๒๓๒๑๖ งำนร้อยมำลัย ๒ 
 ง ๒๓๒๑๗ ช่ำงไม้เครื่องเรือน ๑ ง ๒๓๒๑๘ ช่ำงไม้เครื่องเรือน ๒ 

 กลุ่ม ๖  งานธุรกิจ  กลุ่ม ๖  งานธุรกิจ 
ง ๒๓๒๑๙ เอกสำรธุรกิจ ๑ ง ๒๓๒๒๐ เอกสำรธุรกิจ ๒ 
ง ๒๓๒๒๑ เศรษฐศำสตร์เบื้องต้น ๑ ง ๒๓๒๒๒ เศรษฐศำสตร์เบื้องต้น ๒ 

 กลุ่ม ๗  ไทย -  อังกฤษ  กลุ่ม ๗  ไทย - อังกฤษ 
ท ๒๐๒๐๕ ภำษำไทยเสริม ๕ ท ๒๐๒๐๖ ภำษำไทยเสริม ๖ 
อ ๒๐๒๐๕ ภำษำอังกฤษ อ่ำน เขียน ๑ อ ๒๐๒๐๖ ภำษำอังกฤษ อ่ำน เขียน ๒ 

    
    

 
 
 



๒๘ 
 

แผนกำรเรียนที่ ๑ (วิทย์-คณิต) ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐ 
โรงเรียนสตึก  อ ำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๔  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐ 

ภำคเรียนที่  ๑ ภำคเรียนที่  ๒ 
รหัส รำยวิชำ น.ก. รหัส รำยวิชำ น.ก. 

 สำระพ้ืนฐำน   สำระพ้ืนฐำน  
ท ๓๑๑๐๑ ภำษำไทย ๑.๐ ท ๓๑๑๐๒ ภำษำไทย ๑.๐ 

ค ๓๑๑๐๑ คณิตศำสตร์ ๑.๐ ค ๓๑๑๐๒ คณิตศำสตร์ ๑.๐ 

ส ๓๑๑๐๑ สังคมศึกษำ ๑.๐ ส ๓๑๑๐๒ สังคมศึกษำ ๑.๐ 

ส ๓๑๑๐๓ ประวัติศำสตร์ ๑.๐ ส ๓๑๑๐๔ ประวัติศำสตร์ ๑.๐ 

พ ๓๑๑๐๑ สุขศึกษำ ๐.๕ พ ๓๑๑๐๒ สุขศึกษำ ๐.๕ 

ศ ๓๑๑๐๑ ศิลปศึกษำ ๐.๕ ศ ๓๑๑๐๒ ศิลปศึกษำ ๐.๕ 

ง ๓๑๑๐๑ เทคโนโลยี ๑.๐ ง ๓๑๑๐๒ กำรงำน (งำนบ้ำน) ๐.๕ 

อ ๓๑๑๐๑ ภำษำอังกฤษ ๑.๐ อ ๓๑๑๐๒ ภำษำอังกฤษ ๑.๐ 
 รวมวิชาพื้นฐาน ๗.๐  รวมวิชาพื้นฐาน ๖.๕ 
 สาระเพิ่มเติม   สาระเพิ่มเติม  

ท ๓๐๒๐๗ กำรใช้ห้องสมุด ๐.๕ ค ๓๑๒๐๒ คณิตศำสตร์ ๑.๕ 

ค ๓๑๒๐๑ คณิตศำสตร์ ๑.๕ ว ๓๐๒๐๒ ฟิสิกส์ ๒ ๒.๐ 
ว ๓๐๒๐๑ ฟิสิกส์ ๑ ๒.๐ ว ๓๐๒๒๒ เคมี ๒ ๑.๕ 

ว ๓๐๒๒๑ เคมี ๑ ๑.๕ ว ๓๐๒๔๒ ชีววิทยำ ๒ ๑.๕ 

ว ๓๐๒๔๑ ชีววิทยำ ๑ ๑.๕ พ ๓๑๒๐๒ พลศึกษำ ๐.๕ 
พ ๓๑๒๐๑ พลศึกษำ ๐.๕ อ ๓๑๒๐๒ ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร ๒ ๐.๕ 

อ ๓๑๒๐๑ ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร ๑ ๐.๕ ง ๓๐๒๔๒ กำรจัดฐำนข้อมูลขั้นสูง ๑.๐ 
 รวมเพิ่มเติม ๘.๐  รวมเพิ่มเติม ๘.๕ 
 กิจกรรม ๑.๕  กิจกรรม ๑.๕ 

 รวมทั้งหมด ๑๖.๕  รวมทั้งหมด ๑๖.๕ 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

แผนกำรเรียนที่ ๑ (วิทย์-คณิต) ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐ 
โรงเรียนสตึก  อ ำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๕  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐ 
ภำคเรียนที่  ๑ ภำคเรียนที่  ๒ 

รหัส รำยวิชำ น.ก. รหัส รำยวิชำ น.ก. 
 สำระพ้ืนฐำน   สำระพ้ืนฐำน  

ท ๓๒๑๐๑ ภำษำไทย ๑.๐ ท ๓๒๑๐๒ ภำษำไทย ๑.๐ 

ค ๓๒๑๐๑ คณิตศำสตร์ ๑.๐ ค ๓๒๑๐๒ คณิตศำสตร์ ๑.๐ 

ว ๓๐๑๐๔ โลกดวงดำว ๐.๕ ว ๓๐๑๐๕ ธรณีวิทยำ ๐.๕ 
ส ๓๒๑๐๑ สังคมศึกษำ ๑.๐ ส ๓๒๑๐๒ สังคมศึกษำ ๑.๐ 
พ ๓๒๑๐๑ สุขศึกษำ ๐.๕ พ ๓๒๑๐๒ สุขศึกษำ ๐.๕ 

ศ ๓๒๑๐๑ ศิลปศึกษำ ๐.๕ ศ ๓๒๑๐๒ ศิลปศึกษำ ๐.๕ 

ง ๓๒๑๐๑ กำรงำน (งำนเกษตร) ๐.๕ ง ๓๒๑๐๒ กำรงำน  (งำนประดิษฐ์) ๐.๕ 

อ ๓๒๑๐๑ ภำษำอังกฤษ ๑.๐ อ ๓๒๑๐๒ ภำษำอังกฤษ ๑.๐ 
 รวมวิชาพื้นฐาน ๖.๐  รวมวิชาพื้นฐาน ๖.๐ 
 สาระเพิ่มเติม   สาระเพิ่มเติม  

ค ๓๒๒๐๑ คณิตศำสตร์ ๑.๕ ค ๓๒๒๐๒ คณิตศำสตร์ ๑.๕ 

ว ๓๐๒๐๓ ฟิสิกส์ ๓ ๒.๐ ว ๓๐๒๐๔ ฟิสิกส์ ๔ ๒.๐ 
ว ๓๐๒๒๓ เคมี ๓ ๑.๕ ว ๓๐๒๒๔ เคมี ๔ ๑.๕ 

ว ๓๐๒๔๓ ชีววิทยำ ๓ ๑.๕ ว ๓๐๒๔๔ ชีววิทยำ ๔ ๑.๕ 

ส ๓๐๒๓๑ หน้ำที่พลเมือง ๐.๕ ส ๓๐๒๓๒ หน้ำที่พลเมือง ๐.๕ 
พ ๓๒๒๐๑ พลศึกษำ ๐.๕ พ ๓๒๒๐๒ พลศึกษำ ๐.๕ 
ง ๓๐๒๔๓ ออกแบบผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑.๐ ง ๓๐๒๔๔ กำรเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ๑.๐ 

อ ๓๒๒๐๑ ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร ๓ ๐.๕ อ ๓๒๒๐๒ ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร ๔ ๐.๕ 

 รวมเพิ่มเติม ๙.๐  รวมเพิ่มเติม ๙.๐ 
 กิจกรรม ๑.๕  กิจกรรม ๑.๕ 

 รวมทั้งหมด ๑๖.๕  รวมทั้งหมด ๑๖.๕ 
 
 
 



๓๐ 
 

แผนกำรเรียนที่ ๑ (วิทย์-คณิต) ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐ 
โรงเรียนสตึก  อ ำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๖  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐ 

ภำคเรียนที่  ๑ ภำคเรียนที่  ๒ 
รหัส รำยวิชำ น.ก. รหัส รำยวิชำ น.ก. 

 สำระพ้ืนฐำน   สำระพ้ืนฐำน  
ท ๓๓๑๐๑ ภำษำไทย ๑.๐ ท ๓๓๑๐๒ ภำษำไทย ๑.๐ 

ค ๓๓๑๐๑ คณิตศำสตร์ ๑.๐ ค ๓๓๑๐๒ คณิตศำสตร์ ๑.๐ 

ส ๓๓๑๐๑ สังคมศึกษำ ๑.๐ ว ๓๐๒๐๑ วิทย์-ฟิสิกส์  ๒.๐ 
พ ๓๓๑๐๑ สุขศึกษำ ๐.๕ ว ๓๐๑๐๒ วิทย์-เคมี  ๑.๕ 

ศ ๓๓๑๐๑ ศิลปศึกษำ ๐.๕ ว ๓๐๑๐๓ วิทย์-ชีวะ ๑.๕ 

ง ๓๓๑๐๑ กำรงำน (งำนช่ำง) ๐.๕ ส ๓๓๑๐๒ สังคมศึกษำ ๑.๐ 

อ ๓๓๑๐๑ ภำษำอังกฤษ ๑.๐ พ ๓๓๑๐๒ สุขศึกษำ ๐.๕ 

   ศ ๓๓๑๐๒ ศิลปศึกษำ ๐.๕ 

   อ ๓๓๑๐๒ ภำษำอังกฤษ ๑.๐ 
 รวมวิชาพื้นฐาน ๕.๕  รวมวิชาพื้นฐาน ๑๐.๐ 
 สาระเพิ่มเติม   สาระเพิ่มเติม  

ค ๓๓๒๐๑ คณิตศำสตร์ ๑.๕ ท ๓๐๒๐๘ กำรใช้ห้องสมุด ๐.๕ 

ว ๓๐๒๐๕ ฟิสิกส์ ๕ ๒.๐ ค ๓๓๒๐๒ คณิตศำสตร์ ๑.๕ 

ว ๓๐๒๒๕ เคมี ๕ ๑.๕ ส ๓๐๒๓๔ หน้ำที่พลเมือง ๐.๕ 
ว ๓๐๒๔๕ ชีววิทยำ ๕ ๑.๕ พ ๓๓๒๐๒ พลศึกษำ ๐.๕ 
ส ๓๐๒๓๓ หน้ำที่พลเมือง ๐.๕ ง ๓๐๒๔๖ โครงงำนคอมพิวเตอร์ ๑.๐ 

พ ๓๓๒๐๑ พลศึกษำ ๐.๕ อ ๓๓๒๐๒ ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรศึกษำต่อ ๒ ๑.๐ 

ง ๓๐๒๔๕ กำรน ำเสนอสื่อผสม ๑.๐    

อ ๓๓๒๐๑ ภำษำอังกฤษเพื่อกำรศึกษำต่อ ๑ ๑.๐    

 รวมเพ่ิมเติม ๙.๕  รวมเพ่ิมเติม ๕.๐ 
 กิจกรรม ๑.๕  กิจกรรม ๑.๕ 

 รวมทั้งหมด ๑๖.๕  รวมทั้งหมด ๑๖.๕ 
 
 
 



๓๑ 
 

แผนกำรเรียนที่ ๒  (ศิลป์-ค ำนวณ) ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐ 
โรงเรียนสตึก  อ ำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๔  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐ 
ภำคเรียนที่  ๑ ภำคเรียนที่  ๒ 

รหัส รำยวิชำ น.ก. รหัส รำยวิชำ น.ก. 
 สำระพ้ืนฐำน   สำระพ้ืนฐำน  

ท ๓๑๑๐๑ ภำษำไทย ๑.๐ ท ๓๑๑๐๒ ภำษำไทย ๑.๐ 

ค ๓๑๑๐๑ คณิตศำสตร์ ๑.๐ ค ๓๑๑๐๒ คณิตศำสตร์ ๑.๐ 

ส ๓๑๑๐๑ สังคมศึกษำ ๑.๐ ส ๓๑๑๐๒ สังคมศึกษำ ๑.๐ 

ส ๓๑๑๐๓ ประวัติศำสตร์ ๑.๐ ส ๓๑๑๐๔ ประวัติศำสตร์ ๑.๐ 

พ ๓๑๑๐๑ สุขศึกษำ ๐.๕ พ ๓๑๑๐๒ สุขศึกษำ ๐.๕ 

ศ ๓๑๑๐๑ ศิลปศึกษำ ๐.๕ ศ ๓๑๑๐๒ ศิลปศึกษำ ๐.๕ 

ง ๓๑๑๐๑ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ๑.๐ ง ๓๑๑๐๒ กำรงำน (งำนบ้ำน) ๐.๕ 

อ ๓๑๑๐๑ ภำษำอังกฤษ ๑.๐ อ ๓๑๑๐๒ ภำษำอังกฤษ ๑.๐ 
 รวมวิชาพื้นฐาน ๗.๐  รวมวิชาพื้นฐาน ๖.๕ 
 สาระเพิ่มเติม   สาระเพิ่มเติม  

ท ๓๐๒๐๑ กำรอ่ำน ๐.๕ ท ๓๐๒๐๒ กำรเขียน ๐.๕ 
ค ๓๑๒๐๑ คณิตศำสตร์ ๑.๕ ค ๓๑๒๐๒ คณิตศำสตร์ ๑.๕ 

ว ๓๐๒๘๑ โลกแห่งแสงและเสียง ๑.๕ ว ๓๐๒๘๒ สำรสังเครำะห์และทรัพยำกร ๑.๕ 

ส ๓๐๒๔๑ อำเซียนศึกษำ ๐.๕ ส ๓๐๒๔๓ อำเซียนศึกษำ ๐.๕ 
พ ๓๑๒๐๑ พลศึกษำ ๐.๕ พ ๓๑๒๐๒ พลศึกษำ ๐.๕ 

ง ๓๐๒๖๑ งำนเกษตร ๑.๐ ง ๓๐๒๖๒ ช่ำงยนต์ ๑.๐ 

อ ๓๑๒๐๑ ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร ๑ ๐.๕ อ ๓๑๒๐๒ ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร ๒ ๑.๐ 

อ ๓๐๒๐๑ ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน ๑ ๑.๕ อ ๓๐๒๐๒ ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน ๒ ๑.๐ 

ท ๓๐๒๐๗ กำรใช้ห้องสมุด ๐.๕ ง ๓๐๒๔๒ กำรจัดกำรฐำนข้อมูลขั้นสูง ๑.๐ 

 รวมเพิ่มเติม ๘.๐  รวมเพิ่มเติม ๘.๕ 
 กิจกรรม ๑.๕  กิจกรรม ๑.๕ 

 รวมทั้งหมด ๑๖.๕  รวมทั้งหมด ๑๖.๕ 
 
 



๓๒ 
 

แผนกำรเรียนที่ ๒  (ศิลป์-ค ำนวณ) ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐ 
โรงเรียนสตึก  อ ำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๕  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐ 

ภำคเรียนที่  ๑ ภำคเรียนที่  ๒ 
รหัส รำยวิชำ น.ก. รหัส รำยวิชำ น.ก. 

 สำระพ้ืนฐำน   สำระพ้ืนฐำน  
ท ๓๒๑๐๑ ภำษำไทย ๑.๐ ท ๓๒๑๐๒ ภำษำไทย ๑.๐ 

ค ๓๒๑๐๑ คณิตศำสตร์ ๑.๐ ค ๓๒๑๐๒ คณิตศำสตร์ ๑.๐ 

ว ๓๐๑๐๔ โลกดวงดำว ๐.๕ ว ๓๐๑๐๓ วิทย์ชีวะ ๑.๕ 
ส ๓๒๑๐๑ สังคมศึกษำ ๑.๐ ว ๓๐๑๐๕ ธรณีวิทยำ ๐.๕ 
พ ๓๒๑๐๑ สุขศึกษำ ๐.๕ ส ๓๒๑๐๒ สังคมศึกษำ ๑.๐ 
ศ ๓๒๑๐๑ ศิลปศึกษำ ๐.๕ พ ๓๒๑๐๒ สุขศกึษำ ๐.๕ 

ง ๓๒๑๐๑ กำรงำน (งำนเกษตร) ๐.๕ ศ ๓๒๑๐๒ ศิลปศึกษำ ๐.๕ 

อ ๓๒๑๐๑ ภำษำอังกฤษ ๑.๐ ง ๓๒๑๐๒ กำรงำน  (งำนประดิษฐ์) ๐.๕ 

   อ ๓๒๑๐๒ ภำษำอังกฤษ ๑.๐ 
 รวมวิชาพื้นฐาน ๖.๐  รวมวิชาพื้นฐาน ๗.๕ 
 สาระเพิ่มเติม   สาระเพิ่มเติม  

ท ๓๐๒๐๓ กำรพินิจวรรณคดี ๐.๕ ท ๓๐๒๐๔ วรรณกรรมปัจจุบัน ๐.๕ 
ค ๓๒๒๐๑ คณิตศำสตร์ ๑.๕ ค ๓๒๒๐๒ คณิตศำสตร์ ๑.๕ 

ว ๓๐๒๘๓ วิทยำศำสตร์สุขภำพ ๑.๕ ส ๓๐๒๓๒ หน้ำที่พลเมือง ๐.๕ 
ส ๓๐๒๓๑ หน้ำที่พลเมือง ๐.๕ พ ๓๒๒๐๒ พลศึกษำ ๐.๕ 
พ ๓๒๒๐๑ พลศึกษำ ๐.๕ ง ๓๐๒๖๔ ช่ำงอำหำรไทย ๑.๐ 

ง ๓๐๒๖๓ งำนประดิษฐ์ ๑.๐ ง ๓๐๒๔๔ กำรเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ๑.๐ 

ง ๓๐๒๔๓ ออกแบบผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ ๑.๐ อ ๓๒๒๐๒ ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร ๔ ๐.๕ 

อ ๓๒๒๐๑ ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร ๓ ๐.๕ อ ๓๐๒๐๔ ภำษำอังกฤษรอบรู้ ๒ ๑.๕ 

อ ๓๐๒๐๓ ภำษำอังกฤษรอบรู้ ๑ ๑.๕ ศ ๓๐๒๐๔ งำนจิตกรรม ๐.๕ 
ศ ๓๐๒๐๓ งำนจิตกรรม ๐.๕    

 รวมเพิ่มเติม ๙.๐  รวมเพิ่มเติม ๗.๕ 
 กิจกรรม ๑.๕  กิจกรรม ๑.๕ 

 รวมทั้งหมด ๑๖.๕  รวมทั้งหมด ๑๖.๕ 
 
 



๓๓ 
 

แผนกำรเรียนที่ ๒  (ศิลป์-ค ำนวณ) ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐ 
โรงเรียนสตึก  อ ำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๖  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐ 

ภำคเรียนที่  ๑ ภำคเรียนที่  ๒ 
รหัส รำยวิชำ น.ก. รหัส รำยวิชำ น.ก. 

 สำระพ้ืนฐำน   สำระพ้ืนฐำน  
ท ๓๓๑๐๑ ภำษำไทย ๑.๐ ท ๓๓๑๐๒ ภำษำไทย ๑.๐ 

ค ๓๓๑๐๑ คณิตศำสตร์ ๑.๐ ค ๓๓๑๐๒ คณิตศำสตร์ ๑.๐ 

ว ๓๐๑๐๒ วิทย์ฯเคมี ๑.๕ ว ๓๐๑๐๑ วิทย์ฯฟิสิกส์ ๒.๐ 
ส ๓๓๑๐๑ สังคมศึกษำ ๑.๐ ส ๓๓๑๐๒ สังคมศึกษำ ๑.๐ 

พ ๓๓๑๐๑ สุขศึกษำ ๐.๕ พ ๓๓๑๐๒ สุขศึกษำ ๐.๕ 

ศ ๓๓๑๐๑ ศิลปศึกษำ ๐.๕ ศ ๓๓๑๐๒ ศิลปศึกษำ ๐.๕ 

ง ๓๓๑๐๑ กำรงำน  (งำนช่ำง) ๐.๕ อ ๓๓๑๐๒ ภำษำอังกฤษ ๑.๐ 
อ ๓๓๑๐๑ ภำษำอังกฤษ ๑.๐    

 รวมวิชาพื้นฐาน ๗.๐  รวมวิชาพื้นฐาน ๗.๐ 
 สาระเพิ่มเติม   สาระเพิ่มเติม  

ท ๓๐๒๐๕ วรรณคดีนิรำศ ๐.๕ ค ๓๐๒๐๖ หลักภำษำไทย ๐.๕ 
ค ๓๓๒๐๑ คณิตศำสตร์ ๑.๕ ค ๓๓๒๐๒ คณิตศำสตร์ ๑.๕ 

ส ๓๐๒๓๓ หน้ำที่พลเมือง ๐.๕ ท ๓๐๒๐๘ กำรใช้ห้องสมุด ๐.๕ 
พ ๓๓๒๐๑ พลศึกษำ ๐.๕ ส ๓๐๒๓๔ หน้ำที่พลเมือง ๐.๕ 
ง ๓๐๒๖๕ งำนไฟฟ้ำ ๑.๐ พ ๓๓๒๐๒ พลศึกษำ ๐.๕ 

ง ๓๐๒๔๕ กำรน ำเสนอสื่อผสม ๑.๐ ง ๓๐๒๖๖ งำนผ้ำ ๑.๐ 

อ ๓๓๒๐๑ ภำษำอังกฤษเพื่อกำรศึกษำต่อ ๑ ๑.๐ ง ๓๐๒๔๖ โครงงำนคอมพิวเตอร์ ๑.๐ 

อ ๓๐๒๐๕ ภำษำอังกฤษเพื่องำนอำชีพ๑ ๑.๐ อ ๓๓๒๐๒ ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรศึกษำต่อ ๒ ๑.๐ 

ต ๓๐๒๒๑ ภำษำลำว ๐.๕ อ ๓๐๒๐๖ ภำษำอังกฤษเพื่องำนอำชีพ ๒ ๑.๐ 

   ต ๓๐๒๒๒ ภำษำลำว ๐.๕ 
 รวมเพิ่มเติม ๗.๕  รวมเพิ่มเติม ๘.๐ 
 กิจกรรม ๑.๕  กิจกรรม ๑.๕ 

 รวมทั้งหมด ๑๖.๐  รวมทั้งหมด ๑๖.๕ 
 

 
 



๓๔ 
 
แผนกำรเรียนที่ ๓  ภำษำอังกฤษ – สังคม (ศิลป์-สังคม) ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐ 

โรงเรียนสตึก  อ ำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๔  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐ 
ภำคเรียนที่  ๑ ภำคเรียนที่  ๒ 

รหัส รำยวิชำ น.ก. รหัส รำยวิชำ น.ก. 
 สำระพ้ืนฐำน   สำระพ้ืนฐำน  

ท ๓๑๑๐๑ ภำษำไทย ๑.๐ ท ๓๑๑๐๒ ภำษำไทย ๑.๐ 

ค ๓๑๑๐๑ คณิตศำสตร์ ๑.๐ ค ๓๑๑๐๒ คณิตศำสตร์ ๑.๐ 

ส ๓๑๑๐๑ สังคมศึกษำ ๑.๐ ส ๓๑๑๐๒ สังคมศึกษำ ๑.๐ 

ส ๓๑๑๐๓ ประวัติศำสตร์ ๑.๐ ส ๓๑๑๐๔ ประวัติศำสตร์ ๑.๐ 

พ ๓๑๑๐๑ สุขศึกษำ ๐.๕ พ ๓๑๑๐๒ สุขศึกษำ ๐.๕ 

ศ ๓๑๑๐๑ ศิลปศึกษำ ๐.๕ ศ ๓๑๑๐๒ ศิลปศึกษำ ๐.๕ 

ง ๓๑๑๐๑ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ๑.๐ ง ๓๑๑๐๒ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี ๐.๕ 

อ ๓๑๑๐๑ ภำษำอังกฤษ ๑.๐ อ ๓๑๑๐๒ ภำษำอังกฤษ ๑.๐ 
 รวมวิชาพื้นฐาน ๗.๐  รวมวิชาพื้นฐาน ๖.๕ 
 สาระเพิ่มเติม   สาระเพิ่มเติม  

ท ๓๐๒๐๑ กำรอ่ำน ๐.๕ ท ๓๐๒๐๒ กำรเขียน ๐.๕ 
ค ๓๑๒๐๓ คณิตศำสตร์ ๐.๕ ค ๓๑๒๐๒ คณิตศำสตร์ ๐.๕ 

ว ๓๐๒๘๑ โลกแห่งแสงและเสียง ๑.๕ ว ๓๐๒๘๒ สำรสังเครำะห์และทรัพยำกร ๑.๕ 

ส ๓๐๒๔๑ อำเซียนศึกษำ ๐.๕ ส ๓๐๒๔๓ อำเซียนศึกษำ ๐.๕ 
ส ๓๐๒๒๓ สิ่งแวดล้อมกับกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ๑.๐ ส ๓๐๒๖๓ ภูมิปัญญำไทย ๑.๐ 
พ ๓๑๒๐๑ พลศึกษำ ๐.๕ พ ๓๑๒๐๒ พลศึกษำ ๐.๕ 

ง ๓๐๒๖๑ งำนเกษตร ๑.๐ ง ๓๐๒๖๒ ช่ำงยนต์ ๑.๐ 

อ ๓๑๒๐๑ ภำษำอังกฤษเพือ่กำรสื่อสำร ๑ ๐.๕ อ ๓๑๒๐๒ ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร ๒ ๐.๕ 

อ ๓๐๒๐๑ ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน ๑ ๑.๕ อ ๓๐๒๐๒ ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน ๒ ๑.๕ 

ท ๓๐๒๐๗ กำรใช้ห้องสมุด ๐.๕ ง ๓๐๒๔๒ กำรจัดกำรฐำนข้อมูลขั้นสูง ๑.๐ 

 รวมเพิ่มเติม ๘.๐  รวมเพิ่มเติม ๘.๕ 
 กิจกรรม ๑.๕  กิจกรรม ๑.๕ 

 รวมทั้งหมด ๑๖.๕  รวมทั้งหมด ๑๖.๕ 
 
 



๓๕ 
 
แผนกำรเรียนที่ ๓  ภำษำอังกฤษ – สังคม (ศิลป์-สังคม) ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐ 

โรงเรียนสตึก  อ ำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ๕  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 

ภำคเรยีนที่  ๑ ภำคเรยีนที ่ ๒ 
รหัส รำยวิชำ น.ก. รหัส รำยวิชำ น.ก. 

 สำระพื้นฐำน   สำระพื้นฐำน  
ท ๓๒๑๐๑ ภำษำไทย ๑.๐ ท ๓๒๑๐๒ ภำษำไทย ๑.๐ 

ค ๓๒๑๐๑ คณิตศำสตร ์ ๑.๐ ค ๓๒๑๐๒ คณิตศำสตร ์ ๑.๐ 

ว ๓๐๑๐๔ โลกดวงดำว ๐.๕ ว ๓๐๑๐๓ วิทย์ชีวะ ๑.๕ 
ส ๓๒๑๐๑ สังคมศึกษำ ๑.๐ ว ๓๐๑๐๕ ธรณีวิทยำ ๐.๕ 
พ ๓๒๑๐๑ สุขศึกษำ ๐.๕ ส ๓๒๑๐๒ สังคมศึกษำ ๑.๐ 
ศ ๓๒๑๐๑ ศิลปศึกษำ ๐.๕ พ ๓๒๑๐๒ สุขศึกษำ ๐.๕ 

ง ๓๒๑๐๑ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี ๐.๕ ศ ๓๒๑๐๒ ศิลปศึกษำ ๐.๕ 

อ ๓๒๑๐๑ ภำษำอังกฤษ ๑.๐ ง ๓๒๑๐๒ กำรงำน  (งำนประดิษฐ์) ๐.๕ 

   อ ๓๒๑๐๒ ภำษำอังกฤษ ๑.๐ 
 รวมวิชาพ้ืนฐาน ๖.๐  รวมวิชาพ้ืนฐาน ๗.๕ 
 สาระเพ่ิมเติม   สาระเพ่ิมเติม  

ท ๓๐๒๐๓ กำรพินิจวรรณคด ี ๐.๕ ท ๓๐๒๐๔ วรรณกรรมปัจจุบัน ๐.๕ 
ค ๓๒๒๐๑ คณิตศำสตร ์ ๐.๕ ค ๓๒๒๐๒ คณิตศำสตร ์ ๐.๕ 

ว ๓๐๒๘๓ วิทยำศำสตร์สุขภำพ ๑.๕ ส ๓๐๒๓๒ หน้ำท่ีพลเมือง ๐.๕ 
ส ๓๐๒๓๑ หน้ำท่ีพลเมือง ๐.๕ ส ๓๐๒๒๒ กำรพัฒนำท้องถิ่น ๑.๐ 
ส ๓๐๒๒๔ บุรีรัมย์ศึกษำ ๑.๐ พ ๓๒๒๐๒ พลศึกษำ ๐.๕ 
พ ๓๒๒๐๑ พลศึกษำ ๐.๕ ง ๓๐๒๖๔ อำหำรอีสำน ๑.๐ 

ง ๓๐๒๖๓ งำนประดิษฐ ์ ๑.๐ ง ๓๐๒๔๔ กำรเขียนโปรแกรมควบคุม
อุปกรณ ์

๑.๐ 

ง ๓๐๒๔๓ ออกแบบผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ ๑.๐ อ ๓๒๒๐๒ ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร ๔ ๐.๕ 

อ ๓๒๒๐๑ ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร ๓ ๐.๕ อ ๓๐๒๐๔ ภำษำอังกฤษรอบรู้ ๒ ๑.๕ 

อ ๓๐๒๐๓ ภำษำอังกฤษรอบรู้ ๑ ๑.๕ ศ ๓๐๒๐๔ งำนจิตกรรม ๐.๕ 
ศ ๓๐๒๐๓ งำนจิตกรรม ๐.๕    

 รวมเพ่ิมเติม ๙.๐  รวมเพ่ิมเติม ๗.๕ 
 กิจกรรม ๑.๕  กิจกรรม ๑.๕ 

 รวมท้ังหมด ๑๖.๕  รวมท้ังหมด ๑๖.๕ 

 
 
 
 



๓๖ 
 
แผนกำรเรียนที่ ๓  ภำษำอังกฤษ – สังคม (ศิลป์-สังคม) ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๖  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐ 
ภำคเรียนที่  ๑ ภำคเรียนที่  ๒ 

รหัส รำยวิชำ น.ก. รหัส รำยวิชำ น.ก. 
 สำระพ้ืนฐำน   สำระพ้ืนฐำน  

ท ๓๓๑๐๑ ภำษำไทย ๑.๐ ท ๓๓๑๐๒ ภำษำไทย ๑.๐ 

ค ๓๓๑๐๑ คณิตศำสตร์ ๑.๐ ค ๓๓๑๐๒ คณิตศำสตร์ ๑.๐ 

ว ๓๐๑๐๒ วิทย์ฯเคมี ๑.๕ ว ๓๐๑๐๑ วิทย์ฯฟิสิกส์ ๒.๐ 
ส ๓๓๑๐๑ สังคมศึกษำ ๑.๐ ส ๓๓๑๐๒ สังคมศึกษำ ๑.๐ 

พ ๓๓๑๐๑ สุขศึกษำ ๐.๕ พ ๓๓๑๐๒ สุขศึกษำ ๐.๕ 

ศ ๓๓๑๐๑ ศิลปศึกษำ ๐.๕ ศ ๓๓๑๐๒ ศิลปศึกษำ ๐.๕ 

ง ๓๓๑๐๑ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ๐.๕ อ ๓๓๑๐๒ ภำษำอังกฤษ ๑.๐ 
อ ๓๓๑๐๑ ภำษำอังกฤษ ๑.๐    

 รวมวิชาพื้นฐาน ๗.๐  รวมวิชาพื้นฐาน ๗.๐ 
 สาระเพิ่มเติม   สาระเพิ่มเติม  

ท ๓๐๒๐๕ วรรณคดีนิรำศ ๐.๕ ค ๓๐๒๐๖ หลักภำษำไทย ๐.๕ 
ค ๓๓๒๐๑ คณิตศำสตร์ ๐.๕ ค ๓๓๒๐๒ คณิตศำสตร์ ๐.๕ 

ส ๓๐๒๓๓ หน้ำที่พลเมือง ๐.๕ ท ๓๐๒๐๘ กำรใช้ห้องสมุด ๐.๕ 
ส ๓๐๒๖๒ วัฒนธรรมท้องถิ่น ๑.๐ ส ๓๐๒๓๔ หน้ำที่พลเมือง ๐.๕ 
พ ๓๓๒๐๑ พลศึกษำ ๐.๕ ส ๓๐๒๘๑ แผนที่เบื้องต้น ๑.๐ 
ง ๓๐๒๖๕ งำนไฟฟ้ำ ๑.๐ พ ๓๓๒๐๒ พลศึกษำ ๐.๕ 

ง ๓๐๒๔๕ กำรน ำเสนอสื่อผสม ๑.๐ ง ๓๐๒๖๖ งำนผ้ำ ๑.๐ 

อ ๓๓๒๐๑ ภำษำองักฤษเพื่อกำรศึกษำต่อ ๑ ๑.๐ ง ๓๐๒๔๖ โครงงำนคอมพิวเตอร์ ๑.๐ 

อ ๓๐๒๐๕ ภำษำอังกฤษเพื่องำนอำชีพ๑ ๑.๐ อ ๓๓๒๐๒ ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรศึกษำต่อ ๒ ๑.๐ 

ต ๓๐๒๒๑ ภำษำลำว ๐.๕ อ ๓๐๒๐๖ ภำษำอังกฤษเพื่องำนอำชีพ ๒ ๑.๐ 

   ต ๓๐๒๒๒ ภำษำลำว ๐.๕ 
 รวมเพิ่มเติม ๗.๕  รวมเพิ่มเติม ๘.๐ 
 กิจกรรม ๑.๕  กิจกรรม ๑.๕ 

 รวมทั้งหมด ๑๖.๐  รวมทั้งหมด ๑๖.๕ 
 
 
 



๓๗ 
 
แผนกำรเรียนที่ ๔  ภำษำอังกฤษ – ญี่ปุ่น (ศิลป์-ภำษำ) ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐ 

โรงเรียนสตึก  อ ำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๔  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐ 

ภำคเรียนที่  ๑ ภำคเรียนที่  ๒ 
หัส รำยวิชำ น.ก. รหัส รำยวิชำ น.ก. 
 สำระพ้ืนฐำน   สำระพ้ืนฐำน  

ท ๓๑๑๐๑ ภำษำไทย ๑.๐ ท ๓๑๑๐๒ ภำษำไทย ๑.๐ 

ค ๓๑๑๐๑ คณิตศำสตร์ ๑.๐ ค ๓๑๑๐๒ คณิตศำสตร์ ๑.๐ 

ส ๓๑๑๐๑ สังคมศึกษำ ๑.๐ ส ๓๑๑๐๒ สังคมศึกษำ ๑.๐ 

ส ๓๑๑๐๓ ประวัติศำสตร์ ๑.๐ ส ๓๑๑๐๔ ประวัติศำสตร์ ๑.๐ 

พ ๓๑๑๐๑ สุขศึกษำ ๐.๕ พ ๓๑๑๐๒ สุขศึกษำ ๐.๕ 

ศ ๓๑๑๐๑ ศิลปศึกษำ ๐.๕ ศ ๓๑๑๐๒ ศิลปศึกษำ ๐.๕ 

ง ๓๑๑๐๑ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ๑.๐ ง ๓๑๑๐๒ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี ๐.๕ 

อ ๓๑๑๐๑ ภำษำอังกฤษ ๑.๐ อ ๓๑๑๐๒ ภำษำอังกฤษ ๑.๐ 
 รวมวิชาพื้นฐาน ๗.๐  รวมวิชาพื้นฐาน ๖.๕ 
 สาระเพิ่มเติม   สาระเพิ่มเติม  

ท ๓๐๒๐๑ กำรอ่ำน ๐.๕ ท ๓๐๒๐๒ กำรเขียน ๐.๕ 
ท ๓๐๒๐๗ กำรใช้ห้องสมุด ๐.๕ ค ๓๑๒๐๔ คณิตศำสตร์ ๐.๕ 

ค ๓๑๒๐๓ คณิตศำสตร์ ๐.๕ ว ๓๐๒๘๒ สำรสังเครำะห์และทรัพยำกร ๑.๕ 

ว ๓๐๒๘๑ โลกแห่งแสงและเสียง ๑.๕ พ ๓๑๒๐๒ พลศึกษำ ๐.๕ 

พ ๓๑๒๐๑ พลศึกษำ ๐.๕ ง ๓๐๒๔๒ กำรจัดกำรฐำนข้อมูลขั้นสูง ๑.๐ 

อ ๓๑๒๐๑ ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร ๑ ๐.๕ อ ๓๑๒๐๒ ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร ๒ ๐.๕ 

อ ๓๐๒๐๑ ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน ๑ ๑.๕ อ ๓๐๒๐๒ ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน ๒ ๑.๕ 

ญ ๓๑๒๐๑ ภำษำญี่ปุ่น ๒.๕ ญ ๓๑๒๐๒ ภำษำญี่ปุ่น ๒.๕ 

 รวมเพิ่มเติม ๘.๐  รวมเพิ่มเติม ๘.๕ 
 กิจกรรม ๑.๕  กิจกรรม ๑.๕ 

 รวมทั้งหมด ๑๖.๕  รวมทั้งหมด ๑๖.๕ 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 
แผนกำรเรียนที่ ๔  ภำษำอังกฤษ – ญี่ปุ่น (ศิลป์-ภำษำ) ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๕  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐ 
ภำคเรียนที่  ๑ ภำคเรียนที่  ๒ 

รหัส รำยวิชำ น.ก. รหัส รำยวิชำ น.ก. 
 สำระพ้ืนฐำน   สำระพ้ืนฐำน  

ท ๓๒๑๐๑ ภำษำไทย ๑.๐ ท ๓๒๑๐๒ ภำษำไทย ๑.๐ 

ค ๓๒๑๐๑ คณิตศำสตร์ ๑.๐ ค ๓๒๑๐๒ คณิตศำสตร์ ๑.๐ 

ว ๓๐๑๐๔ โลกดวงดำว ๐.๕ ว ๓๐๑๐๓ วิทย์ชีวะ ๑.๕ 
ส ๓๒๑๐๑ สังคมศึกษำ ๑.๐ ว ๓๐๑๐๕ ธรณีวิทยำ ๐.๕ 
พ ๓๒๑๐๑ สุขศึกษำ ๐.๕ ส ๓๒๑๐๒ สังคมศึกษำ ๑.๐ 
ศ ๓๒๑๐๑ ศิลปศึกษำ ๐.๕ พ ๓๒๑๐๒ สุขศึกษำ ๐.๕ 

ง ๓๒๑๐๑ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ๐.๕ ศ ๓๒๑๐๒ ศิลปศึกษำ ๐.๕ 

อ ๓๒๑๐๑ ภำษำอังกฤษ ๑.๐ ง ๓๒๑๐๒ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี ๐.๕ 

   อ ๓๒๑๐๒ ภำษำอังกฤษ ๑.๐ 
 รวมวิชาพื้นฐาน ๖.๐  รวมวิชาพื้นฐาน ๗.๕ 
 สาระเพิ่มเติม   สาระเพิ่มเติม  

ท ๓๐๒๐๓ กำรพินิจวรรณคดี ๐.๕ ท ๓๐๒๐๔ วรรณกรรมปัจจุบัน ๐.๕ 
ค ๓๒๒๐๓ คณิตศำสตร์ ๐.๕ ค ๓๒๒๐๔ คณิตศำสตร์ ๐.๕ 

ว ๓๐๒๘๓ วิทยำศำสตร์สุขภำพ ๑.๕ ส ๓๐๒๓๒ หน้ำที่พลเมือง ๐.๕ 
ส ๓๐๒๓๑ หน้ำที่พลเมือง ๐.๕ พ ๓๒๒๐๒ พลศึกษำ ๐.๕ 
พ ๓๒๒๐๑ พลศึกษำ ๐.๕ ง ๓๐๒๔๔ กำรเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ๑.๐ 

ง ๓๐๒๔๓ ออกแบบผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ ๑.๐ อ ๓๒๒๐๒ ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร ๔ ๐.๕ 

อ ๓๒๒๐๑ ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร ๓ ๐.๕ อ ๓๐๒๐๔ ภำษำอังกฤษรอบรู้ ๒ ๑.๕ 

อ ๓๐๒๐๓ ภำษำอังกฤษรอบรู้ ๑ ๑.๕ ญ ๓๒๒๐๒ ภำษำญี่ปุ่น ๒.๕ 

ญ ๓๒๒๐๑ ภำษำญี่ปุ่น ๒.๕    

 รวมเพิ่มเติม ๙.๐  รวมเพิ่มเติม ๗.๕ 
 กิจกรรม ๑.๕  กิจกรรม ๑.๕ 

 รวมทั้งหมด ๑๖.๕  รวมทั้งหมด ๑๖.๕ 
 
 
 
 



๓๙ 
 
แผนกำรเรียนที่ ๔  ภำษำอังกฤษ – ญี่ปุ่น (ศิลป์-ภำษำ) ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐ 

โรงเรียนสตึก  อ ำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๖  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐ 

ภำคเรียนที่  ๑ ภำคเรียนที่  ๒ 
รหัส รำยวิชำ น.ก. รหัส รำยวิชำ น.ก. 

 สำระพ้ืนฐำน   สำระพ้ืนฐำน  
ท ๓๓๑๐๑ ภำษำไทย ๑.๐ ท ๓๓๑๐๒ ภำษำไทย ๑.๐ 

ค ๓๓๑๐๑ คณิตศำสตร์ ๑.๐ ค ๓๓๑๐๒ คณิตศำสตร์ ๑.๐ 

ว ๓๐๑๐๒ วิทย์ฯเคมี ๑.๕ ว ๓๐๑๐๑ วิทย์ฯฟิสิกส์ ๒.๐ 
ส ๓๓๑๐๑ สังคมศึกษำ ๑.๐ ส ๓๓๑๐๒ สังคมศึกษำ ๑.๐ 

พ ๓๓๑๐๑ สุขศึกษำ ๐.๕ พ ๓๓๑๐๒ สุขศึกษำ ๐.๕ 

ศ ๓๓๑๐๑ ศิลปศึกษำ ๐.๕ ศ ๓๓๑๐๒ ศิลปศึกษำ ๐.๕ 

ง ๓๓๑๐๑ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ๐.๕ อ ๓๓๑๐๒ ภำษำอังกฤษ ๑.๐ 
อ ๓๓๑๐๑ ภำษำอังกฤษ ๑.๐    

 รวมวิชาพื้นฐาน ๗.๐  รวมวิชาพื้นฐาน ๗.๐ 
 สาระเพิ่มเติม   สาระเพิ่มเติม  

ท ๓๐๒๐๕ วรรณคดีนิรำศ ๐.๕ ค ๓๐๒๐๖ หลักภำษำไทย ๐.๕ 
ค ๓๓๒๐๓ คณิตศำสตร์ ๐.๕ ค ๓๓๒๐๔ คณิตศำสตร์ ๐.๕ 

ส ๓๐๒๓๓ หน้ำที่พลเมือง ๐.๕ ท ๓๐๒๐๘ กำรใช้ห้องสมุด ๐.๕ 
พ ๓๓๒๐๑ พลศึกษำ ๐.๕ ส ๓๐๒๓๔ หน้ำที่พลเมือง ๐.๕ 
ง ๓๐๒๔๕ กำรน ำเสนอสื่อผสม ๑.๐ พ ๓๓๒๐๒ พลศึกษำ ๐.๕ 

อ ๓๓๒๐๑ ภำษำอังกฤษเพื่อกำรศึกษำต่อ ๑ ๑.๐ ง ๓๐๒๔๖ โครงงำนคอมพิวเตอร์ ๑.๐ 

อ ๓๐๒๐๕ ภำษำอังกฤษเพื่องำนอำชีพ๑ ๑.๐ อ ๓๓๒๐๒ ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรศึกษำต่อ ๒ ๑.๐ 

ญ ๓๓๒๐๑ ภำษำญี่ปุ่น ๒.๕ อ ๓๐๒๐๖ ภำษำอังกฤษเพื่องำนอำชีพ ๒ ๑.๐ 

   ญ ๓๓๒๐๒ ภำษำญี่ปุ่น ๒.๕ 

 รวมเพิ่มเติม ๗.๕  รวมเพิ่มเติม ๘.๐ 
 กิจกรรม ๑.๕  กิจกรรม ๑.๕ 

 รวมทั้งหมด ๑๖.๐  รวมทั้งหมด ๑๖.๕ 
 
 
 



๔๐ 
 
แผนกำรเรียนที่ ๕  ภำษำอังกฤษ – ทั่วไป (อังกฤษ – ญี่ปุ่น) ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย  ปีกำรศึกษำ  
๒๕๖๐ 

โรงเรียนสตึก  อ ำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๔  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐ 
ภำคเรียนที่  ๑ ภำคเรียนที่  ๒ 

รหัส รำยวิชำ น.ก. รหัส รำยวิชำ น.ก. 
 สำระพ้ืนฐำน   สำระพ้ืนฐำน  

ท ๓๑๑๐๑ ภำษำไทย ๑.๐ ท ๓๑๑๐๒ ภำษำไทย ๑.๐ 

ค ๓๑๑๐๑ คณิตศำสตร์ ๑.๐ ค ๓๑๑๐๒ คณิตศำสตร์ ๑.๐ 

ส ๓๑๑๐๑ สังคมศึกษำ ๑.๐ ส ๓๑๑๐๒ สังคมศึกษำ ๑.๐ 

ส ๓๑๑๐๓ ประวัติศำสตร์ ๑.๐ ส ๓๑๑๐๔ ประวัติศำสตร์ ๑.๐ 

พ ๓๑๑๐๑ สุขศึกษำ ๐.๕ พ ๓๑๑๐๒ สุขศึกษำ ๐.๕ 

ศ ๓๑๑๐๑ ศิลปศึกษำ ๐.๕ ศ ๓๑๑๐๒ ศิลปศึกษำ ๐.๕ 

ง ๓๑๑๐๑ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ๑.๐ ง ๓๑๑๐๒ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี ๐.๕ 

อ ๓๑๑๐๑ ภำษำอังกฤษ ๑.๐ อ ๓๑๑๐๒ ภำษำอังกฤษ ๑.๐ 
 รวมวิชาพื้นฐาน ๗.๐  รวมวิชาพื้นฐาน ๖.๕ 
 สาระเพิ่มเติม   สาระเพิ่มเติม  

ท ๓๐๒๐๑ กำรอ่ำน ๐.๕ ท ๓๐๒๐๒ กำรเขียน ๐.๕ 
ท ๓๐๒๐๗ กำรใช้ห้องสมุด ๐.๕ ค ๓๑๒๐๔ คณิตศำสตร์ ๐.๕ 

ค ๓๑๒๐๓ คณิตศำสตร์ ๐.๕ ว ๓๐๒๘๒ สำรสังเครำะห์และทรัพยำกร ๑.๕ 

ว ๓๐๒๘๑ โลกแห่งแสงและเสียง ๑.๕ ส ๓๐๒๔๓ อำเซียนศึกษำ ๐.๕ 
ส ๓๐๒๔๑ อำเซียนศึกษำ ๐.๕ พ ๓๑๒๐๒ พลศึกษำ ๐.๕ 

พ ๓๑๒๐๑ พลศึกษำ ๐.๕ ง ๓๐๒๖๒ ช่ำงยนต์ ๑.๐ 
ง ๓๐๒๖๑ งำนเกษตร ๑.๐ ง ๓๐๒๔๒ กำรจัดกำรฐำนข้อมูลขั้นสูง ๑.๐ 

อ ๓๑๒๐๑ ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร ๑ ๐.๕ อ ๓๑๒๐๒ ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร ๒ ๐.๕ 

อ ๓๐๒๐๑ ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน ๑ ๑.๕ อ ๓๐๒๐๒ ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน ๒ ๑.๕ 

ศ ๓๐๒๐๑ ปฏิบัติกำรดนตรีสำกล ๑.๐ ศ ๓๐๒๐๒ ปฏิบัติกำรดนตรีสำกล ๑.๐ 

 รวมเพิ่มเติม ๘.๐  รวมเพิ่มเติม ๘.๕ 
 กิจกรรม ๑.๕  กิจกรรม ๑.๕ 

 รวมทั้งหมด ๑๖.๕  รวมทั้งหมด ๑๖.๕ 



๔๑ 
 

แผนกำรเรียนที่ ๕  ภำษำอังกฤษ – ทั่วไป (อังกฤษ – ญี่ปุ่น) ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย  ปีกำรศึกษำ  
๒๕๖๐ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๕  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐ 
ภำคเรียนที่  ๑ ภำคเรียนที่  ๒ 

รหัส รำยวิชำ น.ก. รหัส รำยวิชำ น.ก. 
 สำระพ้ืนฐำน   สำระพ้ืนฐำน  

ท ๓๒๑๐๑ ภำษำไทย ๑.๐ ท ๓๒๑๐๒ ภำษำไทย ๑.๐ 

ค ๓๒๑๐๑ คณิตศำสตร์ ๑.๐ ค ๓๒๑๐๒ คณิตศำสตร์ ๑.๐ 

ว ๓๐๑๐๔ โลกดวงดำว ๐.๕ ว ๓๐๑๐๓ วิทย์ชีวะ ๑.๕ 
ส ๓๒๑๐๑ สังคมศึกษำ ๑.๐ ว ๓๐๑๐๕ ธรณีวิทยำ ๐.๕ 
พ ๓๒๑๐๑ สุขศึกษำ ๐.๕ ส ๓๒๑๐๒ สังคมศึกษำ ๑.๐ 
ศ ๓๒๑๐๑ ศิลปศึกษำ ๐.๕ พ ๓๒๑๐๒ สุขศึกษำ ๐.๕ 

ง ๓๒๑๐๑ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ๐.๕ ศ ๓๒๑๐๒ ศิลปศึกษำ ๐.๕ 

อ ๓๒๑๐๑ ภำษำอังกฤษ ๑.๐ ง ๓๒๑๐๒ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี ๐.๕ 

   อ ๓๒๑๐๒ ภำษำอังกฤษ ๑.๐ 
 รวมวิชาพื้นฐาน ๖.๐  รวมวิชาพื้นฐาน ๗.๕ 
 สาระเพิ่มเติม   สาระเพิ่มเติม  

ท ๓๐๒๐๓ กำรพินิจวรรณคดี ๐.๕ ท ๓๐๒๐๔ วรรณกรรมปัจจุบัน ๐.๕ 
ค ๓๒๒๐๓ คณิตศำสตร์ ๐.๕ ค ๓๒๒๐๔ คณิตศำสตร์ ๐.๕ 

ว ๓๐๒๘๓ วิทยำศำสตร์สุขภำพ ๑.๕ ส ๓๐๒๓๒ หน้ำที่พลเมือง ๐.๕ 
ส ๓๐๒๓๑ หน้ำที่พลเมือง ๐.๕ พ ๓๒๒๐๒ พลศึกษำ ๐.๕ 
พ ๓๒๒๐๑ พลศึกษำ ๐.๕ ง ๓๐๒๖๔ อำหำรอีสำน ๑.๐ 
ง ๓๐๒๖๓ งำนประดิษฐ ์ ๑.๐ ง ๓๐๒๔๔ กำรเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ๑.๐ 

ง ๓๐๒๔๓ ออกแบบผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ ๑.๐ อ ๓๒๒๐๒ ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร ๔ ๐.๕ 

อ ๓๒๒๐๑ ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร ๓ ๐.๕ อ ๓๐๒๐๔ ภำษำอังกฤษรอบรู้ ๒ ๑.๕ 

อ ๓๐๒๐๓ ภำษำอังกฤษรอบรู้ ๑ ๑.๕ ญ ๓๒๒๐๒ ภำษำญี่ปุ่น ๑.๕ 

ญ ๓๒๒๐๑ ภำษำญี่ปุ่น ๑.๕    

 รวมเพิ่มเติม ๙.๐  รวมเพิ่มเติม ๗.๕ 
 กิจกรรม ๑.๕  กิจกรรม ๑.๕ 

 รวมทั้งหมด ๑๖.๕  รวมทั้งหมด ๑๖.๕ 
 



๔๒ 
 

แผนกำรเรียนที่ ๕  ภำษำอังกฤษ – ทั่วไป (อังกฤษ – ญ่ีปุ่น) ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย  ปีกำรศึกษำ  
๒๕๖๐ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๖  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐ 
ภำคเรียนที่  ๑ ภำคเรียนที่  ๒ 

รหัส รำยวิชำ น.ก. รหัส รำยวิชำ น.ก. 
 สำระพ้ืนฐำน   สำระพ้ืนฐำน  

ท ๓๓๑๐๑ ภำษำไทย ๑.๐ ท ๓๓๑๐๒ ภำษำไทย ๑.๐ 

ค ๓๓๑๐๑ คณิตศำสตร์ ๑.๐ ค ๓๓๑๐๒ คณิตศำสตร์ ๑.๐ 

ว ๓๐๑๐๒ วิทย์ฯเคมี ๑.๕ ว ๓๐๑๐๑ วิทย์ฯฟิสิกส์ ๒.๐ 
ส ๓๓๑๐๑ สังคมศึกษำ ๑.๐ ส ๓๓๑๐๒ สังคมศึกษำ ๑.๐ 

พ ๓๓๑๐๑ สุขศึกษำ ๐.๕ พ ๓๓๑๐๒ สุขศึกษำ ๐.๕ 

ศ ๓๓๑๐๑ ศิลปศึกษำ ๐.๕ ศ ๓๓๑๐๒ ศิลปศึกษำ ๐.๕ 

ง ๓๓๑๐๑ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ๐.๕ อ ๓๓๑๐๒ ภำษำอังกฤษ ๑.๐ 
อ ๓๓๑๐๑ ภำษำอังกฤษ ๑.๐    

 รวมวิชาพื้นฐาน ๗.๐  รวมวิชาพื้นฐาน ๗.๐ 
 สาระเพิ่มเติม   สาระเพิ่มเติม  

ท ๓๐๒๐๕ วรรณคดีนิรำศ ๐.๕ ค ๓๐๒๐๖ หลักภำษำไทย ๐.๕ 
ค ๓๓๒๐๓ คณิตศำสตร์ ๐.๕ ค ๓๓๒๐๔ คณิตศำสตร์ ๐.๕ 

ส ๓๐๒๓๓ หน้ำที่พลเมือง ๐.๕ ท ๓๐๒๐๘ กำรใช้ห้องสมุด ๐.๕ 
พ ๓๓๒๐๑ พลศึกษำ ๐.๕ ส ๓๐๒๓๔ หน้ำที่พลเมือง ๐.๕ 
ง ๓๐๒๖๕ งำนไฟฟ้ำ ๑.๐ พ ๓๓๒๐๒ พลศึกษำ ๐.๕ 

ง ๓๐๒๔๕ กำรน ำเสนอสื่อผสม ๑.๐ ง ๓๐๒๖๖ งำนผ้ำ ๑.๐ 
อ ๓๓๒๐๑ ภำษำอังกฤษเพื่อกำรศึกษำต่อ ๑ ๑.๐ ง ๓๐๒๔๖ โครงงำนคอมพิวเตอร์ ๑.๐ 

อ ๓๐๒๐๕ ภำษำอังกฤษเพื่องำนอำชีพ๑ ๑.๐ อ ๓๓๒๐๒ ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรศึกษำต่อ ๒ ๑.๐ 

ญ ๓๓๒๐๑ ภำษำญี่ปุ่น ๑.๕ อ ๓๐๒๐๖ ภำษำอังกฤษเพื่องำนอำชีพ ๒ ๑.๐ 

   ญ ๓๓๒๐๒ ภำษำญี่ปุ่น ๑.๕ 

 รวมเพิ่มเติม ๗.๕  รวมเพิ่มเติม ๘.๐ 
 กิจกรรม ๑.๕  กิจกรรม ๑.๕ 

 รวมทั้งหมด ๑๖.๐  รวมทั้งหมด ๑๖.๕ 
 
 
 



๔๓ 
 
๑๒. โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา  
 ๑. โครงสร้างการบริหารงาน  
  โรงเรียนสตึก แบ่งโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนเป็น ๔ ด้ำน 
  ได้แก่ด้ำน   
    ๑. ด้ำนฝ่ำยวิชำกำร 
    ๒. ด้ำนฝ่ำยธุรกำร 
    ๓. ด้ำนฝ่ำยบริกำร 
    ๔. ด้ำนฝ่ำยปกครอง 
 

  ผู้บริหำรยึดหลักกำรบริหำร/เทคนิคกำรบริหำร แบบมีส่วนร่วมกระจำยอ ำนำจ 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               



๔๔ 
 
      โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
                               แผนภูมิการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนสตึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานวิชาการ แผนงานกิจการนักเรียน แผนงานงบประมาณ แผนงานบุคลากร แผนงานบริหารทั่วไป 
 ๑.งำนวำงแผนกำร 
บริหำรงำนวิชำกำร 
 ๒.งำนพัฒนำหลักสูตร 
สถำนศึกษำ สำระ
ท้องถิ่น ทักษะอำชีพ 
และเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓.งำนพัฒนำกำรเรียนรู้ 
 ๔.งำนทะเบียน วัดผล 
และเทียบโอน 
 ๕.งำนรับนักเรียนและ

 ๑.งำนวำงแผนกำร
บริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 
 ๒.งำนระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
 ๓.งำนส่งเสริมกิจกำร
นักเรียน 
 ๔.งำนส่งเสริมกำรมีจิต
สำธำรณะ 
 ๕.งำนกิจกรรมนักศึกวิชำ
ทหำร 

 ๑.งำนวำงแผนกำร
บริหำรงบประมำณ 
 ๒.งำนจัดท ำแผน
งบประมำณและแผนกำร
ใช้จ่ำยเงิน 
 ๓.งำนเสนอค ำขอตั้ง
งบประมำณ 
 ๔.งำนขอโอนและขอ
เปลี่ยนแปลงงบประมำณ 
๕.งำนตรวจสอบติดตำม

 ๑.งำนวำงแผนกำร
บริหำรงำนบุคคล 
 ๒.งำนกำรวำงแผน
อัตรำก ำลังครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 ๓.กำรสรรหำและบรรจุ
แต่งตั้งบุคลำกร 
 ๔.งำนขอท ำบัตร
ประจ ำตัวข้ำรำชกำรและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 ๑.งำนวำงแผนกำร
บริหำรงำนบริหำรทั่วไป 
 ๒.กำรประสำนงำนและ
พัฒนำเครือข่ำย
สถำนศึกษำ 
 ๓.กำรระดมทรัพยำกร
เพ่ือกำรศึกษำทั้งภำครัฐ
และเอกชน 
 ๔.ประสำนงำนจัด
กำรศึกษำในระบบนอก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

คณะครู/บุคลากรทางการศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 

สมาคมศิษ์ย์เก่า ผู้ปกครองและครู สภานักเรียน 



๔๕ 
 

แผนงานวิชาการ แผนงานกิจการนักเรียน แผนงานงบประมาณ แผนงานบุคลากร แผนงานบริหารทั่วไป 
งำนส ำมะโนนักเรียน 
 ๖.งำนนะแนว 
 ๗.กิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียนตำมหลักสูตร 
 ๘.งำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 
 ๙.งำนนิเทศภำยใน 
 ๑๐.งำนพัฒนำแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน 
 ๑๑.งำนวิจัยเพื่อพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ 
 ๑๒.งำนสวน
พฤกษศำสตร์โรงเรียน 
 ๑๓.งำนบริกำรด้ำน
วิชำกำรแก่บุคคลและ
ชุมชน ครอบครัว 
 ๑๔.งำนประสำนงำน
และสนับสนุนด้ำน
วิชำกำรกับองค์กร
หน่วยงำน สถำนศึกษำ 
สถำนประกอบกำรและ
อ่ืนๆที่จัดกำรศึกษำ 
 ๑๕.งำนคัดเลือกหนังสือ
แบบเรียน 
 ๑๖.งำนพัฒนำสื่อ ใช้
สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือ
กำรศึกษำ 
 ๑๗.งำนพัฒนำระบบ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
 ๑๘.งำนอ่ืนๆที่ได้รับ
มอบหมำย 

 ๖.งำนสำรวัตรนักเรียน 
 ๗.งำนส่งเสริม
ประชำธิปไตยในโรงเรียน 
 ๘.งำนคณะกรรมกำร
นักเรียน 
 ๙.งำนส่งเสริมระเบียนวินัย
นักเรียน 
 ๑๐.งำนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
 ๑๑.งำนป้องกันและ
แก้ปัญหำยำเสพติด 
 ๑๒.งำนจัดกิจกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
กำรลงโทษนักเรียน 
 ๑๓.งำนประสำนงำนเครือ
ข่ำยำผู้ปกครอง 
 ๑๔.งำนเวรประจ ำวัน
รับผิดชอบนักเรียนและ
รักษำควำมสะอำด 
 ๑๕.งำนโรงเรียนธนำคำร 
 ๑๖.งำนสมำคมผู้ปกครอง
และครู 
 ๑๗.งำนส่งเสริมศิษย์เก่ำ 
 ๑๘.งำนสำรบรรณและ
พัสดุฝ่ำย 
 ๑๙.งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมำย 

และรำยงำนกำรใช้
งบประมำณ 
 ๖.งำนพัฒนำข้อมูล
สำรสนเทศ เพื่อจัดท ำ
และจัดหำพัสดุ 
 ๗.งำนจัดหำพัสดุ 
 ๘.งำนจ ำหน่ำยพัสดุ 
 ๙.งำนควบคุมดูแลและ
บ ำรุงรักษำพัสดุ 
 ๑๐.งำนยำนพำหนะ 
 ๑๑.งำนรับเงินเก็บรักษำ
และจ่ำยเงิน 
 ๑๒.งำนจัดท ำบัญชี 
กำรเงิน กำรรำยงำนและ
งบกำรเงิน 
 ๑๓.งำนบริหำรจัดกร
ทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 
 ๑๔.งำนตรวจสอบ
ภำยใน 
 ๑๕.งำนสวัสดิกำร
บุคลำกร 
 ๑๖.งำนอ่ืนๆเช่นกองทุน
เพ่ือกำรศึกษำ กำรท ำ
ประกันชีวิต 
 ๑๗.งำนสำรสนเทศของ
โรงเรียน 
 ๑๘.งำนอ่ืนๆที่ได้รับ
มอบหมำย 
 

 ๕.งำนปรับต ำแหน่งครู
และลูกจ้ำงให้สูงขึ้น 
 ๖.งำนกำรลงเวลำ 
ปฎิบัติรำชกำร 
 ๗.งำนกำรขอย้ำย 
กำรศึกษำต่อและกำรลำ 
 ๘.งำนประเมินผลกำร
ปฎิบัติงำนและเลื่อนขั้น
เงินเดือน 
 ๙.งำนวินัย จรรยำบรรณ
และมำตรฐำนวิชำชีพ 
 ๑๐.งำนจัดท ำทะเบียน
ประวัติบุคลำกร 
 ๑๑.งำนกำรเสนอขอ
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
 ๑๒.งำนส่งเสริมเพ่ือรับ
กำรประเมินวิทยฐำนะ 
 ๑๓.งำนสร้ำงขวัญ
ก ำลังใจและยกย่องเชิดชู
เกียรติ 
 ๑๔.งำนขอรับใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพ 
 ๑๕.งำนพัฒนำบุคลำกร
และทัศนศึกษำดูงำน 
 ๑๖.งำนธุรกำร 
 ๑๗.งำนคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ 
 ๑๘.งำนเวรยำมกลำงคืน
และวันหยุด 
๑๙.งำนอ่ืนๆที่ได้รับ
มอบหมำย 

ระบบและตำมอัธยำศัย 
๕.งำนโรงเรียนกับชุมชน
และกำรให้บริกำรอำคำร
สถำนที่ 
 ๖.งำนกำรมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 
 ๗.งำนกำรจัดระบบกำร
ควบคุมภำยใน
สถำนศึกษำ 
 ๘.งำนประชำสัมพันธ์
สถำนศึกษำ 
 ๙.งำนนักกำรภำรโรง
และลูกจ้ำง 
 ๑๐.งำนอำคำรสถำนที่
และสิ่งแวดล้อม 
 ๑๑.งำนโสตทัศนูปกรณ์ 
 ๑๒.งำนโภชนำกำร 
 ๑๓.งำนสหกรณ์ร้ำนค้ำ
โรงเรียน 
 ๑๔.งำนห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้ 
 ๑๕.งำนกองทุน
สวัสดิกำรบุคลำกรของ
โรงเรียน 
 ๑๖.งำนอ่ืนๆที่ได้รับ
มอบหมำย 



๔๖ 
 
 ๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ 

วิสัยทัศน์ 
 ภำยในปี ๒๕๖๑ โรงเรียนสตกึจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงมีคุณภำพและมำตรฐำนระดับสำกล 

พันธกิจ 
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนครบตำมหลักสูตรเพ่ือควำมเป็นพลโลก 
๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร และค่ำนิยมหลักของ

คนไทย ๑๒ ประกำร 
๓. สนับสนุนให้ครูใช้กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนสูงขึ้น 
๔. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพตำมเกณฑ์รำงวัลคุณภำพระดับ สพฐ. (OBECQA) 

๕. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่เน้นกำรมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อคุณภำพ
กำรศึกษำ และบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำ  

เป้าประสงค์ 
๑. โรงเรียนเป็นกลไกขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำในระดับท้องถิ่น 
๒. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีทักษะที่เหมำะสม และวัฒนธรรมกำรท ำงำนท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
๓. ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
๔. ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพจนจบกำรศึกษำภำคบังคับ 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 ซื่อสัตย์ สุจริต คบมิตรท่ีดี รักเรียนรักศักดิ์ศรี กตัญญูรู้คุณ 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 เป็นผู้มีสุนทรียภำพด้ำนนำฏศิลป์ และดนตรี 
 ๓.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนสตึก ได้จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำประจ ำปีที่สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน โดยโรงเรียนก ำหนดปรัชญำ คติพจน์ วิสันทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย ในกำรบริหำรและ 
จัดกำรศึกษำ และได้ก ำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กรเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โดยใช้เทคนิคกำร  
Brain Strumming ได ้กลยุทธ์ระดับองค์กร ๔ ประเด็นกลยุทธ์ เพ่ือให้เกิดคุณภำพและมำตรฐำนทำง
กำรศึกษำ  
 ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 
    เป้าประสงค์ ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นได้รับกำรพัฒนำคุณภำพจนจบกำรศึกษำภำค
บังคับ 
 



๔๗ 
 
   กลยุทธิ์ 

๑. ปลูกฝังผู้เรียนด้นคุณธรรม จริยธรรม 
๒. ปลูกฝังผู้เรียนตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร 
๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ภำษำไทยได้อย่ำงถูกต้อง 

    ๔. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร และภำษำอำเซียนอย่ำงน้อย ๓ ภำษำ 
เพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถสื่อสำรกับชำวต่ำงชำติได้ และรองรับกำรก้ำวสู่ประชำคมอำเซียน 
   ๕. ส่งเสริมกำรจัดกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศที่เก่ียวข้องกับคุณภำพของผู้เรียนในระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น ให้มีประสิทธิภำพ 
   ๖. ส่งเสริมสนับสนุนกำรแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ๗. ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูง ได้รับกำรยกย่องและเชิดชู ส่วนผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์อ่ืน 
ๆได้รับกำรพัฒนำ 
   ๘. ผู้เรียนที่มีผลสอบ O-NET สูงขึ้นได้รับกำรยกย่องและเชิดชู 
   ๙. มีข้อสรุป แนวปฏิบัติกิจกรรมในกำรน ำค่ำหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร ไปใช้ 
   ๑๐. ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษได้รับกำรส่งเสริมพัฒนำทุกคน 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  เป้าประสงค์ ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยได้รับกำรพัฒนำคุณภำพจนจบกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน 
   กลยุทธิ์ 
  ๑. ปลูกฝังผู้เรียนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 

๒. ปลูกฝังผู้เรียนตำมค่ำนิยมหลักขอคนไทย ๑๒ ประกำร 
๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ภำษำไทยได้อย่ำงถูกต้อง 

    ๔. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร และภำษำอำเซียนอย่ำงน้อย ๓ ภำษำ 
เพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถสื่อสำรกับชำวต่ำงชำติได้ และรองรับกำรก้ำวสู่ประชำคมอำเซียน 
   ๕. ส่งเสริมกำรจัดกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศที่เก่ียวข้องกับคุณภำพของผู้เรียนในระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น ให้มีประสิทธิภำพ 
   ๖. ส่งเสริมสนับสนุนกำรแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ๗. ผู้เรียนที่มผีลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงได้รับกำรยกย่องและเชิดชูส่วนผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์อื่น ๆ
ได้รับกำรพัฒนำ 
   ๘. ผู้เรียนที่มีผลสอบ O-NET สูงขึ้นได้รับกำรยกย่องและเชิดชู 
   ๙. มีข้อสรุป แนวปฏิบัติกิจกรรมในกำรน ำค่ำหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร ไปใช้ 
   ๑๐. ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษได้รับกำรส่งเสริมพัฒนำทุกคน 
   ๑๑. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีงำนท ำ สร้ำงควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำร เพ่ือเป็นช่องทำงในกำร



๔๘ 
 
เลือกประกอบอำชีพของผู้เรียน 
   ๑๒. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนให้สำมำรถเลือกเรียนได้หลำกหลำยตำมควำมต้องกำรของ
ผู้เรียน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  เป้าประสงค์ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีทักษะที่เหมำะสม และวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 
   กลยุทธิ์ 
  ๑. ส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ โดยเฉพำะด้ำนกำรวัดและกำรประเมินผล และ
ทักษะในกำรสื่อสำรของครู ให้มีสมรรถนะในกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  ๒. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูสร้ำงนวัตกรรม วิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือให้สำมำรถพัฒนำ 
และประเมินผลผู้เรียนได้เรียนอย่ำงมีคุณภำพตำมศักยภำพเป็นรำยบุคคล 
  ๓. ส่งเสริมให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนให้สอดรับกับกำรเป็นประชำคมอำเซียน 
  ๔. ส่งเสริม สนับสนุนผู้บริหำรโรงเรียน ให้มีควำมสำมำรถทุกด้ำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิด
ประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
  ๕. เสริมสร้ำงระบบบริหำร เพ่ือให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู 
กำรเป็นครูมืออำชีพ และยึดมั่นในจรรยำบรรณของวิชำชีพครู 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ 
   เป้าประสงค์ โรงเรียนเป็นกลไกขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำในระดับท้องถิ่น 
   กลยุทธิ์ 
  ๑. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
  ๒. ส่งเสริมกำรใช้งำนวิจัยเป็นรำกฐำนในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน 
   ๓. ประสำนหน่วยงำนทุกภำคส่วนให้เข้ำมำช่วยเหลือโรงเรียนในด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ 

 

 

 

 

 



๔๙ 
 
 ๑๓.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  

โรงเรียนสตึก  ได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจำก สมศ. รอบสำม  เมื่อวันที่  ๒๗ ถึง ๒๙ เดือน 
มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๔ ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำ ซึ่งสรุปผลกำรประเมินโดยภำพรวม
ตำมมำตรฐำนเป็นตำรำงดังต่อไปนี้ 

 
 

มาตรฐาน 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง 
เร่งด่วน 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน (๕ ตัวบ่งช้ีหลัก) 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี (๑๐ คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑  ผู้เรียนมีน้ ำหนกั  ส่วนสูง และสมรรถภำพทำงกำยตำม 

           เกณฑ์รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีควำมปลอดภัย (๕ คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒  ผู้เรียนมีสุนทรยีภำพ (๕ คะแนน) 

     
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  
        (๑๐ คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑  ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่  ผู้ปกครอง  (๔ คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒  ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน  (๔ คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓  ผู้เรียนมีกำรบ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  (๒ คะแนน) 

     
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (๑๐ คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑  ผู้เรียนค้นคว้ำหำควำมรู้จำกกำรอ่ำนและใช้เทคโนโลยี  
                   สำรสนเทศ  (๕  คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒  ผู้เรียนเรียนรูผ้่ำนประสบกำรณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งใน 
                   และนอกสถำนศึกษำ  (๕ คะแนน) 

     
 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๔  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น (๑๐  คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑  ผู้เรียนมีควำมสำมำรถด้ำนกำรคิด (๕ คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒  ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวเข้ำกับสังคม  
                 (๕ คะแนน) 

    
 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  (๒๐ คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ – ๕.๘  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ๘ กลุ่มสำระ 

         (กลุ่มสำระละ ๒.๕ คะแนน  เป็นคะแนนผลสัมฤทธิ์    
        

  
 

   



๕๐ 
 

 
มาตรฐาน 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง 
เร่งด่วน 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

                ๒ คะแนน  คะแนนพัฒนำกำร ๐.๕ คะแนน)      
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น  

        ผู้เรียนเป็นส าคัญ (๑๐ คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑  ประสิทธิผลกำรด ำเนินกำรของสถำนศึกษำ  (๕ คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครู (๕ คะแนน) 

     
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา 
                สถานศึกษา  (๕ คะแนน) 
ข้อที่ ๑  ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำร 

   สถำนศึกษำ  (๒  คะแนน) 
ข้อที่ ๒   ประสิทธิภำพของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน   

   (๑  คะแนน) 
ข้อที่ ๓   บรรยำกำศและสภำพแวดล้อม (๒  คะแนน) 

     

ตัวบ่งชี้ท่ี ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด (๕ คะแนน) 
๑.  เกณฑ์กำรพิจำรณำเชิงปริมำณ (๒ คะแนน)  ใช้คะแนนของผลกำร 
    ตรวจสอบคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำจำกต้น 
    สังกัด ๑ ป ี
๒.กณฑ์กำรพิจำรณำพัฒนำกำร (๒.๕ คะแนน)  ใช้คะแนนผลกำร 
   ประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ๓ ปีย้อนหลัง 

     
 

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (๒ ตัวบ่งชี้หลัก)  (๑๐ คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน  พันธกิจ 

       และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา  (๕ คะแนน) 

    
 
 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น 
                เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  (๕ คะแนน) 

 
 

   
 

 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ( ๒ ตัวบ่งช้ีหลัก)  (๑๐ คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท  

ของสถานศึกษา (๕ คะแนน)   
 
 

    
 

 
 

 



๕๑ 
 

 
มาตรฐาน 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง 
เร่งด่วน 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ 
                 มาตรฐานและพัฒนา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการ 
                 ปฏิรูปการศึกษา  (๕ คะแนน) 

    
 

 

 
 โรงเรียนมีผลกำรประเมินระดับคุณภำพ  ดี  โดยมีค่ำเฉลี่ย  ๗๗.๙๔   
ผลกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพ    รับรอง     ไม่รับรอง   
กรณีท่ีไม่ได้รับรอง  เนื่องจำก ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ระดับคุณภำพต้องปรับปรุง 

 ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 จุดเด่น  
 ผู้เรียนมีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีควำมใฝ่รู้ และเรียนรู้
อย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถคิดเป็น ท ำเป็น และแก้ปัญหำได้อย่ำงเหมำะสม มีประสิทธิผลของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ มีพัฒนำกำรของกำรประกันคุณภำพภำยในโดยสถำนศึกษำและต้นสังกัด ผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำรพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบำทของสถำนศึกษำ 
  จุดที่ควรพัฒนา  
  สถำนศึกษำควรส่งเสริมพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรม
สอนซ่อมเสริมให้กับผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต่ ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน ส่งเสริมกิจกรรมรักกำรอ่ำนอย่ำง
ต่อเนื่อง 
   ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วนระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ 

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
ผู้เรียนควรได้รับกำรกระตุ้นในเรื่องควำมสนใจ เห็นควำมส ำคัญของกำรศึกษำ มีควำมตั้งใจในกำรท ำ
ข้อสอบ มีกำรเตรียมตัวก่อนสอบอย่ำงเหมำะสม 

๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
สถำนศึกษำควรพัฒนำปรับปรุง หลักสูตรสถำนศึกษำ หลักสูตรท้องถิ่น กำรนิเทศภำยใน กำรวิจัยเพ่ือ
คุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 
 
 
 



๕๒ 
 

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สถำนศึกษำควรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้คิดเป็นให้ท ำเป็นในทุกกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ ครูควรประเมินพฤติกรรมผู้เรียนและผลงำนของผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 

๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
สถำนศึกษำควรจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีคุณภำพใช้เป็นแบบอย่ำงได้ พัฒนำกำร
บริหำรจัดกำรของผู้มีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 
 

การวางแผน (Plan) 
๑. ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
๒. ก าหนดแนวทาง การยกระดับผลสัมฤทธิ ์
๓. แต่งต้ังผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน ปฏิบัติงาน 
                ๔. ก าหนดวิธีการส่งเสริม สนับสนุน              
ก ากับ             ก ากับ นิเทศติดตาม 
5. เ               ๕. เตรียมสื่อ เทคโนโลยี และแหล่ง 
                       เรียนรู้                                                                
เรียนรู้           

การปรับปรุง พัฒนา (Act) 
๑. สรุปผลการพัฒนา 
๒. ปรับปรุงให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
   และเป้าหมาย 
๓. วางแผนการปฏิบัติในระยะต่อไป 

                การน าไปปฏิบัติ (Do) 
๑. ครูน ำหลักสตูรสู่ช้ันเรียน 

                ๒. ครูมีกระบวนกำรพัฒนำผู้เรียนด้วย 
           วิธีกำรที่หลำกหลำยสอดคล้องกับศักยภำพ 
และบริบทผู้เรียน โดยสอดคล้องกบัมำตรฐำนกำร
เรียนรู/้ตัวช้ีวัดตำมแนวทำงกำรจดักำรเรียนรู ้
๓. ครูใช้กระบวนกำรเรียนรูโ้ดยเนน้ผู้เรยีนเป็นส ำคัญ 
๔. ใช้สื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ ทรัพยำกร
สำรสนเทศ กำรสืบค้นอย่ำงมรีะบบ 
๕. ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ และนิเทศติดตำมผล 

  การตรวจสอบ (Check) 
๑. ทบทวน พิจารณา ตรวจสอบ 
๒. วิเคราะห์ ประเมินผลการ 
    ปฏิบัติงาน 
๓. ประเมินผล 
๔. น าผลไปปรับปรุง/พัฒนา 
 

ส่วนที ่๒ 
 

   ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

ประเด็นพิจารณา ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑. ระดับคุณภาพ : ดี 
๒.  วิธีการพัฒนา/กระบวนการ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนการประเมินตนเอง 

โรงเรียนสตึก มีข้ันตอนกำรด ำเนินงำนพัฒนำระบบกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนดังนี้ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ภาพที่ ๑ แผนผังผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 

 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเ้รียน 
 

 



๕๔ 
 
 ๒.๑  วิธีการพัฒนา/กระบวนการ    

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
                สถำนศึกษำมีกระบวนกำรพัฒนำผู้เรียนด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย ครูจัดกำรเรียนรู้ให้เป็นไปตำม
ศักยภำพของผู้เรียน และเป็นไปตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัดของหลักสูตร ด้ำนควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำร
เขียน กำรสื่อสำร โรงเรียนได้จัดกิจกรรม โครงกำร เพื่อส่งเสริมนักเรียน ดังนี้ กำรแข่งขันทักษะวิชำกำรใน
ระดับต่ำงๆ โครงกำรตลำดนัดวิชำกำร โครงกำรค่ำยภำษำอังกฤษ โครงกำรภำษำญี่ปุ่นวันละค ำ  โครงกำรอ่ำน
คล่องเขียนคล่อง โครงกำรคลินิกวิชำกำร โครงกำรห้องสมุด และโครงกำรส่งเสริมรักกำรอ่ำน ทั้งนี้เพ่ือเน้นให้
นักเรียนอ่ำนออกเขียนได้ ด้ำนควำมสำมำรถในด้ำนกำรคิด กำรวิเครำะห์และคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำ  มีกำรจัดกิจกรรม โครงกำร ส่งเสริมนักเรียนดังนี้ โครงกำรแข่งขัน
ทักษะด้ำนคณิตศำสตร์ โครงกำรค่ำยคณิตศำสตร์ โครงกำรสัปดำห์วิทยำศำสตร์ ค่ำยวิทยำศำสตร์ กำรสอน
แบบโครงงำนในรำยวิชำต่ำงๆ  และมีกำรจัดกำรเรียนรู้ทั้งรูปแบบกำรระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนกำรคิด กระบวนกำรใช้ปัญหำเป็นหลัก  ด้ำนควำมสำมำรถกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและให้นักเรียน
สืบค้นข้อมูล  ควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย วัด
และประเมินผลตำมสภำพจริง มีกำรแก้ปัญหำกำรติด 0  ร  และมส ด ำเนินโครงกำรตำมนโยบำยต้นสังกัด 
NCLB ไม่ทิ้งเด็กหลังห้อง  ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและพัฒนำจำกกำรทดสอบระดับชำติ โรงเรียนได้จัด
โครงกำร ติว O-Net จำกวิทยำกรภำยใน และภำยนอก โครงกำรติว Gat-Pat และมีกิจกรรม โครงกำรเพ่ือ
เตรียมควำมพร้อมในกำรศึกษำต่อกำรฝึกงำนหรือกำรท ำงำน มีกำรจัดกิจกรรม โครงกำร ดังนี้ โครงกำรสำน
ฝันวนำลัย โครงกำรปัจฉิมมิเทศ และโครงกำรติวเพื่อเข้ำสู่รั้วมหำวิทยำลัย นอกจำกนี ้สถำนศึกษำได้มีกำร
ด ำเนินกำรเพ่ือพัฒนำทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข เน้นกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม ที่เหมำะสมกับวัยของผู้เรียน   และตำมนโยบำยของผู้บริหำร สร้ำงภูมิคุ้มกัน และรู้เท่ำทันสื่อและสิ่ง
ไม่พึงประสงค์ จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  โครงการแข่งขันกีฬาภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดี  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีผู้บ าเพ็ญประโยชน์และเข้าค่ายคุณธรรม 
เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตสำธำรณะ สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข 
โครงการทัศนศึกษาเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งต่างๆที่อยู่ภายนอกห้องเรียน ส่งเสริมประชาธิปไตยและเลือกตั้ง
คณะกรรมการนักเรียน ส่งเสริมทักษะความสามารถด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
อัจฉริยภาพด้านต่างๆ เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลายและตรงตามความสามารถและความถนัดของ
ผู้เรียนจัดกิจกรรมกำรพัฒนำให้เหมำะสมกับวัย   พัฒนำคุณธรรมผู้เรียนตำมหลักสูตร  มีระบบกำรแนะแนว
และกำรดูแลสุขภำวะจิต น ำภูมิปัญญำท้องถิ่นมำร่วมกันวำงแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและมีกำรเรียนรู้ใน
โลกกว้ำง กำรเข้ำไปศึกษำกับภูมิปัญญำในชุมชนรอบ ๆ สถำนศึกษำ 

๒.๒ ผลการด าเนินงาน  
   ๑. จำกกระบวนกำรพัฒนำและกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้นักเรียนทุกคนมี



๕๕ 
 
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนกำรเขียนและกำรสื่อสำรตำมที่สถำนศึกษำได้ก ำหนด คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๒ อยู่ใน
ระดับดเียี่ยม 

 ๒. นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณ คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๙๗ อยู่ในระดับดี 

   ๓. นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยน

ควำม คิดเห็น และแก้ปัญหำ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๐๔ อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

   ๔. นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร คิดเป็นร้อยละ 

๘๔.๘๖  

อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

    ๕. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ ต่ ำกว่ำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนปีกำรศึกษำ 

๒๕๕๙  

ค่ำเฉลี่ยปี ๒๕๕๙ เท่ำกับ ๓.๐๕ ค่ำเฉลี่ยปี ๒๕๖๐ เท่ำกับ ๓.๐๔ ลดลง ๐.๐๑ คิดเป็นรอ้ยละ -๐.๓๓ 

    ๖. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๓๓.๐๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๓๒.๙๙ ค่ำเฉลี่ยลดลง  - 
๐.๐๔ คิดเป็นร้อยละ -๐.๑๒  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ ๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๓๐.๐๙ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๒๘.๙๓ 
ค่ำเฉลี่ยลดลง – ๑.๑๖  
คิดเป็นร้อยละ -๓.๘๖ 
   ๗. นักเรียนมีควำมรู้ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ  

๘๔.๓๕ อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๖ 
 

ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 

๑. นักเรียนมี

ควำมสำมำรถใน

กำรอ่ำน กำรเขียน 

กำรสื่อสำร  

ระดับ ดีเยี่ยม 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

๒. นักเรียนมี

ควำมสำมำรถใน

กำรคิดค ำนวณ 

ระดับดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๗ 
 

ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 

๓. นักเรียนมี

ควำมสำมำรถใน

กำรคิดวิเครำะห์ 

คิดอย่ำงมี

วิจำรณญำณ 

อภิปรำย

แลกเปลี่ยนควำม

คิดเห็น และ

แก้ปัญหำ 

 

ระดับ ดีเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔. นักเรียนมีควำม 

สำมำรถในกำรใช้

เทคโนโลยี

สำรสนเทศและกำร

สื่อสำร  

ระดับ ดีเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 



๕๘ 
 

ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 

๕. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำร

เรียน 

 

ระดับ ปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖. ผลกำรทดสอบ

ระดับชำติขั้น

พ้ืนฐำน (O-NET) 

ระดับ ปรับปรุง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



๕๙ 
 

ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗. นักเรียนมีควำมรู้

ทักษะพ้ืนฐำน และ

เจตคติที่ดีต่องำน

อำชีพ  

  

ระดับ ดีเยี่ยม     

  

 

 

 

 

 

 

    



๖๐ 
 
๒.๓ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนการประเมินตนเอง 

 - ปพ ๕ แสดงรำยละเอียดดังนี้ ๑.กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ ๒.กำรประเมินกำรอ่ำน กำรเขียน กำร
สื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ ๓. กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 - ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ ทุกระดับชั้น 
   - ผลกำรทดสอบระดับชำติ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

 - ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 - ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน 

 - ผลกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

 - ผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน ๕ ด้ำน 

 - ผลงำนของนักเรียนที่เกิดจำกกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

 - รำยงำนกิจกรรมโครงกำรต่ำง ๆ  โครงกำรรักกำรอ่ำน  หนังสือเล่มเล็ก  โครงกำรค่ำยคณิตศำสตร์

เพ่ือพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิด โครงกำรสอบแข่งขันทักษะทำงคณิตศำสตร์ ค่ำยวิทยำศำสตร์  สัปดำห์

วิทยำศำสตร์  

ค่ำยภำษำไทย ค่ำยภำษำอังกฤษ  รำยงำนสรุปกำรแก้ปัญหำ ๐ ร  มส  รำยงำนสรุปกิจกรรมวันส ำคัญต่ำง ๆ 

รำยงำนสรุปกิจกรรมลดเวลำเรียนเพ่ิมเวลำรู้  กำรเข้ำค่ำยลูกเสือ-เนตรนำรี และผู้บ ำเพ็ญประโยชน์  กำร

แข่งขันกีฬำภำยใน  

กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี 

     - ภำพกิจกรรมต่ำง ๆ 

๓. จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา  
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

ผู้เรียนอ่ำนหนังสือออกและอ่ำนคล่อง รวมทั้ง
สำมำรถเขียนเพ่ือกำรสื่อสำรได้ ทุกคนสำมำรถใช้
เทคโนโลยีในกำรแสวงหำควำมรู้ได้ด้วยตนเอง 
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนอยู่ใน
ระดับด ี ผู้เรียนมีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง มี
สมรรถภำพทำงกำยและน้ ำหนักส่วนสูงตำมเกณฑ์ 
มีระเบียบวินัย  เคำรพกฎกติกำ มำรยำทของสังคม 
ผู้เรียนยอมรับเหตุผลควำมคิดเห็นของผู้อ่ืน และมี
มนุษยสัมพันธ์ดี สำมำรถด ำรงตนอยู่ในสังคมได้
อย่ำงมีควำมสุข เป็นแบบอย่ำงที่ดีได้ 

- ส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาด้านผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน   
(O-NET) ให้สูงมากขึ้นกว่าเดิม   
- สื่ออุปกรณ์ วัสดุ อุปกรณ์ กำรเรียน และอินเทอร์เน็ต ที่
ทันสมัยและเพียงพอ ต่อควำมต้องกำรของครูใช้ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน และส ำหรับเด็กนักเรียนในกำร
สืบค้นข้อมูล  
- งบประมำณมีน้อย ควรมีกำรระดมทรัพยำกร มีส่วน
ร่วมในกำรพัฒนำกำรศึกษำ  
 
 



๖๑ 
 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน 

 ประเด็นพิจารณา ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 ๑. ระดับคุณภาพดี 

 ๒. วิธีการพัฒนา/กระบวนการ   ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

๒.๑ วิธีการพัฒนา/กระบวนการ 

โรงเรียนสตึก มีข้ันตอนกำรด ำเนินงำนพัฒนำระบบกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒ แผนผังกระบวนการการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

  กำรพัฒนำคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นส่วนหนึ่งของกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรประเมิน 

ผู้เรียนตำมที่สถำนศึกษำก ำหนดโดยน ำกระบวนกำรวงจรคุณภำพ PDCA มำใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำร

พัฒนำคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้   

  กำรวำงแผน (PLAN) เป็นขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ ประชุมวำงแผนในกำรวิเครำะห์พฤติกรรมที่บ่งชี้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ศึกษำตัวชี้วัดตำมหลักสูตร

แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พิจำรณำตัวชี้วัดว่ำมีควำมครอบคลุมและสอดคล้องกับลักษณะธรรมชำติของ

วิชำ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนโครงกำรและกิจกรรมต่ำง ๆ ตลอดถึงกำรศึกษำแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับ กำร

การวางแผน (Plan) 
วิเครำะหป์ัญหำ  ศึกษำ

ตัวช้ีวัด และพฤติกรรมบ่งช้ี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ประชุม ก ำหนดเป้ำหมำย

ของกำรด ำเนินงำน 

การน าไปปฏิบัติ(Do) 
ด ำเนินกำรพัฒนำผู้เรียนท้ังใน

และนอกห้องเรียนด้วยกิจกรรม
กำรเรยีนรู้และกิจกรรมพัฒนำ

ผู้เรยีนและจิตสำธำรณะ 

การตรวจสอบ (Check) 
นิเทศ ติดตำม ตรวจสอบกำร

พัฒนำ คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ด้วยกิจกรรมกำรกำร

เรียนรู้และจิตสำธำรณะ 

การปรับปรุง พัฒนา (Act) 
แก้ไข ปรับปรุงคุณลักษณะที่ไม่
พึงประสงค์ของผู้เรียนที่ไม่ผ่ำน
เกณฑ ์ตำมแนวทำงที่ก ำหนด 



๖๒ 
 
พัฒนำคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพ่ือให้ได้แนวปฏิบัติในกำรพัฒนำผู้เรียนว่ำจะด ำเนินกำรพัฒนำ คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ด้วยวิธีใด เช่น กำรบูรณำกำรในกำรจัดโครงกำร กิจกรรมของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 8 กลุ่มสำระ 

กำรบูรณำกำรในกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน กำรจัดโครงกำรพัฒนำคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และกำร

ปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยสอดแทรกในกิจวัตรประจ ำวันของสถำนศึกษำเมื่อได้วิธีในกำรด ำเนินกำร

พัฒนำ จึงศึกษำข้อมูลพ้ืนฐำนของผู้เรียนก่อนกำรพัฒนำ โดยได้ข้อมูลจำกระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน น ำ

ข้อมูลนักเรียนที่ได้มำพิจำรณำสร้ำงเครื่องมือกำรประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่เหมำะสม สอดคล้องกับ

แนวปฏิบัติในกำรพัฒนำที่วำงไว้   

  กำรน ำไปปฏิบัติ  (DO) ด ำเนินกำรพัฒนำผู้เรียนตำมแนวทำงที่ก ำหนดไว้ในกิจกรรมกำรเรียนรู้ทั้งใน 

และนอกห้องเรียน ประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ผู้เรียนเป็นรำยกิจกรรม โดยใช้เครื่องมือในกำร

ประเมินที่เหมำะสมและสอดคล้องกับกิจกรรมและตัวชี้วัดที่ต้องกำรวัดแต่ละกิจกรรม   

  กำรตรวจสอบ (CHECK) นิเทศ ติดตำม ตรวจสอบกำรพัฒนำผู้เรียนเป็นระยะอย่ำงสม่ ำเสมอ รำยงำน 

ผลข้อมูลกำรพัฒนำคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมโครงกำร กิจกรรม สะท้อนผลกำรพัฒนำ   

  กำรปรับปรุงพัฒนำ (ACT) น ำข้อมูลนักเรียนที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์มำ

วำงแนวทำงในกำรปรับปรุงพฤติกรรมให้เหมำะสมและด ำเนินกำรแก้ไขพฤติกรรมของผู้เรียน  

  เมื่อผู้เรียนถ้ำไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้รับกำรแก้ไขตำมแนวทำงกำรแก้ไข 

ปรับปรุงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด รำยงำนผลให้ผู้บังคับบัญชำและผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องทรำบ จึงมีกำรประชุมวำงแผนโดยกำรน ำข้อมูลกำรพัฒนำคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ด ำเนินกำรจำก

รำยงำนมำหำแนวทำงในกำรสร้ำงเป็นแผนพัฒนำคุณภำพเพ่ือยกระดับคุณภำพมำตรฐำนกำรพัฒนำ 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้สูงขึ้นต่อไป 

๒.๒ ผลการด าเนินการพัฒนา 

 ๑. นักเรียนมีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด โดยสถำนศึกษำได้มีกำรสอดแทรก
ในรำยวิชำทุกรำยวิชำ ครูผู้สอนมีกำรประเมินผล นอกจำกนี้สถำนศึกษำได้จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม เช่น 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน กิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๑ อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
    ๒. นักเรียนมีควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย สถำนศึกษำได้มีกำรจัดกิจกรรมอย่ำง
หลำกหลำย เช่น กิจกรรมวันเข้ำพรรษำ วันออกพรรษำ วันมำฆบูชำ วันแม่แห่งชำติ และเข้ำร่วมกิจกรรมกับ
ท้องถิ่น เช่น กิจกรรมประเพณีแข่งเรือยำวชิงถ้วยพระรำชทำน กิจกรรมแห่เทียนเข้ำพรรษำ คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
     ๓. กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย สถำนศึกษำได้จัดกิจกรรม เช่น 
กิจกรรมดูแลห้องเรียน มีกฎกติกำในกำรดูแลห้องเรียน ท ำควำมสะอำดห้องเรียน กิจกรรมเข้ำค่ำยลูกเสือ-
เนตรนำรี ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ กำรแข่งขันกีฬำภำยใน กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในกำรท ำ
โครงงำน คิดเป็นร้อยละ  ๘๔.๓๕ อยู่ในระดับดเียี่ยม 



๖๓ 
 
     ๔. สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม นักเรียนสำมำรถเล่นกีฬำต่ำง ๆ ได้ท้ังในรำยวิชำที่เรียน กำร
แข่งขันกีฬำภำยใน อีกทั้งนักเรียนทุกคนมีกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี  คิดเป็นร้อยละ  ๗๕.๕๘ อยู่ในระดับดี 
 

ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 

๑. นักเรียนมีคุณลักษณะ

และค่ำนิยมทีด่ีตำมที่

สถำนศึกษำก ำหนด 

ระดับ ดเียี่ยม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. นักเรียนมีควำมภูมิใจใน

ท้องถิ่นและควำมเป็น

ไทย  

ระดับ ดเียี่ยม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๔ 
 

ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 

๓. กำรยอมรับที่จะอยู่

ร่วมกันบนควำม

แตกต่ำงและ

หลำกหลำย  

ระดับ ดเียี่ยม 

 

 

 

 

 

 

๔. สุขภำวะทำงร่ำงกำย 

และจิตสังคม  

ระดับ ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๕ 
 
๒.๓ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนการประเมินตนเอง 

 - ปพ ๕ แสดงรำยละเอียดดังนี้ ๑.กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ ๒.กำรประเมินกำรอ่ำน กำรเขียน กำร
สื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ ๓. กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 - ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ ทุกระดับชั้น 
   - ผลกำรทดสอบระดับชำติ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

 - ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 - ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน 

 - ผลกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

 - ผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน ๕ ด้ำน 

 - ผลงำนของนักเรียนที่เกิดจำกกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

 - รำยงำนกิจกรรมโครงกำรต่ำง ๆ โครงกำรรักกำรอ่ำน หนังสือเล่มเล็ก โครงกำรค่ำยคณิตศำสตร์

เพ่ือพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิด โครงกำรสอบแข่งขันทักษะทำงคณิตศำสตร์ ค่ำยวิทยำศำสตร์  สัปดำห์

วิทยำศำสตร์ ค่ำยภำษำไทย ค่ำยภำษำอังกฤษ รำยงำนสรุปกำรแก้ปัญหำ ๐ ร  มส  รำยงำนสรุปกิจกรรมวัน

ส ำคัญต่ำง ๆ รำยงำนสรุปกิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ กำรเข้ำค่ำยลูกเสือ-เนตรนำรี และผู้บ ำเพ็ญ

ประโยชน์ กำรแข่งขันกีฬำภำยใน  

กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี 

     - ภำพกิจกรรมต่ำง ๆ 

๓. จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา  
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีสูงขึ้น เป็นผู้มี
สัมมำคำรวะ มีท่ำทีสุภำพ อ่อนน้อม ยิ้ม-ไหว้-
ทักทำยอย่ำงนอบน้อมเป็นนิสัย  มีจิตสำธำรณะ 
ช่วยเหลืองำนและกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชน 
เป็นที่ยอมรับ เป็นผู้มีวินัยต่อตนเองและส่วนร่วม  
มีภำวะควำมเป็นผู้น ำ มีกิจกรรม คณะกรรมกำร
นักเรียนและสภำนักเรียนที่เข้มแข็ง เครือข่ำย
พัฒนำผู้น ำที่ชัดเจนเป็นระบบ ผู้เรียนมีส่วนร่วม 
ในกิจกรรม ประเพณีแห่เทียนเข้ำพรรษำ ประเพณี
ลอยกระทง ประเพณีกำรแข่งขันเรือยำว และ 
 

ควรส่งเสริมผู้เรียนเข้ำร่วมกิจกรรมของท้องถิ่นที่หลำก 
หลำย เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลำกหลำย ตำมควำมถนัด
และควำมสนใจของผู้เรียน และควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
ได้ตระหนักถึงควำมหลำกหลำยของภูมิปัญญำทำงภำษำ  
และกำรสืบค้น สำรสนเทศเพ่ือกำรพัฒนำ และน ำภูมิ
ปัญญำมำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 



๖๖ 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

กิจกรรมประเพณีต่ำง ๆ ของชุมชน ด้วยควำม
พร้อมเพรียงทั้งนักเรียนและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ก่อให้เกิดควำมสมำนสำมัคคีระหว่ำง บ้ำน 
วัด โรงเรียน  มีกำรส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด ควำม
ภำคภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่ำของควำมเป็นไทย 
มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปัญญำไทย ด้วยกำรด ำเนินโครงกำรและ
กิจกรรมต่ำง ๆ ที่หลำกหลำย จนเป็นที่ประจักษ์ 
ได้รับควำม ไว้วำงใจจำกชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง
สม่ ำเสมอ ก่อให้เกิดควำมรัก สร้ำงเสริมให้เกิด
ควำมตระหนักส ำนึกรักบ้ำนเกิด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 
 

การตรวจสอบ (Check) 
ติดตำม ตรวจสอบคุณภำพ
ภำยใน  

การปรับปรุง พัฒนา (Act) 
เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ 
ปรับปรุง พัฒนำ ต่อยอด  

 
 

๑. ระดับคุณภาพ : ดี 
๒. วิธีการพัฒนา/กระบวนการ   ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมิน

ตนเอง 

๒.๑ วิธีการพัฒนา/กระบวนการ 

โรงเรียนสตึก มีข้ันตอนการด าเนินงานพัฒนาระบบการด าเนินงานตามมาตรฐานดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๓ แผนผังกระบวนการบริหารและการจัดการ  

             โรงเรียนได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์สภำพปัญหำ ผลกำรจัดกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ โดยกำรศึกษำข้อมูล 
สำรสนเทศจำกผลกำรนิเทศ ติดตำม ประเมินกำรจัดกำรศึกษำตำมนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำ และจัด
ประชุมระดมควำมคิดเห็น จำกบุคลำกรในสถำนศึกษำเพ่ือวำงแผนร่วมกันก ำหนดเป้ำหมำย ปรับวิสัยทัศน์ 
ก ำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพผู้เรียน มีกำรปรับแผนพัฒนำ
คุณภำพจัดกำรศึกษำ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ให้สอดคล้องกับสภำพปัญหำ ควำมต้องกำรพัฒนำ และ
นโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำ พร้อมทั้งจัดหำทรัพยำกร จัดสรรงบประมำณ มอบหมำยงำนให้ผู้รับผิดชอบ 
ด ำเนินกำรพัฒนำตำมแผนงำนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ มีกำรด ำเนินกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม 
ประเมินผลกำรด ำเนินงำน และสรุปผลกำรด ำเนินงำน 

               ๒.๒ ผลการด าเนินการพัฒนา 
                   ๑ สถำนศึกษำมีกำรก ำหนดเป้ำหมำย วิสัยทัศน์และพันธกิจ   สอดคล้องกับสภำพปัญหำ   
ควำมต้องกำรพัฒนำของสถำนศึกษำ นโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ควำมต้องกำรของชุมชน ท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับแนวทำงกำรปฏิรูปตำมแผนกำรศึกษำชำติ 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 

การวางแผน (Plan) 
สร้ำงควำมตระหนัก 
และจัดท ำมำตรฐำน 

การน าไปปฏิบัติ (Do) 
ท ำตำมแผนฯ ประชุมผู้ที่
เกี่ยวข้อง นิเทศภำยใน 

 



๖๘ 
 
              ๒.  แผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี สอดคล้องกับกำรพัฒนำผู้เรียน 
มีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง ข้อมูล
สำรสนเทศมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น ำไปประยุกต์ใช้ได้ ด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ และมีกิจกรรม 
จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
  ๓. มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ โดยโรงเรียนแบ่งกำรบริหำรออกเป็น ๔ ฝ่ำย  
๑.ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร ๒.ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล ๓.ฝ่ำยบริหำรทั่วไป  ๔.ฝ่ำยบริหำรงบประมำณ  และมีระบบ
ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำที่ด ำเนินกำรตำมระบบประกันคุณภำพภำยในอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้ระบบ
บริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำเกิดประสิทธิภำพ ส่งผลให้นักเรียนเป็นผู้เรียนที่มีคุณภำพ เป็นคนเก่ง 
คนดี มีคุณธรรม มีควำมสุข โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภำพมีกำรน ำข้อมูลมำใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำงำน
อย่ำงต่อเนื่อง 
  ๔. โรงเรียนมีกำรพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ และทุก
กลุ่มเป้ำหมำย โดยครูมีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ โครงสร้ำงรำยวิชำค ำอธิบำยรำยวิชำเกณฑ์กำรวัดและ
ประเมินผล 
ของแต่ละรำยวิชำ ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนอย่ำงหลำกหลำยเน้นให้เด็กนักเรียนมีส่วนร่วม มีกิจกรรม
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม ได้แก่ ค่ำยวิทยำศำสตร์ ค่ำยคณิตศำสตร์เพ่ือพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิด ค่ำย
ภำษำไทย ค่ำยภำษำอังกฤษ  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมวัน
ส ำคัญ กิจกรรมวันสถำปนำลูกเสือ กิจกรรมกีฬำภำยในกิจกรรมทัศนศึกษำนอกสถำนที่ กิจกรรมเข้ำค่ำย
ลูกเสือ-เนตรนำรี และผู้บ ำเพ็ญประโยชน์  กิจกรรมเปิดบ้ำนวิชำกำร (Open house) กิจกรรมกำรแข่งขัน
ทักษะควำมสำมำรถทำงวิชำกำรและเทคโนโลยี ส่งผลให้นักเรียนเป็นผู้เรียนที่มีคุณภำพ เป็นคนเก่ง คนดี มี
คุณธรรม มีควำมสุข สำมำรถเข้ำศึกษำต่อในสถำบันกำรศึกษำท่ีสูงขึ้นหรือประกอบอำชีพ สำมำรถปรับตัวให้
อยู่ในสังคมแห่งกำรเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงมีควำมสุข 
 ๕. พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ ครูได้รับกำรพัฒนำดังนี้ อบรมตำม
โครงกำรพัฒนำครูรูปแบบครบวงจร  อบรม Tepe ออนไลน์ อบรมพัฒนำจำกหน่วยงำนต้นสังกัด  อบรมตำม
โครงกำรพัฒนำบุคลำกรของโรงเรียน เช่น โครงกำรอบรมภำษำอังกฤษส ำหรับครู โครงกำรอบรมกำรสร้ำงสื่อ
โดยใช้โปรแกรม Google applicatons โครงกำรอบรมตำมกระบวนกำร PLC และศึกษำดูงำนนอกสถำนที่ 
น ำควำมรู้มำจัดท ำแผนกำรเรียนรู้ สื่อ กำรจัดกิจกรรมเรียนกำรสอน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ อยู่ในระดับยอด
เยี่ยม 

 ๖. จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ คิดเป็นร้อย
ละ ๗๗.๐๔ อยู่ในระดับด ีมีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน  ได้แก่มีห้องคอมพิวเตอร์และระบบ
อินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง มีสื่อกระดำนอัจฉริยะ  สื่อ DLIT ห้องปฏิบัติกำรคณิตศำสตร์ ห้องปฏิบัติกำร
วิทยำศำสตร์ ห้องสมุด ห้องดนตรี เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และสื่อกำรเรียนกำรสอน ปรับปรุงอำคำรเรียนเพ่ือ
เหมำะสมกับกำรเรียนกำรท ำกิจกรรมจัดห้องเรียนห้องปฏิบัติกำรให้เหมำะสมและปลอดภัยในกำรเรียนกำร



๖๙ 
 
สอนให้ทันสมัย โรงเรียนมีสภำพแวดล้อมที่ร่มรื่น น่ำอยู่ ปลอดภัย มีมุมพักผ่อน มีสื่อเพ่ือกำรเรียนรู้ ส่งผลให้
ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
 ๗. จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ ระบบ
อินเทอร์เน็ตในกำรปฏิบัติงำนของแต่ละฝ่ำย โปรแกรม Care for all ในงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โปรแกรม SGS ในกำรบันทึกและรำยงำนผลด้ำนกำรเรียน โปรแกรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำง รวมทั้งโรงเรียนได้มีกำร
ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือให้ครูผู้สอนและนักเรียนสำมำรถเข้ำไปสืบค้นข้อมูล และห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอในจัดกำรเรียนกำรสอน  
มีกำรตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ น ำผลมำพัฒนำผู้เรียนอย่ำงเหมำะสมและต่อเนื่อง 

ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 

๑. ร้อยละของจ ำนวนครูที่

ได้รับกำรอบรมพัฒนำ

ทำงวิชำชีพ 

ระดับ ดเียี่ยม 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. ร้อยละของจ ำนวนครูที่

ได้รับกำรนิเทศ ก ำกับ 

ติดตำม และ

ประเมินผล 

ระดับ ยอดเยีย่ม 
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 ๒.๓ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนการประเมินตนเอง 

 - แผนปฏิบัติกำร 

 - แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

 - หลักสูตรสถำนศึกษำ 

 - รำยงำนกำรอบรมพัฒนำครู 

 - รำยงำนกิจกรรมโครงกำรต่ำง ๆ  ค่ำยวิทยำศำสตร์ ค่ำยคณิตศำสตร์เพ่ือพัฒนำทักษะกระบวนกำร

คิด ค่ำยภำษำไทย ค่ำยภำษำอังกฤษ  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรม

วันส ำคัญ กิจกรรมวันสถำปนำลูกเสือ กิจกรรมกีฬำภำยใน กิจกรรมทัศนศึกษำนอกสถำนที่ กิจกรรมเข้ำค่ำย

ลูกเสือ-เนตรนำรี และผู้บ ำเพ็ญประโยชน์  กิจกรรมเปิดบ้ำนวิชำกำร (Open house) กิจกรรมกำรแข่งขัน

ทักษะควำมสำมำรถทำงวิชำกำรและเทคโนโลยี อบรมตำมโครงกำรพัฒนำครูรูปแบบครบวงจร  อบรม Tepe 

ออนไลน์ โครงกำรอบรมภำษำอังกฤษส ำหรับครู โครงกำรอบรมกำรสร้ำงสื่อโดยใช้โปรแกรม google โครงกำร

อบรมตำมกระบวนกำร PLC และศึกษำดูงำนนอกสถำนที่ 

     - ภำพกจิกรรมต่ำง ๆ 

๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  

จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  
โรงเรียนมีกำรบริหำรและกำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ ใช้เทคนิคกำรประชุมที่
หลำกหลำยวิธี เช่น กำรประชุมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ประชุมฝ่ำยบริหำร ประชุม
ประจ ำเดือน สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และ
การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา เพ่ือให้ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำรก ำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย ที่ชัดเจน มีกำรปรับแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ที่สอดคล้องกับผลกำรจัดกำรศึกษำ สภำพ
ปัญหำ ควำมต้องกำรพัฒนำ และนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำ
ให้ผู้เรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ   ครูผู้สอน
สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีคุณภำพ และจัดท ำรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำ และ
โรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในกำรรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐำนในกำรวำงแผน
พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 

 ๑. กำรวำงแผนและ
ด ำเนินงำนพัฒนำ
วิชำกำรควรท ำโครงกำร
รองรับเพื่อพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียนรอบด้ำน 
ทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
๒. มีกำรนิเทศ ติดตำม
เพ่ือวำงแผนในกำร
พัฒนำต่อไป ตำมระบบ 
PDCA 
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๑. ระดับคุณภาพ : ดี 
๒. วิธีการพัฒนา/กระบวนการ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  ๒.๑ วิธีการพัฒนา/กระบวนการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๔ แผนผังกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
 โรงเรียนด ำเนินกำรส่งเสริมให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญโดยกำรด ำเนินงำน/
กิจกรรมอย่ำงหลำกหลำย ได้แก่ งำนหลักสูตรมีกำรประชุมปฏิบัติกำรปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ  ปรับ
โครงสร้ำงรำยวิชำ หน่วยกำรเรียนรู้ ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก ำหนดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยกำรเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงโอกำสให้นักเรียน
ทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปควำมรู้ได้ด้วยตนเอง จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นทักษะกำรคิด เช่น 
จัดกำรเรียนรู้ด้วยโครงงำน ครูมีกำรมอบหมำยหน้ำที่ให้นักเรียนจัดป้ำยนิเทศ และบรรยำกำศตำมสถำนที่ต่ำง 
ๆ ทั้งภำยในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อกำรเรียนกำรสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น  มีกำรประเมินคุณภำพและประสิทธิภำพของสื่อกำรสอนที่ใช้ ครูทุกคนท ำงำนวิจัยในชั้นเรียน ปี
กำรศึกษำละ ๑ เรื่อง และได้มีกำรจัดโครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆเพ่ือให้นักเรียนได้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
และเกิดประโยชน์สูงสุด  
 
     ๒.๒ ผลการด าเนินการพัฒนา 
    จำกกำรด ำเนินงำน/โครงกำร/กิจกรรมอย่ำงหลำกหลำย โรงเรียนสตึกได้จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิด

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 

การน าไปปฏิบัติ (Do) 
ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนตำมรูปแบบที่ได้วำงแผนไว้ 

การตรวจสอบ (Check) 
นิเทศ ติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล 

การปรับปรุง พัฒนา (Act) 
สรุปผลกำรพัฒนำ ปรับปรุง
ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์
และเป้ำหมำย วำงแผนกำร
ปฏิบัติในระยะต่อไป 

การวางแผน (Plan) 
ศึกษำ วิเครำะหห์ลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
เพื่อวำงแผนในกำรจัดกิจกรรม
กำรเรยีนกำรสอน 
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และปฏิบัติจริงและสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๒๕  อยู่ในระดับดี มีกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนสอนอย่ำงหลำกหลำย เช่น กำรสอนแบบโครงงำน จัดกิจกรรมกำรกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำกำร
เขียนโปรแกรม กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยใช้กระบวนกำรกลุ่ม กิจกรรมลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ 
กิจกรรมเปิดบ้ำนวิชำกำร (Open house) กิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์เพ่ือพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิด ค่ำย
ภำษำอังกฤษ ค่ำยภำษำไทย ค่ำยวิทยำศำสตร์  สัปดำห์วิทยำศำสตร์ ครูมีกำรจัดท ำแผนกำรสอน วิจัยในชั้น
เรียน รำยงำนกำรสอน ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้โรงเรียนมี
สื่อคอมพิวเตอร์ทุกกลุ่มสำระ มีห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ห้องสืบค้นข้อมูลของห้องสมุด กระดำนอัจฉริยะ 
สื่อ ระบบอินเทอร์เน็ต พร้อมในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน มีห้องปฏิบัติกำรคณิตศำสตร์ 
ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ ห้องดนตรี ห้องนำฎศิลป์ ธนำคำรโรงเรียน ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดกลุ่มสำระฯ 
อำคำรคหกรรม อำคำรเกษตร อำคำรอุตสำหกรรม มีแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ ทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๒๕ อยู่ในระดับดี มีมุมน ำเสนอผลงำนที่ภำคภูมิใจของ
นักเรียน  มุมสื่อกำรเรียนรู้  จัดกิจกรรมกำรมีส่วนร่วม ร่วมวำงแผนในกำรจัดกำรเรียนรู้ร่วมกับนักเรียน  กำร
ร่วมสร้ำงกติกำข้อตกลงในชั้นเรียน/เวรประจ ำวัน ป้ำยนิเทศเนื้อหำเป็นปัจจุบันน่ำสนใจและสวยงำม  โรงเรียน
มีกำรจัดครูสอนไดครบชั้น ครูมีควำมตั้งใจ มุงมั่นในกำรพัฒนำกำรสอน โดยจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรู 
โดยไดปฏิบัติจริง นักเรียนมีสวนรวมในกำรจัดบรรยำกำศ สภำพแวดลอมที่เอ้ือตอกำรเรียนรู กำรคัดกรอง
นักเรียน ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ออกเยี่ยมบ้ำนนักเรียน แก้ปัญหำกำรขำดเรียน กำรติด ๐ ร มส มีกำร
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน  ครูมกีำรวัดประเมินผลแบบบูรณำ
กำร ที่หลำกหลำย มีคู่มือกำรวัดและประเมินผล มีกำรวัดและประเมินผลตำมสภำพจริงและ ก ำหนดผล
คะแนนที่ชัดเจน มีกำรจัดท ำปพ.๕ วัดประเมินนักเรียนชัดเจนตลอดปกำรศึกษำ คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๖๒  อยู่ใน
ระดับด ีและมีกำรจัดท ำวิจัยในชั้นเรียน มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนำและ
ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยมีกำรประชุมครูทุกสำยชั้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  กิจกรรมสรุปข้อมูลสะท้อน
กลับท้ำยชั่วโมงสอน กิจกรรมเปดบำนวิชำกำรเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู กำรจัดท ำวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ ซ่ึง
ส่งผลใหผู้้เรียนมีคุณภำพ เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม มีควำมสุข และสำมำรถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่ำงมี
ควำมสุข 
     ๒.๓ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิง ประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

  - แผนกำรสอน  

 - วิจัยในชั้นเรียน  

 - รำยงำนกำรสอน   

 - กำรคัดกรองนักเรียน 

 - เยี่ยมบ้ำนนักเรียน   

 - รำยงำนกิจกรรมโครงกำรต่ำง ๆ กำรสอนแบบโครงงำน จัดกิจกรรมกำรกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ

กำรเขียนโปรแกรม กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยใช้กระบวนกำรกลุ่ม กิจกรรมลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำ



๗๓ 
 
รู้ กิจกรรมเปิดบ้ำนวิชำกำร (Open house) กิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์พัฒนำทักษะกระบวนกำรคิด ค่ำย

ภำษำอังกฤษ ค่ำยภำษำไทย ค่ำยวิทยำศำสตร์  สัปดำห์วิทยำศำสตร์  

     - ภำพกิจกรรมต่ำง ๆ 

 - ภำพบรรยำกำศห้องเรียน 

      ๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  

จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  
    ครูมีควำมตั้งใจ มุ่งมั่นในกำรพัฒนำกำรสอน โดย
จัดกิจกรรมให้นักเรยีนได้เรียนรู้โดยกำรคิด ได้ปฏิบัติ 
จริง มีกำรให้วิธีกำรและแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย ให้
นักเรียนแสวงหำควำมรู้จำกสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง
อย่ำงต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรจัดบรรยำกำศ
สภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้  
 

    ควรน ำภูมิปัญญำท้องถิ่นให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และกำรให้ข้อมูล 
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน ำไปใช้พัฒนำ
ตนเอง 
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๑. ระดับคุณภาพ : ดี 
๒. วิธีการพัฒนา/กระบวนการ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  ๒.๑ วิธีการพัฒนา/กระบวนการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                โรงเรียนด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ๘ ประกำร ได้แก่ ๑) ก ำหนด
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ๒) จัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำมุ่งเน้นคุณภำพตำมมำตรฐำน ๓) 
จัดกำรและบริหำรข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในกำรเก็บข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูลเป็น
สำรสนเทศที่เป็นปะโยชน์ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน ๔) จัดท ำแผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำ ๕) ด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ ๖) ประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนของ
สถำนศึกษำ  ๗) จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เสนอผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน ๘) โรงเรียนด ำเนินกำรพัฒนำ
คุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง จัดท ำโครงกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ มีกิจกรรมให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
แนวทำงกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในให้ครูทุกคนในโรงเรียน เพ่ือให้คณะครู บุคลำกรทุกฝ่ำยที่
เกี่ยวข้องมีควำมเข้ำใจกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ
ภำยในของโรงเรียน ให้ปฏิบัติหน้ำที่ติดตำมตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนของ
สถำนศึกษำ ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง คณะกรรมกำรประกันคุณภำพของโรงเรียนประเมินกำรด ำเนินงำนตำม
มำตรฐำนและสรุปผลกำรด ำเนินงำนเพื่อพัฒนำปรับปรุงตลอดปีกำรศึกษำ  
 
 
 
 

มาตรฐานที ่๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

 

สร้างความตระหนัก 

จัดท าแผนพัฒนา 

ติดตาม ตรวจสอบ 

เผยแพร่ พัฒนา
ปรับปรุง 
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              ๒.๒ ผลการด าเนินงาน 
                  โรงเรียนมีกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ อย่ำง
เป็นระบบ มีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในที่ระดับคุณภำพดี และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้ปกครอง ชุมชน
มีควำมพึงพอใจในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน  

 
การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

                 แนบท้ำยประกำศโรงเรียนสตึก เรื่อง ค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ   
                       ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  เพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย/ประเด็นการพิจารณา 

ปีการศึกษา 2560 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ระดับคุณภาพดี 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  
      1) ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรและ
กำรคิดค ำนวณ ตำมเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น   

นักเรียน ร้อยละ 82 มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน  
กำรเขียน กำรสื่อสำร   
ระดับคุณภำพ ดีเยี่ยม 

      2) ควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณ ตำมเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น   

นักเรียน ร้อยละ 62 มีควำมสำมำรถในกำรคิด
ค ำนวณ ตำมเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  
ระดับคุณภำพ พอใช้ 

      3) ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และคิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำ 

นักเรียน ร้อยละ 72 มีควำมสำมำรถในกำร
วิเครำะห์และคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำ 
ระดับคุณภำพ ดี 

      4) ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร 

นักเรียน ร้อยละ 82 มีควำมสำมำรถในกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
ระดับคุณภำพ ดีเยี่ยม 

      5) ควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ ควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำ เพ่ิมข้ึน 

      6) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและพัฒนำกำรจำกผลกำร
ทดสอบวัดระดับชำติ 

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและพัฒนำกำรจำกผล
กำรทดสอบวัดระดับชำติเพ่ิมขึ้น 

      7) ควำมพร้อมในกำรศึกษำต่อกำรฝึกงำนหรือกำรท ำงำน นักเรียน ร้อยละ 72 มีควำมพร้อมในกำรศึกษำต่อ 



๗๖ 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย/ประเด็นการพิจารณา 

ปีการศึกษา 2560 

 กำรฝึกงำนหรือกำรท ำงำน  
ระดับคุณภำพ ดี 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
      1) กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมท่ีสถำนศึกษำ
ก ำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมำยและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

นักเรียน ร้อยละ 82  มีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่
ดีตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมำย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
ระดับคุณภำพ ดีเยี่ยม 

      2) ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย  นักเรียน ร้อยละ 82   มีควำมภูมิใจในท้องถิ่นและ
ควำมเป็นไทย 
ระดับคุณภำพ ดีเยี่ยม 

      3) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและ
หลำกหลำย 

นักเรียน ร้อยละ 82   มีกำรยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
ระดับคุณภำพ ดี 

      4) สุขภำวะทำงร่ำงกำยและลักษณะจิตสังคม นักเรียน ร้อยละ 76  มีสุขภำวะทำงร่ำงกำยและ
ระดับคุณภำพ ดี 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพดี 

      1) กำรมีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำ
ก ำหนดชัดเจน 

ผู้บริหำรเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน ระดับคุณภำพ ดี 

      2) กำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

ผู้บริหำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ ระดับคุณภำพ ดี 

         2.1 กำรวำงแผนและด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้น
คุณภำพของผู้เรียนรอบด้ำน ทุกกลุ่มเป้ำหมำย และ
ด ำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม 

ผู้บริหำรวำงแผนและด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรท่ี
เน้นคุณภำพของผู้เรียนรอบด้ำน ทุก
กลุ่มเป้ำหมำย และด ำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม 
ระดับคุณภำพ ดี 

         2.2 กำรวำงแผนและด ำเนินงำนพัฒนำครูและบุคลำกร
ให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
  

ผู้บริหำรวำงแผนและด ำเนินงำนพัฒนำครูและ
บุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ  
ระดับคุณภำพ ดีเยี่ยม 

 
 



๗๗ 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย/ประเด็นการพิจารณา 

ปีการศึกษา 2560 

           2.3 กำรวำงแผนกำรบริหำรและกำรจัดกำรข้อมูล
สำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบ 

ผู้บริหำรวำงแผนกำรบริหำรและกำรจัดกำรข้อมูล
สำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบ 
ระดับคุณภำพ ดี 

           2.4 กำรวำงแผนและจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ
และสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 

ผู้บริหำรวำงแผนและจัดสภำพแวดล้อมทำง
กำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้
อย่ำงมีคุณภำพ     
ระดับคุณภำพ ดี 

     3) กำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย และกำรร่วม
รับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพและได้
มำตรฐำน 

ผู้บริหำรใช้กำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย 
และกำรร่วมรับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำให้
มีคุณภำพและได้มำตรฐำน 
ระดับคุณภำพ ดี 

     4) กำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำ        

ผู้บริหำรกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำร
บริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
ระดับคุณภำพ ดี        

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับคุณภาพดี 

    1) กำรมีกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงโอกำสให้ผู้เรียน
ทุกคนมีส่วนร่วม 

ครูร้อยละ 78 มีกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำง
โอกำสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
ระดับคุณภำพ ดี        

    2) กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ยึดโยงกับริบทของชุมชนและ
ท้องถิ่น 

ครูร้อยละ 78 จัดกำรเรียนกำรสอนที่ยึดโยงกับ
บริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
ระดับคุณภำพ ดี        

    3) กำรตรวจสอบและประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจของ
ผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ 

ครูร้อยละ 78  มีกำรตรวจสอบและประเมิน
ควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและ
มีประสิทธิภำพ  ระดับคุณภำพ ดี        

มาตรฐานที่ 4  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล 

ระดับคุณภาพดี 

     1) กำรใช้ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในเพ่ือยกระดับ
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้ดียิ่งขึ้น 

โรงเรียนใช้ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในเพ่ือ
ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้ดียิ่งขึ้น 
ระดับคุณภำพ ดี        



๗๘ 
 
๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๔ ระดับ เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ประเมิน ดังนี้ 
         แบบที่ 1 

    
ร้อยละครู/ร้อยละนักเรียน ระดับคุณภาพ 

80.00-100 ดีเยี่ยม 
70.00 -79.99 ดี 

60.00-69.99 พอใช้   
0 - 50.99 ปรับปรุง 

 
    แบบที่ 2 

คะแนน/เกรดเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
คะแนนเฉลี่ย ๐.๐๔๐๐ ขึ้นไป ดีเยี่ยม 

คะแนนเฉลี่ย ๐.๐๓๐๐ – ๐.๐๓๙๙ ดี 
คะแนนเฉลี่ย ๐.๐๒๐๐ – ๐.๐๒๙๙ พอใช้   

คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า ๐.๐๑๙๙ ปรับปรุง 
 
 
 ๓. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ 

เป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙ 
 
      ๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  

จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  
โรงเรียนให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินงำนประกัน
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำเน้นกำรสร้ำงควำม
เข้ำใจและให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
กับคณะครู บุคลำกรทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง ที่ชัดเจน เป็น
ประโยชน์ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กำร
ด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในของโรงเรียนเน้น
กำรมีส่วนร่วม ด ำเนินกำรในรูปของคณะกรรมกำร
สร้ำงวัฒนธรรมกำรประกันคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำให้กับบุคคลที่เก่ียวข้องทุกระดับ โดยให้
คณะครูและบุคลำกรทุกฝ่ำย คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมโดยกำรร่วมกัน
ประเมินและร่วมกันเสนอแนะวำงแผนงำนประกัน
คุณภำพ เพ่ือก ำหนดค่ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำ 

กำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำและ
ผู้ปกครองในกำรด ำเนินกำรระบบประกันคุณภำพ
ภำยใน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๐ 
 
                

 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ  ดี 

                 จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลใหส้ถานศึกษาจดัการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามท่ีตั้งเป้าหมายไวใ้นแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปวา่ไดร้ะดบัดี 
ทั้งน้ี เพราะมาตรฐานท่ี ๑ ผลการจดัการศึกษา  อยูใ่นระดบัดี   มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการ
จดัการศึกษา อยูใ่นระดบัดี   มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั   อยูใ่น
ระดบัดี มาตรฐานท่ี ๔ ระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล อยูใ่นระดบัดี 
                  ทั้งน้ี สถานศึกษามีการจดักิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอยา่งหลากหลายท่ีเป็นไปตามปัญหาและ
ความตอ้งการพฒันาตามสภาพของผูเ้รียน สอดคลอ้งกบัจุดเนน้ของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนทอ้งถ่ิน 
จนมีผลการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนอยูใ่นระดบัดี ผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การส่ือสาร
ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ความสามารถในการคิดค านวณ การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
ไดดี้  และมีความประพฤติดา้นคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏ
อยา่งชดัเจน ดงัท่ีปรากฏผลประเมินในมาตรฐานท่ี ๑ ในดา้นกระบวนการบริหารจดัการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยูใ่นระดบัดี สถานศึกษา มีการวางแผนออกแบบกิจกรรมและ
ด าเนินงานตามแผนท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมใชผ้ลการประเมิน/การด าเนินงานท่ีผา่นมาเป็นฐานในการพฒันา 
และสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันา ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุงแกไ้ขงานใหดี้ข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ือง   ครูจดักระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  มีผลประเมินอยูใ่นระดบัดี วิเคราะห์ 
ออกแบบและจดัการเรียนรู้ท่ีเป็นไปตามความตอ้งการของหลกัสูตร และบริบทสถานศึกษา พฒันากิจกรรม
การเรียนรู้ ใชส่ื้อการเรียนรู้ ติดตาม  ตรวจสอบและช่วยเหลือนกัเรียนเพื่อพฒันาและแกปั้ญหารายบุคคล 
และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในอยา่งเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยูใ่นระดบัดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 



๘๑ 
 

ส่วนที ่๓ 
 

สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 
 

๑. สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 โรงเรียนสตึกมีโครงสร้ำงและกำรบริหำรงำนอย่ำงเป็นระบบครบวงจร  มีกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์  มี
กำรบริหำรงำนที่เป็นเอกภำพและกำรท ำงำนเป็นทีม  ชุมชนมีควำมกระตือรือร้นพร้อมที่จะเข้ำร่วมกิจกรรม
และให้กำรสนับสนุนสถำนศึกษำ  มีกิจกรรมเสริมที่ดีในกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ  ผู้บริหำรมีภำวะผู้น ำมีวิสัยทัศน์ มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรบริหำรเป็นผู้น ำทำงวิชำกำร  ยึดหลัก
ควำมเป็นประชำธิปไตย  อุทิศตนในกำรท ำงำน  ผู้เกี่ยวข้องมีควำมพึงพอใจในกำรบริหำร    
 ครูผู้สอนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้มีกำรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ค้นคว้ำหำควำมรู้ด้วยตนเองและกำร
สืบค้นทำงอินเตอร์เน็ต  ครูผู้สอนมีเป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ  จัดท ำแผนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ   ได้รับกำรพัฒนำอบรมในวิชำที่ได้รับมอบหมำยให้สอน   
 นักเรียนมีควำมเมตตำกรุณำเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละเพ่ือส่วนรวม  มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์  มี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับดีมำก  สำมำรถสืบคน้ควำมรู้ทำงอินเตอร์เน็ต  สำมำรถท ำงำนร่วมกันเป็นทีม  
รักกำรท ำงำน  มีเจตคติที่ดีต่ออำชีพสุจริต มีสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์มำตรฐำน นักเรียนมีลักษณะนิสัยที่
ร่ำเริง  แจ่มใส   
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  และมีสุนทรียภำพและลักษณะนิสัยด้ำนกีฬำและดนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๘๒ 
 

จุดเด่น จุดควรพฒันา 
๑.ดา้นคุณภาพผูเ้รียน 
๑) ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน นกัเรียนกลา้
แสดงออก ร่าเริง  แจ่มใส สุขภาพกายแขง็แรง และเป็นผูมี้
คุณธรรม  จริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
๒) ผูเ้รียนอ่านหนงัสือออกและอ่านคล่องรวมทั้งสามารถ
เขียนเพื่อการส่ือสารไดทุ้กคนสามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการ
แสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง  
๓) ผูเ้รียนมีสุขภาพร่างกายแขง็แรงมีสมรรถภาพทางกาย
และน ้าหนกัส่วนสูงตามเกณฑ ์มีระเบียบวนิยัจนเป็น
เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา เป็นท่ียอมรับของชุมชนโดยรอบ
ในเร่ืองความมีวินยั เคารพกฎกติกา ระเบียบของสังคม   
๒. ดา้นกระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหาร 
    สถานศึกษา 
๑) ผูบ้ริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมัน่มีหลกัการบริหาร 
และมีวสิัยทศัน์ท่ีดีในการบริหารงาน สามารถเป็นแบบอยา่ง
ท่ีดีใน  
 การท างาน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ  
และมีความพร้อมในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามบทบาท 
๒) โรงเรียนมีการบริหารและการจดัการอยา่งเป็นระบบ 
โรงเรียนไดใ้ชเ้ทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวธีิ เช่น          
การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง  การ
ประชุมกลุ่มเพื่อใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนด
วสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายท่ีชดัเจน มีการปรับแผนพฒันา
คุณภาพการจดัการศึกษาแผนปฏิบติัการประจ าปีท่ี
สอดคลอ้งกบัผลการจดัการศึกษา สภาพปัญหา ความ
ตอ้งการพฒันา และนโยบาย   การปฏิรูปการศึกษา ท่ีมุ่งเนน้
การพฒันาใหผู้เ้รียนมีคุณภาพ  ตามมาตรฐานหลกัสูตรของ
สถานศึกษา ครูผูส้อนสามารถ  จดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมี
คุณภาพ  

๑.ดา้นคุณภาพผูเ้รียน 
- ส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาด้านผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน   
(O-NET) ให้สูงมากขึ้นกว่าเดิม   
-สื่ออุปกรณ์ท่ีทันสมัย /อินเทอร์เน็ต ไม่
เพียงพอ ต่อควำมต้องกำรของครูใช้ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน และส ำหรับเด็กนักเรียน
ในกำรสืบคน้ข้อมูล 
-งบประมำณมีน้อย ควรมีกำรระดมทรัพยำกร 
มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
-ครูควรสอนตรงวิชำเอก -มีครูสนับสนุนกำร
สอน 

๒. ดา้นกระบวนการบริหารและการจดัการ 
    ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
-กำรวำงแผนและด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำร
ควรท ำโครงกำรรองรับเพ่ือพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียนรอบด้ำน ทุกกลุ่มเป้ำหมำ 
-กำรนิเทศ ติดตำมเพ่ือวำงแผนในกำรพัฒนำ
ต่อไป ตำมระบบ PDCA 
 

 



๘๓ 
 

จุดเด่น จุดควรพฒันา 
 
๓. ดา้นกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง 
๑) ครูพฒันาตนเองอยูเ่สมอ มีความตั้งใจมุ่งมัน่ ในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็เวลาและความสามารถ 
๒) ครูจดักิจกรรมใหน้กัเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือ
เทคโนโลยดีว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
๓) ครูใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการจดับรรยากาศ 
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๔) ครูจดักิจกรรมให้นกัเรียนเรียนรู้จากการคิด ไดป้ฏิบติั
จริงดว้ยวธีิการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
๕) มีการจดัท าวจิยัในชั้นเรียนของครูทุกคน และเอาผลการ
การวจิยัมาปรับปรุงและพฒันากระบวนการเรียนการสอน
ใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่นกัเรียน 
๔. ดา้นการประกนัคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
    โรงเรียนใหค้วามส าคญักบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาเนน้การสร้างความเขา้ใจและให้
ความรู้ 
ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษากบัคณะครู บุคลากรทุก
ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งชดัเจน เป็นประโยชน์ในการพฒันา
คุณภาพ 
การศึกษา การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของ
โรงเรียนเนน้การมีส่วนร่วมโดยด าเนินการในรูปของ
คณะกรรมการ 
สร้างวฒันธรรมการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ใหก้บับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทุกระดบั 

 
๓. ดา้นกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียน 
    เป็นศูนยก์ลาง 
- ครูควรจดักิจกรรมเนน้ใหผู้เ้รียนไดมี้ความ 
สามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
อยา่งหลากหลาย และใชแ้หล่งเรียนรู้ในการ
พฒันาตนเอง 
-ครูควรน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหเ้ขา้มามีส่วน
ร่วมในการจดักิจกรรมให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ 
 
 
 
 

๔. ดา้นการประกนัคุณภาพภายในท่ีมี 
    ประสิทธิผล 
-กำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
และผู้ปกครองในกำรด ำเนินกำรระบบประกัน
คุณภำพภำยใน 

 

 

 



๘๔ 
 
๒. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา  
 ๑) ด้านคุณภาพผู้เรียน 

   จุดเด่น โรงเรียนจัดโครงกำรส่งเสริมนักเรียนให้มีควำมสำมำรถพิเศษทุกๆ ด้ำน ทั้งด้ำนวิชำกำร 
กำรงำนอำชีพ สุนทรียภำพ และกีฬำ เป็นผลให้นักเรียนได้รับรำงวัลชนะเลิศในกำรแข่งขันระดับต่ำงๆ  
  จุดที่ควรพัฒนา ผู้เรียนยังขำดทักษะด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ คิดสังเครำะห์ คิดสร้ำงสรรค์ คิดอย่ำง
เป็นระบบ โรงเรียนควรจัดกิจกรรมที่หลำกหลำยเพ่ือส่งเสริมควำมสำมำรถของผู้เรียน 

 ๒) ด้านการจัดการศึกษา 
  จุดเด่น  มีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ และกำรวัดผล ประเมินผลที่หลำกหลำย เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ 
  จุดที่ควรพัฒนา ผู้เรียนบำงส่วนขำดทักษะกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และยังขำดควำมสำมำรถ
ในกำรน ำควำมรู้ ควำมคิดเดิมมำสร้ำงเป็นควำมรู้ใหม่ พัฒนำและริเริ่มสิ่งใหม่ 

 ๓) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  จุดเด่น มีกิจกรรม โครงงำน ในกำรพัฒนำศักยภำพของผู้เรียน ครู บุคลำกรในโรงเรียนให้เป็น
สังคมแห่งกำรเรียนรู้  
  จุดที่ควรพัฒนา ควรมีกิจกรรม โครงกำรที่หลำกหลำย  

 ๔) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
  จุดเด่น มีกำรจัดกิจกรรม โครงกำร ที่ส่งเสริมด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
          จุดที่ควรพัฒนา ควรด ำเนินกิจกรรม โครงกำร ที่ส่งเสริมด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำให้
หลำกหลำยและเป็นรูปธรรม 

 ๕) ด้านมาตรการส่งเสริม 
  จุดเด่น มีกำรจัดกิจกรรม โครงกำรที่ส่งเสริมด้ำนมำตรกำรส่งเสริม 
 จุดที่ควรพัฒนา ควรด ำเนินกิจกรรม โครงกำร ที่ส่งเสริมด้ำนมำตรกำรส่งเสริมของสถำนศึกษำให้
หลำกหลำยและเป็นรูปธรรม 

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 จากผลการด าเนินงานทั้งหมด   
 ๓.๑  จุดแข็ง  จุดที่ต้องพัฒนา  ของสถานศึกษา  

๑.  มีกระบวนกำรบริหำรที่ชัดเจน บุคลำกรในสถำนศึกษำ มีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำน  มีแผนงำน /
โครงกำรต่ำง ๆ ที่ก ำหนดนโยบำยและเป้ำหมำยที่เด่นชัด  บุคลำกรในสถำนศึกษำปฏิบัติงำนร่วมกันเป็นทีม  
ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรที่เกดิจำกควำมเป็นผู้น ำและควำมสำมำรถในกำรบริหำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 



๘๕ 
 
 ๒.  ชุมชน   ผู้ปกครองและคณะกรรมกำรสถำนศึกษำเห็นควำมส ำคัญในกำรจัดกำรศึกษำ โดยกำร
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นและกำรให้ควำมช่วยเหลือสนับสนุน   สื่อ   อุปกรณ์และงบประมำณ  
เพ่ือให้สถำนศึกษำได้น ำไปพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 
 ๓.  สถำนศึกษำเห็นควำมส ำคัญต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ โดยมีกำร
จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำย  มีกำรจัดกิจกรรมเสริมที่เปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติตำมควำม
ต้องกำร 
และควำมสนใจของผู้เรียน  ได้ฝึกปฏิบัติตำมควำมต้องกำรและควำมสนใจของผู้เรียนในด้ำนที่จะส่งผลต่อ
คุณลักษณะที่ดีในกำรปฏิบัติงำน  กำรแสวงหำควำมรู้ด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ เช่น  จำกกำรค้นคว้ำจำกห้องสมุด  
แหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ  กำรสืบค้นจำกอินเตอร์เน็ต  เป็นต้น 
         ๔. ผู้เรียนควรได้รับกำรฝึกกระบวนกำรคิดมำกขึ้น มีกำรสร้ำงแรงจูงใจให้ผู้เรียนแสวงหำควำมรู้ด้วย
ตนเอง รักกำรอ่ำน สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจด้วยตนเอง เกิดกำรเรียนรู้ที่มีควำมหมำยต่อตนเอง อันเป็นทักษะ
ที่จ ำเป็นต่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เชื่อมโยงกำรเรียนรู้สู้ชีวิตจริง และน ำควำมรู้ไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์ในกำรด ำรงชีวิตและกำรแก้ปัญหำต่ำงๆ โดยกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ท้ำทำยควำมคิดสติปัญญำ
ของผู้เรียน สำมำรถกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ควำมคิดอย่ำงเต็มที่ ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและแหล่งเรียนรู้ที่
อยู่รอบตัว ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ เช่นกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแบบโครงงำนให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และทุกระดับชั้น 
        ๕. ครูควรมีกำรวิเครำะห์ศักยภำพของผู้เรียนด้ำนกำรเรียนเป็นรำยบุคคลในแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
อย่ำงเป็นระบบ มีกำรจัดกลุ่มผู้เรียนที่เรียนอ่อน ปำนกลำง และเก่ง มีกำรวำงแผนกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที
หลำกหลำยสอดคล้องกับธรรมชำติของผู้เรียน ไปพร้อมกับกิจกรรมกำรสอนซ่อมเสริมให้ผู้เรียนที่อ่อน พัฒนำ
กลุ่มที่เรียนดีให้ไปสู่กำรเป็นเลิศดังที่ครูผู้สอนได้ปฏิบัติอยู่แล้ว เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ ตำมวัตถุประสงค์ที่
ก ำหนดได้เต็มตำมศักยภำพ รวมทั้งมีกำรน ำผลกำรวัดและประเมินผลผู้เรียนมำปรับกำรเรียนเปลี่ยนกำรสอน
อย่ำงเป็นระบบ เพ่ือให้กำรเรียนกำรสอนสำมำรถตอบสนองควำมแตกต่ำงที่หลำกหลำยของผู้เรียน สำมำรถ
พัฒนำผู้เรียนให้เต็มตำมศักยภำพ 

 ๓.๒  แผน/ กิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  สถานศึกษา 
 โรงเรียนได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำร มีโครงกำรที่หลำกหลำย ในกำรพัฒนำคุณภำพนักเรียน และ
สถำนศึกษำ และได้จัดท ำเป็นประจ ำทุกปี และมีแผนในกำรพัฒนำคุณภำพนักเรียน และสถำนศึกษำ ดังนี้ 
  ๑. กำรพัฒนำผลกำรทดสอบระดับชำติ O-NET  
  ๒. กำรติว O-Net 
  ๓. ตลำดนัดวิชำกำร 
      ๔. กำรแข่งขันทักษะวิชำกำร   
  ๕. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 



๘๖ 
 
๔. ความต้องการการช่วยเหลือ 

๑. ระบบอินเทอร์เน็ตที่ทันสมัย และเพียงพอส ำหรับครูและนักเรียนในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนและสืบค้นข้อมูล 

๒. สื่อกำรสอนที่ทันสมัย 
๓. ห้องสมุดท่ีทันสมัย มีเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้นและมีหนังสือเพียงพอ  

 ๔. งบประมำณเพ่ือพัฒนำโรงเรียนให้ทันสมัย ก้ำวทันเทคโนโลยี อำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อมให้
เพียงพอกับจ ำนวนนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๗ 
 

ส่วนที ่๔ 
ภาคผนวก 

ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที ่๑ จ านวน 

 นร.ที่ได้

ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ที่

ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จ านวนที่

เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

ภำษำไทย ๖๘๘ ๑๖๔ ๑๐๔ ๑๒๙ ๙๘ ๗๕ ๔๙ ๔๖ ๒๓ ๓๙๗ ๕๗.๗๐ 

คณิตศำสตร์ ๕๔๙ ๓๑ ๒๙ ๔๓ ๖๔ ๙๘ ๑๒๗ ๑๓๗ ๑๔ ๑๐๓ ๑๘.๗๖ 

วิทยำศำสตร์ ๕๗๖ ๑๗๐ ๖๙ ๘๗ ๙๐ ๙๔ ๓๘ ๒๗ ๒ ๓๒๖ ๕๖.๖๐ 

สังคมศึกษำ ฯ ๑,๐๒๗ ๒๑๖ ๑๔๒ ๒๓๖ ๑๓๑ ๑๐๒ ๑๑๓ ๖๗ ๑๖ ๕๙๔ ๕๗.๘๔ 

สุขศึกษำและพลศึกษำ ๖๘๔ ๒๓๔ ๑๖๔ ๑๔๒ ๖๘ ๗๑ ๐ ๐ ๒ ๕๔๐ ๗๙.๐๖ 

ศิลปะ ๓๔๖ ๑๑๔ ๕๕ ๕๑ ๔๒ ๓๓ ๒๕ ๒๑ ๕ ๒๒๐ ๖๓.๕๘ 

กำรงำนอำชพีฯ ๖๑๗ ๑๕๑ ๑๓๒ ๑๓๕ ๙๓ ๔๓ ๓๖ ๑๖ ๓ ๔๑๘ ๖๗.๗๕ 

ภำษำตำ่งประเทศ ๖๕๘ ๑๓๘ ๘๕ ๑๒๙ ๙๕ ๗๔ ๖๐ ๖๕ ๑๒ ๓๕๒ ๕๓.๕๐ 

รวมจ านวน ๕,๑๔๕ ๑,๒
๑๘ 

๗๘๐ ๙๕๒ ๖๘๑ ๕๙๐ ๔๔๘ ๓๗๙ ๗๗ ๒,๙๕๐ ๕๗.๓๔ 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน 

 นร.ท่ีได้

ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 

นร.ท่ีได้

ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จ านวน

ที่เข้า

สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

ภำษำไทย ๓๔๐ ๑๐๒ ๕๗ ๔๖ ๕๖ ๓๔ ๑๗ ๑๑ ๑๑ ๒๐๕ ๖๐.๒๙ 
คณิตศำสตร ์ ๕๗๖ ๘๘ ๒๕ ๔๔ ๖๑ ๙๐ ๑๒๔ ๙๐ ๓๘ ๑๕๗ ๒๗.๒๖ 
วิทยำศำสตร ์ ๕๔๖ ๑๒๘ ๕๓ ๙๑ ๘๕ ๗๓ ๕๑ ๓๑ ๓๓ ๒๗๒ ๔๙.๘๒ 
สังคมศึกษำ ฯ ๑,๐๒๐ ๔๐๓ ๑๔๕ ๑๕๑ ๑๐๖ ๘๖ ๔๙ ๓๘ ๓๐ ๖๙๙ ๖๘.๕๓ 
สุขศึกษำและพลศึกษำ ๖๘๐ ๑๘๖ ๑๗๙ ๑๔๖ ๑๑๐ ๑๘ ๔ ๕ ๓๑ ๕๑๑ ๗๕.๑๕ 
ศิลปะ ๓๔๐ ๑๕๒ ๓๕ ๔๙ ๓๒ ๔๐ ๑๒ ๘ ๑๒ ๒๓๖ ๖๙.๔๑ 
กำรงำนอำชีพฯ ๙๔๖ ๓๖๐ ๑๙๐ ๑๘๑ ๗๖ ๖๐ ๑๙ ๖ ๓๔ ๗๓๑ ๗๗.๒๗ 
ภำษำต่ำงประเทศ ๖๘๐ ๑๘๖ ๙๙ ๑๒๓ ๑๐๖ ๖๔ ๓๙ ๓๓ ๓๐ ๔๐๘ ๖๐.๐๐ 
รวมจ านวน ๕,๑๒๘ ๑,๖๐๕ ๗๘๓ ๘๓๑ ๖๓๒ ๔๖๕ ๓๑๕ ๒๒๒ ๒๑๙ ๓,๒๑๙ ๖๒.๗๗ 
รวมจ านวน ๒ ภาคเรียน ๑๐,๒๗๓ ๒,๘๒๓ ๑,๕๖๓ ๑,๗๘๓ ๑,๓๑๓ ๑,๐๕๕ ๗๖๓ ๖๐๑ ๒๙๖ ๖,๑๖๙ ๖๐.๐๕ 

 



๘๘ 
 
 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน 

 นร.ท่ีได้

ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.

ที่ได้ระดับ 

๓ ขึ้นไป 

จ านวน

ที่เข้า

สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

ภำษำไทย ๓๖๘ ๑๐๑ ๕๑ ๗๓ ๔๐ ๔๒ ๒๖ ๑๘ ๑๗ ๒๒๕ ๖๑.๑๔ 

คณิตศำสตร ์ ๕๖๒ ๕๐ ๔๓ ๘๑ ๑๐๑ ๑๓๓ ๘๐ ๖๑ ๒ ๑๗๔ ๓๐.๙๖ 

วิทยำศำสตร ์ ๕๕๗ ๑๗๓ ๖๓ ๗๖ ๓๙ ๕๖ ๖๔ ๒ ๒ ๓๑๒ ๕๖.๐๑ 

สังคมศึกษำ ฯ ๑๐๒๗ ๓๖๐ ๑๒๐ ๑๔๓ ๑๑๙ ๑๑๐ ๑๐๕ ๔๒ ๒๑ ๖๒๓ ๖๐.๖๖ 

สุขศึกษำและพลศึกษำ ๖๘๕ ๑๐๓ ๑๕๕ ๑๖๓ ๑๑๘ ๕๙ ๓๕ ๒๕ ๘ ๔๒๑ ๖๑.๔๖ 

ศิลปะ ๓๔๒ ๑๕๗ ๖๕ ๖๙ ๒๒ ๗ ๕ ๘ ๒ ๒๙๑ ๘๕.๐๙ 

กำรงำนอำชีพฯ ๙๓๓ ๔๔๐ ๑๙๘ +๓๐ ๖๙ ๓๘ ๑๖ ๒๒ ๑๓ ๗๖๘ ๘๒.๓๒ 

ภำษำต่ำงประเทศ ๖๘๕ ๑๖๖ ๘๘ ๙๙ ๘๘ ๗๓ ๔๙ ๖๓ ๕๐ ๓๕๓ ๕๑.๕๓ 

รวมจ านวน ๕,๑๕๙ ๑,๕๕๐ ๗๘๓ ๘๓๔ ๕๙๖ ๕๑๘ ๓๘๐ ๒๔๑ ๑๑๕ ๓,๑๖๗ ๖๑.๓๙ 
 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน 

 นร.ท่ีได้

ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 

นร.ท่ีได้

ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จ านวน

ที่เข้า

สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

ภำษำไทย ๖๗๘ ๑๖๒ ๘๓ ๑๐๙ ๖๒ ๗๕ ๓๖ ๙๒ ๔๖ ๓๕๔ ๕๒.๒๑ 

คณิตศำสตร ์ ๕๕๖ ๖๕ ๓๙ ๓๖ ๘๑ ๑๐๕ ๑๓๓ ๔๙ ๓๓ ๑๔๐ ๒๕.๑๘ 

วิทยำศำสตร ์ ๖๑๑ ๑๘๘ ๖๖ ๘๒ ๙๘ ๖๗ ๓๒ ๒๙ ๓๑ ๓๓๖ ๕๔.๙๙ 

สังคมศึกษำ ฯ ๑,๐๑๗ ๓๕๕ ๑๓๓ ๑๗๖ ๙๒ ๑๑๙ ๔๓ ๓๗ ๔๖ ๖๖๔ ๖๕.๒๙ 

สุขศึกษำและพลศึกษำ ๖๗๘ ๒๙๓ ๑๓๐ ๘๕ ๕๔ ๓๕ ๒๔ ๑๒ ๔๓ ๕๐๘ ๗๔.๙๓ 

ศิลปะ ๓๓๙ ๑๖๖ ๗๒ ๕๐ ๑๑ ๑๐ ๒ ๐ ๑๖ ๒๘๘ ๘๔.๙๖ 

กำรงำนอำชีพฯ ๕๘๕ ๒๘๗ ๑๒๔ ๕๙ ๓๐ ๑๙ ๙ ๘ ๒๐ ๔๗๐ ๘๐.๓๔ 

ภำษำต่ำงประเทศ ๖๗๘ ๒๑๑ ๗๘ ๙๑ ๖๙ ๗๔ ๕๐ ๔๗ ๔๖ ๓๘๐ ๕๖.๐๕ 

รวมจ านวน ๕,๑๔๒ ๑,๗๒๗ ๗๒๕ ๖๘๘ ๔๙๗ ๕๐๔ ๓๒๙ ๒๗๔ ๒๘๑ ๓,๑๔๐ ๖๑.๐๗ 

รวมจ านวน ๒ ภาคเรียน ๑๐,๓๐๑ ๓,๒๗๗ ๑,๕๐๘ ๑,๕๒๒ ๑,๐๙๓ ๑,๐๒๒ ๗๐๙ ๕๑๕ ๓๙๖ ๖,๓๐๗ ๖๑.๒๓ 
 

 

 

 



๘๙ 
 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน 

 นร.ท่ีได้

ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.

ที่ได้ระดับ 

๓ ขึ้นไป 

จ านวน

ที่เข้า

สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

ภำษำไทย ๓๔๖ ๔๓ ๕๗ ๖๒ ๔๑ ๖๔ ๒๘ ๓๔ ๑๗ ๑๖๒ ๔๖.๘๒ 

คณิตศำสตร ์ ๕๕๙ ๕๔ ๑๘ ๒๓ ๔๘ ๑๑๒ ๑๑๗ ๑๕๔ ๔ ๙๕ ๑๖.๙๙ 

วิทยำศำสตร ์ ๕๔๕ ๑๒๒ ๑๐๗ ๑๑๕ ๘๑ ๕๐ ๓๖ ๒๙ ๔ ๓๔๔ ๖๓.๑๒ 

สงัคมศึกษำ ฯ ๑๐๓๗ ๓๖๐ ๑๖๐ ๑๗๘ ๑๑๕ ๙๖ ๔๐ ๓๗ ๔๑ ๖๙๘ ๖๗.๓๑ 

สุขศึกษำและพลศึกษำ ๗๐๖ ๓๙๓ ๑๓๓ ๗๙ ๒๙ ๒๖ ๑๒ ๖ ๒๕ ๖๐๕ ๘๕.๖๙ 

ศิลปะ ๓๔๔ ๑๗๙ ๙๐ ๔๘ ๑๓ ๖ ๑ ๔ ๓ ๓๑๗ ๙๒.๑๕ 

กำรงำนอำชีพฯ ๙๙๒ ๔๙๗ ๑๘๙ ๑๓๖ ๘๒ ๔๓ ๑๒ ๖ ๒๑ ๘๒๒ ๘๒.๘๖ 

ภำษำต่ำงประเทศ ๖๙๗ ๑๗๐ ๖๒ ๖๓ ๘๖ ๑๐๓ ๗๓ ๑๐๒ ๓๘ ๒๙๕ ๔๒.๓๒ 

รวมจ านวน ๕,๒๒๖ ๑,๘๑๘ ๘๑๖ ๗๐๔ ๔๙๕ ๕๐๐ ๓๑๙ ๓๗๒ ๑๕๓ ๓,๓๓๘ ๖๓.๘๗ 
 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน 

 นร.ท่ีได้

ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 

นร.ท่ีได้

ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จ านวน

ที่เข้า

สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

ภำษำไทย ๓๔๑ ๗๘ ๔๕ ๕๐ ๔๘ ๔๖ ๓๒ ๓๕ ๔ ๑๗๓ ๕๐.๗๓ 

คณิตศำสตร ์ ๕๓๙ ๔๗ ๒๖ ๒๓ ๕๖ ๑๐๗ ๑๓๕ ๑๓๗ ๓ ๙๖ ๑๗.๘๑ 

วิทยำศำสตร ์ ๕๓๙ ๑๕๐ ๙๒ ๑๑๗ ๖๒ ๕๔ ๓๑ ๒๙ ๓ ๓๕๙ ๖๖.๖๐ 

สังคมศึกษำ ฯ ๑,๐๒๓ ๓๘๙ ๑๗๖ ๑๔๘ ๙๗ ๗๘ ๖๒ ๕๒ ๙ ๗๑๓ ๖๙.๗๐ 

สุขศึกษำและพลศึกษำ ๖๘๒ ๔๔๒ ๗๖ ๕๔ ๒๓ ๒๒ ๔๘ ๗ ๑๐ ๕๗๒ ๘๓.๘๗ 

ศิลปะ ๓๔๑ ๒๖๕ ๑๖ ๙ ๓ ๒๖ ๙ ๙ ๓ ๒๙๐ ๘๕.๐๔ 

กำรงำนอำชีพฯ ๙๖๘ ๔๙๗ ๑๖๘ ๑๔๐ ๖๙ ๓๕ ๒๐ ๒๐ ๑๐ ๘๐๕ ๘๓.๑๖ 

ภำษำต่ำงประเทศ ๖๘๒ ๒๓๑ ๙๙ ๙๙ ๕๙ ๔๕ ๔๙ ๘๒ ๘ ๔๒๙ ๖๒.๙๐ 

รวมจ านวน ๕,๑๑๕ ๒,๐๙๙ ๖๙๘ ๖๔๐ ๔๑๗ ๔๑๓ ๓๘๖ ๓๗๑ ๕๐ ๓,๔๓๗ ๖๗.๑๙ 

รวมจ านวน ๒ ภาคเรียน ๑๐,๓๔๑ ๓,๙๑๗ ๑,๕๑๔ ๑,๓๔๔ ๙๑๒ ๙๑๓ ๗๐๕ ๗๔๓ ๒๐๓ ๖,๗๗๕ ๖๕.๕๒ 
 

 

 

 

 

 



๙๐ 
 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน 

 นร.ท่ีได้

ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.

ที่ได้ระดับ 

๓ ขึ้นไป 

จ านวน

ที่เข้า

สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

ภำษำไทย ๘๐๔ ๒๔๖ ๑๙๓ ๑๕๕ ๗๙ ๕๔ ๒๙ ๒๙ ๑๘ ๕๙๔ ๗๓.๘๘ 

คณิตศำสตร ์ ๗๑๕ ๔๖ ๔๐ ๑๑๘ ๒๓๕ ๑๗๗ ๕๑ ๓๖ ๔ ๒๐๔ ๒๘.๕๓ 

วิทยำศำสตร ์ ๙๑๓ ๕๒ ๕๒ ๑๕๒ ๒๔๒ ๒๖๓ ๑๓๕ ๙ ๗ ๒๕๖ ๒๘.๐๔ 

สังคมศึกษำ ฯ ๘๑๕ ๒๒๗ ๑๓๖ ๑๗๘ ๙๔ ๑๐๓ ๓๘ ๒๒ ๑๔ ๕๔๑ ๖๖.๓๘ 

สุขศึกษำและพลศึกษำ ๗๑๒ ๔๙๑ ๑๔๖ ๔๙ ๒๐ ๒ ๐ ๐ ๐ ๖๘๖ ๘.๙๐ 

ศิลปะ ๓๕๔ ๓๐๔ ๒๔ ๑๓ ๘ ๓ ๐ ๑ ๑ ๓๔๑ ๙๖.๓๓ 

กำรงำนอำชีพฯ ๔๑๖ ๒๘๓ ๘๘ ๓๕ ๘ ๐ ๐ ๐ ๑ ๔๐๖ ๙๗.๖๐ 

ภำษำต่ำงประเทศ ๘๔๑ ๑๗๐ ๑๑๙ ๑๓๒ ๑๓๔ ๑๒๒ ๕๖ ๓๘ ๒๘ ๔๒๑ ๕๐.๐๖ 

รวมจ านวน ๕,๕๗๐ ๑,๘๑๙ ๗๙๘ ๘๓๒ ๘๒๐ ๗๒๔ ๓๐๙ ๑๓๕ ๗๓ ๓,๔๔๙ ๖๑.๙๒ 
 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน 

 นร.ท่ีได้

ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 

นร.ท่ีได้

ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จ านวน

ที่เข้า

สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

ภำษำไทย ๔๔๔ ๑๐๘ ๑๑๓ ๑๑๔ ๕๖ ๒๘ ๑๑ ๘ ๕ ๓๓๕ ๗๕.๔๕ 

คณิตศำสตร ์ ๗๐๔ ๖๗ ๙๑ ๑๗๖ ๑๙๑ ๑๓๑ ๒๔ ๑๗ ๕ ๓๓๔ ๔๗.๔๔ 

วิทยำศำสตร ์ ๙๐๓ ๘๑ ๙๙ ๑๔๑ ๓๐๕ ๑๕๔ ๙๗ ๑๙ ๕ ๓๒๑ ๓๕.๕๕ 

สังคมศึกษำ ฯ ๘๐๓ ๓๒๗ ๑๓๔ ๑๓๕ ๘๒ ๖๐ ๓๒ ๒๐ ๑๒ ๕๙๖ ๗๔.๒๒ 

สุขศึกษำและพลศึกษำ ๗๐๔ ๔๘๙ ๑๖๒ ๓๖ ๑๓ ๐ ๐ ๐ ๔ ๖๘๗ ๙๗.๕๙ 

ศิลปะ ๓๕๒ ๒๖๒ ๓๔ ๒๑ ๑๑ ๑๘ ๓ ๐ ๓ ๓๑๗ ๙๐.๐๖ 

กำรงำนอำชีพฯ ๗๖๕ ๔๓๖ ๑๗๖ ๖๖ ๖๗ ๑๑ ๐ ๐ ๕ ๖๗๘ ๘๘.๖๓ 

ภำษำต่ำงประเทศ ๑,๑๗๙ ๓๐๙ ๑๘๑ ๒๒๒ ๑๕๕ ๑๑๔ ๖๐ ๘๐ ๑๒ ๗๑๒ ๖๐.๓๙ 

รวมจ านวน ๕,๘๕๔ ๒,๐๗๙ ๙๙๐ ๙๑๑ ๘๘๐ ๕๑๖ ๒๒๗ ๑๔๔ ๕๑ ๓,๙๘๐ ๖๗.๙๙ 

รวมจ านวน ๒ ภาคเรียน ๑๑,๔๒๔ ๓,๘๙๘ ๑,๗๘๘ ๑,๗๔๓ ๑๗๐๐ ๑๒๔๐ ๕๓๖ ๒๗๙ ๑๒๔ ๗,๔๒๙ ๖๕.๐๓ 
 

 

 

 

 

 



๙๑ 
 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน 

 นร.ท่ีได้

ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.

ที่ได้ระดับ 

๓ ขึ้นไป 

จ านวน

ที่เข้า

สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

ภำษำไทย ๓๔๕ ๙๓ ๙๗ ๖๓ ๓๖ ๒๗ ๙ ๑๒ ๔ ๒๕๓ ๗๓.๓๓ 

คณิตศำสตร ์ ๕๖๘ ๖๔ ๒๘ ๗๔ ๔๙ ๑๐๑ ๑๔๙ ๗๗ ๑๗ ๑๖๖ ๒๙.๒๓ 

วิทยำศำสตร ์ ๑๐๕๕ ๑๙๖ ๑๒๗ ๑๖๔ ๑๗๖ ๑๗๗ ๑๑๘ ๕๓ ๑๔ ๔๘๗ ๔๖.๑๖ 

สังคมศึกษำ ฯ ๕๙๔ ๒๒๖ ๔๘ ๑๒๖ ๖๒ ๗๖ ๓๑ ๗ ๑๒ ๔๐๐ ๖๗.๓๔ 

สุขศึกษำและพลศึกษำ ๕๗๐ ๔๐๔ ๑๐๖ ๓๒ ๒๒ ๑ ๓ ๐ ๑ ๕๔๒ ๙๕.๐๙ 

ศิลปะ ๓๒๒ ๑๒๗ ๒๗ ๒๕ ๘ ๓๒ ๕๔ ๔๕ ๒ ๑๗๙ ๕๕.๕๙ 

กำรงำนอำชีพฯ ๖๓๙ ๔๗๘ ๗๓ ๓๗ ๑๕ ๖ ๑ ๗ ๙ ๕๘๘ ๙๒.๐๒ 

ภำษำต่ำงประเทศ ๖๕๖ ๙๔ ๗๖ ๑๐๓ ๖๒ ๑๑๘ ๑๐๒ ๘๑ ๑๔ ๒๗๓ ๔๑.๖๒ 

รวมจ านวน ๔,๗๔๙ ๑,๖๘๒ ๕๘๒ ๖๒๔ ๔๓๐ ๕๓๘ ๔๖๗ ๒๘๒ ๗๓ ๒,๘๘๘ ๖๐.๘๑ 
 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน 

 นร.ท่ีได้

ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 

นร.ท่ีได้

ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จ านวน

ที่เข้า

สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

ภำษำไทย ๓๔๓ ๗๙ ๑๑๙ ๖๒ ๓๑ ๑๙ ๕ ๑๗ ๙ ๒๖๐ ๗๕.๘๐ 

คณิตศำสตร ์ ๕๖๔ ๑๑๑ ๕๘ ๖๖ ๖๓ ๘๐ ๙๕ ๘๓ ๘ ๒๓๕ ๔๑.๖๗ 

วิทยำศำสตร ์ ๑,๐๒๙ ๑๗๖ ๑๔๒ ๑๗๘ ๑๖๘ ๒๑๙ ๘๙ ๔๗ ๘ ๔๙๖ ๔๘.๒๐ 

สังคมศึกษำ ฯ ๖๐๐ ๑๔๓ ๗๔ ๑๕๐ ๙๑ ๗๐ ๒๑ ๒๔ ๒๕ ๓๖๗ ๖๑.๑๗ 

สุขศึกษำและพลศึกษำ ๕๖๔ ๓๔๓ ๑๔๐ ๔๖ ๑๓ ๙ ๖ ๑ ๔ ๕๒๙ ๙๓.๗๙ 

ศิลปะ ๓๑๘ ๓๐๔ ๗ ๐ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๓๑๑ ๙๗.๘๐ 

กำรงำนอำชีพฯ ๖๒๕ ๕๐๘ ๘๒ ๑๘ ๕ ๓ ๐ ๐ ๖ ๖๐๘ ๙๗.๒๘ 

ภำษำต่ำงประเทศ ๙๓๒ ๒๗๐ ๑๐๑ ๙๙ ๙๗ ๒๑๒ ๔๗ ๕๒ ๘ ๔๗๐ ๕๐.๔๓ 

รวมจ านวน ๔,๙๗๕ ๑,๙๓๔ ๗๒๓ ๖๑๙ ๔๖๙ ๖๑๓ ๒๖๓ ๒๒๕ ๗๒ ๓,๒๗๖ ๖๕.๘๕ 

รวมจ านวน ๒ ภาคเรียน ๙,๗๒๔ ๓,๖๑๖ ๑,๓๐๕ ๑,๒๔๓ ๘๙๙ ๑,๑๕๑ ๗๓๐ ๕๐๗ ๑๔๕ ๖,๑๖๔ ๖๓.๓๙ 
 

 

 

 

 

 



๙๒ 
 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน 

 นร.ท่ีได้

ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.

ที่ได้ระดับ 

๓ ขึ้นไป 

จ านวน

ทีเ่ข้า

สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

ภำษำไทย ๔๒๓ ๘๔ ๘๐ ๙๓ ๖๗ ๕๙ ๑๒ ๙ ๙ ๒๕๗ ๖๐.๗๖ 

คณิตศำสตร ์ ๖๙๖ ๑๐๓ ๗๑ ๑๐๐ ๑๓๐ ๑๐๘ ๑๑๔ ๓๕ ๔ ๒๗๔ ๓๙.๓๗ 

วิทยำศำสตร ์ ๘๕๙ ๑๕๐ ๑๕๗ ๒๑๖ ๑๘๓ ๘๙ ๑๘ ๑๕ ๑๒ ๕๒๓ ๖๐.๘๘ 

สังคมศึกษำ ฯ ๘๒๘ ๕๕๕ ๗๓ ๗๖ ๒๗ ๒๘ ๑๕ ๖ ๓๓ ๗๐๔ ๘๕.๐๒ 

สุขศึกษำและพลศึกษำ ๖๘๙ ๕๖๗ ๗๒ ๒๔ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๖๖๓ ๙๖.๒๓ 

ศิลปะ ๓๓๙ ๒๙๓ ๑๕ ๑๓ ๖ ๖ ๑ ๐ ๕ ๓๒๑ ๙๔.๖๙ 

กำรงำนอำชีพฯ ๗๔๗ ๔๕๓ ๑๕๔ ๗๙ ๔๑ ๙ ๑ ๑ ๔ ๖๘๖ ๙๑.๘๓ 

ภำษำต่ำงประเทศ ๘๔๑ ๒๕๑ ๑๐๒ ๑๖๓ ๑๒๔ ๙๙ ๓๑ ๓๙ ๑๘ ๕๑๖ ๖๑.๓๖ 

รวมจ านวน ๕,๔๒๒ ๒,๔๕๖ ๗๒๔ ๗๖๔ ๕๗๘ ๓๙๙ ๑๙๒ ๑๐๕ ๘๕ ๓,๙๔๔ ๗๒.๗๔ 
 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน 

 นร.ท่ีได้

ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 

นร.ท่ีได้

ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จ านวน

ที่เข้า

สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

ภำษำไทย ๔๑๘ ๑๐๓ ๖๖ ๑๐๖ ๖๕ ๔๗ ๘ ๓ ๒๐ ๒๗๕ ๖๕.๗๙ 

คณิตศำสตร ์ ๖๗๘ ๑๐๐ ๖๓ ๘๗ ๑๑๒ ๑๔๖ ๑๑๒ ๓๐ ๗ ๒๕๐ ๓๖.๘๗ 

วิทยำศำสตร ์ ๘๕๙ ๑๕๒ ๒๒๐ ๒๔๔ ๑๑๘ ๖๔ ๒๔ ๑๒ ๑๑ ๖๑๖ ๗๑.๗๑ 

สังคมศึกษำ ฯ ๘๐๘ ๕๒๐ ๙๖ ๖๗ ๓๔ ๓๒ ๙ ๑๔ ๒๑ ๖๘๓ ๘๔.๕๓ 

สุขศึกษำและพลศึกษำ ๖๗๘ ๕๒๘ ๗๓ ๔๔ ๕ ๕ ๒ ๐ ๑๕ ๖๔๕ ๙๕.๑๓ 

ศิลปะ ๓๓๙ ๒๗๕ ๒๐ ๑๕ ๑๒ ๕ ๑ ๐ ๑๑ ๓๑๐ ๙๑.๔๕ 

กำรงำนอำชีพฯ ๗๕๗ ๕๔๒ ๑๑๙ ๕๑ ๑๑ ๔ ๐ ๐ ๒๑ ๗๑๒ ๙๔.๐๖ 

ภำษำต่ำงประเทศ ๘๓๖ ๑๘๖ ๑๒๘ ๑๗๖ ๑๐๒ ๑๐๒ ๔๓ ๖๓ ๒๖ ๔๙๐ ๕๘.๖๑ 

รวมจ านวน ๕,๓๗๓ ๒,๔๐๖ ๗๘๕ ๗๙๐ ๔๕๙ ๔๐๕ ๑๙๙ ๑๒๒ ๑๓๒ ๓,๙๘๑ ๗๔.๐๙ 

รวมจ านวน ๒ ภาคเรียน ๑๐,๗๙๕ ๔,๘๖๒ ๑,๕๐๙ ๑,๕๕๔ ๑,๐๓๗ ๘๐๔ ๓๙๑ ๒๒๗ ๒๑๗ ๗,๙๒๕ ๗๓.๔๑ 
 

 

 

 

    



๙๓ 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  (O-Net) 

 

สาระวิชา จ านวนคน คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 

ดีมาก ดี ค่อนข้างด ี
ปาน

กลาง 
พอใช้ 

ควร

ปรับปรุง 

ควร

ปรับปรุง

อย่างยิ่ง 

ภำษำไทย ๓๓๗ ๔๖.๘๘ ๑๑.๗๕ ๐.๘๙ ๑๒.๑๓ ๓๔.๐๒ ๓๘.๔๖ ๑๓.๖๑ ๐.๘๙ - 

คณิตศำสตร ์ ๓๓๘ ๒๔.๘๓ ๑๓.๔๕ ๑.๑๘ ๒.๐๖ ๗.๖๗ ๒๗.๗๓ ๕๑.๓๓ ๗.๖๗ ๒.๓๖ 

วิทยำศำสตร ์ ๓๓๘ ๓๑.๗๕ ๗.๗๐ - - ๒.๐๖ ๒๐.๐๖ ๖๖.๓๗ ๑๑.๒๑ ๐.๒๙ 

ภำษำอังกฤษ ๓๓๘ ๒๘.๕๐ ๗.๔๘ - ๐.๒๙ ๐.๘๘ ๒๒.๔๒ ๖๗.๘๕ ๘.๒๖ ๐.๒๙ 
 

 

 

 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ (O-Net) 

 

สาระวิชา จ านวนคน คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 

ดีมาก ดี ค่อนข้างด ี
ปาน

กลาง 
พอใช้ 

ควร

ปรับปรุง 

ควร

ปรับปรุง

อย่างยิ่ง 

ภำษำไทย ๓๒๘ ๔๕.๔๕ ๑๓.๔๓ ๑.๘๒ ๑๔.๘๙ ๓๓.๑๓ ๒๗.๖๖ ๒๑.๒๘ ๑.๒๒ - 

คณิตศำสตร ์ ๓๒๘ ๒๐.๑๓ ๑๐.๕๙ - ๒.๑๓ ๓.๖๕ ๑๗.๙๓ ๗๓.๕๖ ๒.๑๓ ๐.๖๑ 

วิทยำศำสตร ์ ๓๒๘ ๒๕.๑๙ ๗.๕๐ - ๐.๓๐ ๑.๒๒ ๑๗.๙๓ ๖๙.๙๑ ๑๐.๖๔ - 

สังคมศึกษำ ๓๒๘ ๓๑.๙๕ ๖.๓๓ - - ๓.๐๔ ๒๒.๘๐ ๕๘.๙๗ ๑๕.๒๐ - 

ภำษำอังกฤษ ๓๒๘ ๒๑.๘๔ ๖.๓๔ - - ๑.๕๒ ๑๓.๐๗ ๘๐.๕๕ ๔.๘๖ - 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๔ 
 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

 

ชั้น 

 

 

จ ำนวน 

สรุปจ ำนวนผลกำรประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

สรุปผลกำร

ประเมิน 

ไม่ผ่ำน ร้อยละ ผ่ำน ร้อยละ ดี ร้อยละ ดีเยี่ยม ร้อยละ 

ม.๑ ๗๔๑ ๓ ๐.๔๐ ๐ ๐.๐๐ ๑๓ ๑.๕๔ ๗๒๕ ๙๘.๐๖ ดีเยี่ยม 

ม.๒ ๗๕๖ ๑ ๐.๑๓ ๐ ๐.๐๐ ๘ ๑.๐๕ ๗๔๗ ๙๘.๘๒ ดีเยี่ยม 

ม.๓ ๖๓๔ ๒ ๐.๓๒ ๐ ๐.๐๐ ๑๔ ๒.๒๐ ๖๑๘ ๙๗.๔๘ ดีเยี่ยม 

ม.๔ ๖๐๘ ๔ ๐.๖๖ ๐ ๐.๐๐ ๖ ๐.๙๘ ๕๙๘ ๙๘.๓๖ ดีเยี่ยม 

ม.๕ ๖๗๒ ๒ ๐.๓๐ ๐ ๐.๐๐ ๙ ๑.๓๓ ๖๖๑ ๙๘.๓๗ ดีเยี่ยม 

ม.๖ ๖๑๐ ๖ ๐.๙๘ ๐ ๐.๐๐ ๔ ๐.๖๕ ๖๐๐ ๙๘.๓๗ ดีเยี่ยม 

เฉลี่ย ๔,๐๒๑ ๑๘ ๐.๔๕ ๐ ๐.๐๐ ๕๔๑ ๑.๓๔ ๓,๙๔๙ ๙๘.๒๑ ดีเยี่ยม 
           
 

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

ชั้น จ ำนวน จ ำนวน / ร้อยละของนักเรียนตำมระดับคุณภำพ 
กำรอ่ำน  กำรคิดวิเครำะห์  และกำรเขียนสื่อควำมหมำย 

ผลประเมิน 

ดีเยี่ยม ร้อยละ ด ี ร้อยละ ผ่ำน ร้อยละ ไม่ผ่ำน ร้อยละ 
ม.๑ ๗๔๑ ๗๒๒ ๙๗.๔๔ ๑๖ ๒.๑๖ ๐ ๐.๐๐ ๓ ๐.๔๐ ดีเยี่ยม 
ม.๒ ๗๕๖ ๗๓๒ ๙๖.๘๓ ๒๓ ๓.๐๔ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๐.๑๓ ดีเยี่ยม 
ม.๓ ๖๓๔ ๖๑๔ ๙๖.๘๕ ๑๘ ๒.๘๓ ๐ ๐.๐๐ ๒ ๐.๓๒ ดีเยี่ยม 
ม.๔ ๖๐๘ ๕๘๗ ๙๖.๕๕ ๑๗ ๒.๗๙ ๐ ๐.๐๐ ๔ ๐.๖๖ ดีเยี่ยม 
ม.๕ ๖๗๒ ๖๖๐ ๙๘.๒๑ ๑๐ ๑.๔๙ ๐ ๐.๐๐ ๒ ๐.๓๐ ดีเยี่ยม 
ม.๖ ๖๑๐ ๕๙๖ ๙๗.๗๑ ๘ ๑.๓๑ ๐ ๐.๐๐ ๖ ๐.๙๘ ดีเยี่ยม 

ทั้งหมด ๔,๐๒๑ ๓,๙๑๑ ๙๗.๒๖ ๙๒ ๒.๒๙ ๐ ๐.๐๐ ๑๘ ๐.๔๕ ดีเยี่ยม 
 

 

 

 



๙๕ 
 

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

ระดับชั้น 

จ านวน 

นักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดับคุณภาพ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษำปีท่ี ๑ ๑,๗๑๔ ๑,๗๑๔ ๑๐๐ - - 

มัธยมศึกษำปีท่ี ๒ ๑,๖๗๙ ๑,๖๗๔ ๙๙.๗๐ ๕ ๐.๓๐ 

มัธยมศึกษำปีท่ี ๓ ๑,๔๐๕ ๑,๔๐๐ ๙๙.๖๔ ๕ ๐.๓๖ 

มัธยมศึกษำปีท่ี ๔ ๑,๔๓๑ ๑,๔๓๑ ๑๐๐ - - 

มัธยมศึกษำปีท่ี ๕ ๑,๑๓๔ ๑,๑๓๓ ๙๙.๙๑ ๑ ๐.๐๙ 

มัธยมศึกษำปีท่ี ๖ ๑,๓๗๐ ๑,๓๕๕ ๙๘.๙๑ ๑๕ ๑.๐๙ 

รวม/เฉลี่ยร้อยละ ๘,๗๓๓ ๘,๗๐๗ ๙๙.๗๐ ๒๖ ๐.๓๐ 

 

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

ระดับชั้น 

จ านวน 

นักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดับคุณภาพ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษำปีท่ี ๑ ๑,๖๗๓ ๑,๖๖๙ ๙๙.๗๖ ๔ ๐.๒๔ 

มัธยมศึกษำปีท่ี ๒ ๑,๖๗๙ ๑,๖๗๙ ๑๐๐ - - 

มัธยมศึกษำปีท่ี ๓ ๑,๓๖๑ ๑,๓๕๓ ๙๙.๔๑ ๘ ๐.๕๙ 

มัธยมศึกษำปีท่ี ๔ ๑,๔๐๕ ๑,๔๐๕ ๑๐๐ - - 

มัธยมศึกษำปีท่ี ๕ ๘๔๖ ๘๔๖ ๑๐๐ - - 

มัธยมศึกษำปีท่ี ๖ ๑,๓๔๘ ๑,๓๔๐ ๙๙.๔๑ ๘ ๐.๕๙ 

รวม/เฉลี่ยร้อยละ ๘,๓๑๒ ๘,๒๙๒ ๙๙.๗๖ ๒๐ ๐.๒๔ 

 

 

 

 
 



๙๖ 
 

ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน 

  ๑) ด้านความสามารถในการสื่อสาร 

ชั้น จ ำนวน 

จ ำนวน / ร้อยละของนักเรียนตำมระดับคุณภำพ 

กำรประเมิน  สรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตร 

ดีเยี่ยม ร้อยละ ด ี ร้อยละ ผ่ำน 
ร้อย
ละ 

ไม่ผ่ำน ร้อยละ 
ผ่ำนเกณฑ์

กำรประเมิน 
ร้อยละ 

ม.๑ ๗๔๑ ๖๕๕ ๘๘.๓๙ ๘๓ ๑๑.๒๐ ๐ ๐.๐๐ ๓ ๐.๔๐ ๗๓๘ ๙๙.๕๙ 

ม.๒ ๗๕๖ ๗๑๐ ๙๓.๙๑ ๔๕ ๕.๙๖ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๐.๑๓ ๗๕๕ ๙๙.๘๖ 
ม.๓ ๖๓๔ ๕๙๔ ๙๓.๖๙ ๓๘ ๕.๙๙ ๐ ๐.๐๐ ๒ ๐.๓๒ ๖๓๒ ๙๙.๖๙ 
ม.๔ ๖๐๘ ๕๗๘ ๙๕.๐๖ ๒๖ ๔.๒๘ ๐ ๐.๐๐ ๔ ๐.๖๖ ๖๐๔ ๙๙.๓๔ 
ม.๕ ๖๗๒ ๖๕๒ ๙๗.๐๒ ๑๘ ๒.๖๘ ๐ ๐.๐๐ ๒ ๐.๓๐ ๖๗๐ ๙๙.๗๐ 
ม.๖ ๖๑๐ ๕๙๐ ๙๖.๗๒ ๑๔ ๒.๓๐ ๐ ๐.๐๐ ๖ ๐.๙๘ ๖๐๔ ๙๙.๐๑ 
รวม

ทั้งหมด 
๔,๐๒๑ ๓,๗๗๙ ๙๓.๙๘ ๒๒๔ ๕.๕๖ ๐ ๐.๐๐ ๑๘ ๐.๔๖ ๔,๐๐๓ ๙๙.๕๕ 

  

  ๒) ด้านความสามารถในการคิด 
  

ชัน้ จ ำนวน 

จ ำนวน / ร้อยละของนกัเรียนตำมระดบัคณุภำพ 

กำรประเมิน  สรรถนะส ำคญัตำมหลกัสตูร 

ดีเย่ียม ร้อยละ ดี ร้อยละ ผ่ำน ร้อยละ ไมผ่่ำน ร้อยละ ผำ่นเกณฑ์กำร
ประเมิน ร้อยละ 

ม.๑ ๗๔๑ ๖๑๔ ๘๒.๘๖ ๑๒๔ ๑๖.๗๔ ๐ ๐.๐๐ ๓ ๐.๔๐ ๗๓๘ ๙๙.๕๙ 

ม.๒ ๗๕๖ ๖๕๐ ๘๕.๙๗ ๑๐๕ ๑๓.๙๐ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๐.๑๓ ๗๕๕ ๙๙.๘๖ 

ม.๓ ๖๓๔ ๕๓๕ ๘๔.๓๘ ๙๗ ๑๕.๓๐ ๐ ๐.๐๐ ๒ ๐.๓๒ ๖๓๒ ๙๙.๖๙ 

ม.๔ ๖๐๘ ๕๐๘ ๘๓.๕๕ ๙๖ ๑๕.๗๙ ๐ ๐.๐๐ ๔ ๐.๖๖ ๖๐๔ ๙๙.๓๔ 

ม.๕ ๖๗๒ ๖๐๖ ๙๐.๑๗ ๖๔ ๙.๕๓ ๐ ๐.๐๐ ๒ ๐.๓๐ ๖๗๐ ๙๙.๗๐ 

ม.๖ ๖๑๐ ๕๔๖ ๘๙.๕๐ ๕๘ ๙.๕๒ ๐ ๐.๐๐ ๖ ๐.๙๘ ๖๐๔ ๙๙.๐๑ 
รวม

ทัง้หมด 
๔,๐๒๑ ๓,๔๕๙ ๘๖.๐๒ ๕๔๔ ๑๓.๕๒ ๐ ๐.๐๐ ๑๘ ๐.๔๖ ๔,๐๐๓ ๙๙.๕๕ 

   

 

 

 

 



๙๗ 
 

๓) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 

ชั้น จ ำนวน 

จ ำนวน / ร้อยละของนักเรียนตำมระดับคุณภำพ 

กำรประเมิน  สรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตร 

ดีเยี่ยม ร้อยละ ดี ร้อยละ ผ่ำน 
ร้อย
ละ 

ไม่
ผ่ำน 

ร้อยละ 
ผ่ำนเกณฑ์

กำรประเมิน 
ร้อยละ 

ม.๑ ๗๔๑ ๖๓๑ ๙๘.๖๕ ๑๐๗ ๐.๙๕ ๐ ๐.๐๐ ๓ ๐.๔๐ ๗๓๘ ๙๙.๕๙ 

ม.๒ ๗๕๖ ๖๔๓ ๘๕.๐๕ ๑๑๒ ๑๔.๘๒ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๐.๑๓ ๗๕๕ ๙๙.๘๖ 

ม.๓ ๖๓๔ ๕๓๑ ๘๓.๗๕ ๑๐๑ ๑๕.๙๓ ๐ ๐.๐๐ ๒ ๐.๓๒ ๖๓๒ ๙๙.๖๙ 

ม.๔ ๖๐๘ ๕๐๖ ๘๓.๒๒ ๙๘ ๑๖.๑๒ ๐ ๐.๐๐ ๔ ๐.๖๖ ๖๐๔ ๙๙.๓๔ 

ม.๕ ๖๗๒ ๕๘๘ ๘๗.๕๐ ๘๒ ๑๒.๒๐ ๐ ๐.๐๐ ๒ ๐.๓๐ ๖๗๐ ๙๙.๗๐ 

ม.๖ ๖๑๐ ๕๑๘ ๘๔.๙๑ ๘๖ ๑๔.๑๑ ๐ ๐.๐๐ ๖ ๐.๙๘ ๖๐๔ ๙๙.๐๑ 

รวม
ทั้งหมด 

๔,๐๒๑ ๓,๔๑๗ ๘๔.๙๗ ๕๘๖ ๑๔.๕๗ ๐ ๐.๐๐ ๑๘ ๐.๔๖ ๔,๐๐๓ ๙๙.๕๕ 

 

  ๔) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

ชั้น จ ำนวน 

จ ำนวน / ร้อยละของนักเรียนตำมระดับคุณภำพ 

กำรประเมิน  สรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตร 

ดีเยี่ยม ร้อยละ ดี ร้อยละ ผ่ำน ร้อยละ 
ไม่

ผ่ำน 
ร้อยละ 

ผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมิน 

ร้อยละ 

ม.๑ ๗๔๑ ๖๑๒ ๘๒.๕๙ ๑๒๖ ๑๘.๐๑ ๐ ๐.๐๐ ๓ ๐.๔๐ ๗๓๘ ๙๙.๕๙ 

ม.๒ ๗๕๖ ๖๔๒ ๘๔.๙๒ ๑๑๓ ๑๔.๙๕ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๐.๑๓ ๗๕๕ ๙๙.๘๖ 

ม.๓ ๖๓๔ ๕๓๔ ๘๔.๒๒ ๙๘ ๑๕.๔๖ ๐ ๐.๐๐ ๒ ๐.๓๒ ๖๓๒ ๙๙.๖๙ 

ม.๔ ๖๐๘ ๕๑๐ ๘๓.๘๘ ๙๔ ๑๕.๔๖ ๐ ๐.๐๐ ๔ ๐.๖๖ ๖๐๔ ๙๙.๓๔ 

ม.๕ ๖๗๒ ๕๗๗ ๘๕.๘๖ ๙๓ ๑๓.๘๔ ๐ ๐.๐๐ ๒ ๐.๓๐ ๖๗๐ ๙๙.๗๐ 

ม.๖ ๖๑๐ ๕๑๗ ๘๔.๗๕ ๘๗ ๑๔.๒๗ ๐ ๐.๐๐ ๖ ๐.๙๘ ๖๐๔ ๙๙.๐๑ 

รวม
ทั้งหมด 

๔,๐๒๑ ๓,๓๙๒ ๘๔.๓๕ ๖๑๑ ๑๕.๑๙ ๐ ๐.๐๐ ๑๘ ๐.๔๖ ๔,๐๐๓ ๙๙.๕๕ 

 

   

 



๙๘ 
 
  ๕) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ชั้น จ ำนวน 

จ ำนวน / ร้อยละของนักเรียนตำมระดับคุณภำพ 

กำรประเมิน  สรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตร 

ดีเยี่ยม ร้อยละ ดี ร้อยละ ผ่ำน ร้อยละ ไม่ผ่ำน ร้อยละ 
ผ่ำนเกณฑ์

กำรประเมิน 
ร้อยละ 

ม.๑ ๗๔๑ ๖๕๑ ๘๗.๘๕ ๘๗ ๑๑.๗๕ ๐ ๐.๐๐ ๓ ๐.๔๐ ๗๓๘ ๙๙.๕๙ 

ม.๒ ๗๕๖ ๖๖๓ ๘๗.๖๙ ๙๒ ๑๒.๑๘ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๐.๑๓ ๗๕๕ ๙๙.๘๖ 

ม.๓ ๖๓๔ ๕๖๓ ๘๘.๘๐ ๖๙ ๑๐.๘๘ ๐ ๐.๐๐ ๒ ๐.๓๒ ๖๓๒ ๙๙.๖๙ 

ม.๔ ๖๐๘ ๕๖๑ ๙๒.๒๖ ๔๓ ๗.๐๘ ๐ ๐.๐๐ ๔ ๐.๖๖ ๖๐๔ ๙๙.๓๔ 

ม.๕ ๖๗๒ ๕๙๔ ๘๘.๓๙ ๗๖ ๑๑.๓๑ ๐ ๐.๐๐ ๒ ๐.๓๐ ๖๗๐ ๙๙.๗๐ 

ม.๖ ๖๑๐ ๕๗๓ ๙๓.๙๓ ๓๑ ๕.๐๙ ๐ ๐.๐๐ ๖ ๐.๙๘ ๖๐๔ ๙๙.๐๑ 

รวม
ทั้งหมด 

๔,๐๒๑ ๓,๖๐๕ ๘๙.๖๕ ๓๙๘ ๙.๘๙ ๐ ๐.๐๐ ๑๘ ๐.๔๖ ๔,๐๐๓ ๙๙.๕๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๙ 
 
 

 

            

 

 

   ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
ครู 
นำงส ำเนียง  ประยุทธเต 

- ได้รับคัดเลือกเป็น ครูผู้สอน ที่มีผลกำรปฏิบัติงำน ประพฤติปฏิบัติตน ตำม 
  มำตรฐำนวิชำชีพ และจรรยำบรรณวิชำชีพครู ดีเด่น ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 
  จำกสมำคมผู้บริหำรโรงเรียนมัธยมศึกษำจังหวัดบุรีรัมย์ 

นำงกิตติยำ  กุลแก้ว - ได้รับคัดเลือกเป็น ครูผู้สอน ที่มีผลกำรปฏิบัติงำน ประพฤติปฏิบัติตน ตำม 
  มำตรฐำนวิชำชีพ และจรรยำบรรณวิชำชีพครู ดีเด่น ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 
  จำกสมำคมผู้บริหำรโรงเรียนมัธยมศึกษำจังหวัดบุรีรัมย์ 

นำยสหภพ  ศรีบุญลือ - ได้รับคัดเลือกเป็น ครูผู้สอน ที่มีผลกำรปฏิบัติงำน ประพฤติปฏิบัติตน ตำม 
  มำตรฐำนวิชำชีพ และจรรยำบรรณวิชำชีพครู ดีเด่น ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 
  จำกสมำคมผู้บริหำรโรงเรียนมัธยมศึกษำจังหวัดบุรีรัมย์ 

นำงอำรดำ  พลอำษำ - ได้รับคัดเลือกเป็น ครูผู้สอน ที่มีผลกำรปฏิบัติงำน ประพฤติปฏิบัติตน ตำม 
  มำตรฐำนวิชำชีพ และจรรยำบรรณวิชำชีพครู ดีเด่น ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 
  จำกสมำคมผู้บริหำรโรงเรียนมัธยมศึกษำจังหวัดบุรีรัมย์ 

นำงนุชจรี  คู่กระสังข์ - ได้รับคัดเลือกเป็น ครูผู้สอน ที่มีผลกำรปฏิบัติงำน ประพฤติปฏิบัติตน ตำม 
  มำตรฐำนวิชำชีพ และจรรยำบรรณวิชำชีพครู ดีเด่น ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 
  จำกสมำคมผู้บริหำรโรงเรียนมัธยมศึกษำจังหวัดบุรีรัมย์ 

นำงวิริยำ  อึงนันทศิริกุล - ได้รับคัดเลือกเป็น ครูผู้สอน ที่มีผลกำรปฏิบัติงำน ประพฤติปฏิบัติตน ตำม 
  มำตรฐำนวิชำชีพ และจรรยำบรรณวิชำชีพครู ดีเด่น ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 
  จำกสมำคมผู้บริหำรโรงเรียนมัธยมศึกษำจังหวัดบุรีรัมย์ 

นำงปฏิญญำ  จันทร์สระบัว - ได้รับคัดเลือกเป็น ครูผู้สอน ที่มีผลกำรปฏิบัติงำน ประพฤติปฏิบัติตน ตำม 
  มำตรฐำนวิชำชีพ และจรรยำบรรณวิชำชีพครู ดีเด่น ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 
  จำกสมำคมผู้บริหำรโรงเรียนมัธยมศึกษำจังหวัดบุรีรัมย์ 

นำงอรทัย  ศรีเมือง - ได้รับคัดเลือกเป็น ครูผู้สอน ที่มีผลกำรปฏิบัติงำน ประพฤติปฏิบัติตน ตำม 
  มำตรฐำนวิชำชีพ และจรรยำบรรณวิชำชีพครู ดีเด่น ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 
  จำกสมำคมผู้บริหำรโรงเรียนมัธยมศึกษำจังหวัดบุรีรัมย์ 
 
 

เกียรติบัตรรางวัลความภาคภูมิใจ 



๑๐๐ 
 

   ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
นำยชำญ  เริ่มรักรัมย์ - ได้รับคัดเลือกเป็น ครูผู้สอน ที่มีผลกำรปฏิบัติงำน ประพฤติปฏิบัติตน ตำม 

  มำตรฐำนวิชำชีพ และจรรยำบรรณวิชำชีพครู ดีเด่น ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 
  จำกสมำคมผู้บริหำรโรงเรียนมัธยมศึกษำจังหวัดบุรีรัมย์ 

นำยวิทวัส  สำยชมภ ู - ได้รับคัดเลือกเป็น ครูผู้สอน ที่มีผลกำรปฏิบัติงำน ประพฤติปฏิบัติตน ตำม 
  มำตรฐำนวิชำชีพ และจรรยำบรรณวิชำชีพครู ดีเด่น ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 
  จำกสมำคมผู้บริหำรโรงเรียนมัธยมศึกษำจังหวัดบุรีรัมย์ 

นำงสำวสุภัทรำ  สำยกระสุน - ได้รับคัดเลือกเป็น ครูผู้สอน ที่มีผลกำรปฏิบัติงำน ประพฤติปฏิบัติตน ตำม 
  มำตรฐำนวิชำชีพ และจรรยำบรรณวิชำชีพครู ดีเด่น ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 
  จำกสมำคมผู้บริหำรโรงเรียนมัธยมศึกษำจังหวัดบุรีรัมย์ 

นำงสำววลัยพรรณ  กระพันธ์เขียว - ได้รับคัดเลือกเป็น ครูผู้สอน ที่มีผลกำรปฏิบัติงำน ประพฤติปฏิบัติตน ตำม 
  มำตรฐำนวิชำชีพ และจรรยำบรรณวิชำชีพครู ดีเด่น ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 
  จำกสมำคมผู้บริหำรโรงเรียนมัธยมศึกษำจังหวัดบุรีรัมย์ 

นำงสำวศรินทรำ  ภำพันธ์ - ได้รับคัดเลือกเป็น ครูผู้สอน ที่มีผลกำรปฏิบัติงำน ประพฤติปฏิบัติตน ตำม 
  มำตรฐำนวิชำชีพ และจรรยำบรรณวิชำชีพครู ดีเด่น ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 
  จำกสมำคมผู้บริหำรโรงเรียนมัธยมศึกษำจังหวัดบุรีรัมย์ 

นำงสำวพิชญ์ศินิตำ  ศักดิ์ศรีท้ำว - ได้รับคัดเลือกเป็น ครูผู้สอน ที่มีผลกำรปฏิบัติงำน ประพฤติปฏิบัติตน ตำม 
  มำตรฐำนวิชำชีพ และจรรยำบรรณวิชำชีพครู ดีเด่น ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 
  จำกสมำคมผู้บริหำรโรงเรียนมัธยมศึกษำจังหวัดบุรีรัมย์ 

นำงสำวอัลิปรียำ  เครื่องรัมย์ - ได้รับคัดเลือกเป็น ครูผู้สอน ที่มีผลกำรปฏิบัติงำน ประพฤติปฏิบัติตน ตำม 
  มำตรฐำนวิชำชีพ และจรรยำบรรณวิชำชีพครู ดีเด่น ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 
  จำกสมำคมผู้บริหำรโรงเรียนมัธยมศึกษำจังหวัดบุรีรัมย์ 

นำงสำวลักขณำ  เพ็ชรหงษ์ - ได้รับคัดเลือกเป็น ครูผู้สอน ที่มีผลกำรปฏิบัติงำน ประพฤติปฏิบัติตน ตำม 
  มำตรฐำนวิชำชีพ และจรรยำบรรณวิชำชีพครู ดีเด่น ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 
  จำกสมำคมผู้บริหำรโรงเรียนมัธยมศึกษำจังหวัดบุรีรัมย์ 

นำยทวีศักดิ์  สำยกระสุน - ได้รับคัดเลือกเป็น ครูผู้สอน ที่มีผลกำรปฏิบัติงำน ประพฤติปฏิบัติตน ตำม 
  มำตรฐำนวิชำชีพ และจรรยำบรรณวิชำชีพครู ดีเด่น ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 
  จำกสมำคมผู้บริหำรโรงเรียนมัธยมศึกษำจังหวัดบุรีรัมย์ 

นำยประจวบ  ศักรินพำนิชกุล 
 
 
 

- ครูผู้ฝึกสอนทักษะกำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงคณิตศำสตร์ ม.๔ - ม.๖  
  ได้รับรำงวัลเข้ำร่วม  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 



๑๐๑ 
 

   ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
นำงสำวสุนีย์  ไกรปัญญำพงศ์ 
นำงวิริยำ  อึงนันทศิริกุล 

- ครูผู้ฝึกสอนทักษะกำรแข่งขันต่อสมกำรคณิตศำสตร์ (เอแม็ท) ม.๑ - ม.๓  
  ได้รับรำงวัลเหรียญทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นำงนุชจรี  คู่กระสังข์ 
นำงสำวศรุตยำ  แก้วกูล 

- ครูผู้ฝึกสอนทักษะกำรประกวดเพลงคุณธรรม ม.๑ - ม.๓ ได้รับรำงวัลเหรียญทอง 
  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

นำงฉัตรวรุณ  กิตติภูติกุล 
นำยวรเมธ  น้อยพรม 

- ครูผู้ฝึกสอนทักษะกำรประกวดโครงงำนคุณธรรม ม.๑ - ม.๓  
  ได้รับรำงวัลเหรียญทอง  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

นำงอ ำนวย  ไกรปุย 
นำงสุภำรัตน์  น้อยพรม 

- ครูผู้ฝึกสอนทักษะกำรประกวดโครงงำนคุณธรรม ม.๔ - ม.๖   
  ได้รับรำงวัลเหรียญเงิน  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

นำงชัญญำพรรณ  ยอรัมย์ 
  

- ครูผู้ฝึกสอนทักษะกำรประกวดเล่ำนิทำนคุณธรรม ม.1-ม.3   
  ได้รับรำงวัลเหรียญทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

นำงศิริลักษณ์  วงศ์สนิท - ครูผู้ฝึกสอนทักษะกำรประกวดเล่ำนิทำนคุณธรรม ม.๔ - ม.๖   
  ได้รับรำงวัลเหรียญทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

นำยนิคม  วุฒิเกรียงไกร - ครูผู้ฝึกสอนทักษะกำรแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.๑ - ม.๓    
  ได้รับรำงวัลเหรียญทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นำยนิคม  วุฒิเกรียงไกร - ครูผู้ฝึกสอนทักษะกำรแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.๑ - ม.๓  ได้รับรำงวัลเหรียญเงิน  
  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 นำยนิคม  วุฒิเกรียงไกร - ครูผู้ฝึกสอนทักษะกำรแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.๔ - ม.๖  
  ได้รับรำงวัลเหรียญทองแดง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

นำยเอกชัย  แก้วกำหลง - ครูผู้ฝึกสอนทักษะกำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชำย ม.๔ - ม.๖ 
  ได้รับรำงวัลเหรียญทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

นำยเอกชัย  แก้วกำหลง - ครูผู้ฝึกสอนทักษะกำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.๔ - ม.๖ 
  ได้รับรำงวัลเหรียญเงิน  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

นำงสำวลักขณำ  เพ็ชรหงษ์ - ครูผู้ฝึกสอนทักษะกำรแข่งขันพูดภำษำอังกฤษ (Impromptu Speech)  
  ม.๑ - ม.๓  ได้รับรำงวัลเข้ำร่วม  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

นำยเดชำ  เขตกลำง - ครูผู้ฝึกสอนทักษะกำรแข่งขันพูดภำษำอังกฤษ (Impromptu Speech)  
  ม.๔ - ม.๖ ได้รับรำงวัลทองแดง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 

นำงณัญชุดำ  ปัญญำธิวุฒิ - ครูผู้ฝึกสอนทักษะกำรแข่งขันเล่ำนิทำน (Story Telling) ม.๑ - ม.๓   
  ได้รับรำงวัลเหรียญทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 
 



๑๐๒ 
 

   ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
นำงสำวจุฑำมำศ    ห้ำวจันทึก 
นำยวีรชำติ   สุภะเสถียร  

- ครูผู้ฝึกสอนทักษะกำรแข่งขันกำรสร้ำงเกมสร้ำงสรรค์จำกคอมพิวเตอร์ ม.๑ - ม.๓   
  ได้รับรำงวัลเหรียญทองแดง  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นำยทวีศักดิ์   สำยกระสุน  
นำงสำวจุฑำมำศ  ห้ำวจันทึก 

- ครูผู้ฝึกสอนทักษะกำรแข่งขันกำรสร้ำง Webpage ประเภท Web Editor  
  ม.๑ - ม.๓ ได้รับรำงวัลเหรียญทองแดง  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

นำยทวีศักดิ์   สำยกระสุน  
นำยวีรชำติ  สุภะเสถียร 

- ครูผู้ฝึกสอนทักษะกำรแข่งขันกำรสร้ำง Webpage ประเภท Web Editor  
  ม.๔ - ม.๖  ได้รับรำงวัลเหรียญทองแดง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

นำยชัยมงคล  หรัญรัตน์ 
นำงสำวสุภำพร  นุยอนรัมย์ 

- ครูผู้ฝึกสอนทักษะกำรประกวดโครงงำนคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์  
  ม.๑ - ม.๓ ได้รับรำงวัลเหรียญเงิน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

นำงส ำเนียง  ประยุทธเต 
นำยพรมมี  ประยุทธเต 

- ครูผู้ฝึกสอนทักษะกำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.๔ - ม.๖ ได้รับรำงวัลเหรียญทอง 
  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

นำงส ำเนียง  ประยุทธเต 
นำยพรมมี  ประยุทธเต 

- ครูผู้ฝึกสอนทักษะกำรประกวดโครงงำนระบบสมองกลฝังตัว ม.๑ - ม.๓   
  ได้รับรำงวัลเหรียญเงิน  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นักเรียน 
นำงสำวฐำนิตำ  ล่ำมละคร 

 
- ได้รับรำงวัลเข้ำร่วม กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงคณิตศำสตร์ ม.๔ - ม.๖   
  ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

เด็กชำยธนำกร  ชมทอง 
เด็กหญิงวนิดำ  พรมวงค์ 

- ได้รับรำงวัลเหรียญทอง  กำรแข่งขันต่อสมกำรคณิตศำสตร์ (เอแม็ท) ม.๑ - ม.๓  
  ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เด็กหญิงณัฏฐำ  ค ำด้วง 
เด็กหญิงภัทรำวดี  ชำยทวีป 
เด็กหญิงวันวิสำข์  ยุดรัมย์ 
เด็กหญิงสุลักษณี  ศรีทอง 
เด็กหญิงเพชรอุมำ  เชยรัมย์ 

- ได้รับรำงวัลเหรียญทอง กำรประกวดเพลงคุณธรรม ม.๑ - ม.๓   
  ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เด็กหญิงขนิษฐำ  จินดำศรี 
เด็กหญิงณัฏฐธิดำ  ดีโยธำ 
เด็กหญิงวชิรญำณ์  สวนงำม 
เด็กหญิงวำรุณี  มีพันธุ์ 
เด็กหญิงอริสำ  เจริญยิ่ง 
 
 
 

- ได้รับรำงวัลเหรียญทอง กำรประกวดโครงงำนคุณธรรม ม.๑ - ม.๓   
  ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 



๑๐๓ 
 

   ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
นำงสำวนันท์นิชำ  สุดแสน 
นำยบริพันธ์  หลุมทอง 
นำงสำวพรนภัส  สนโสก 
นำงสำวศศิธร  อำรมณ์สวะ 
นำยอัมรินทร์  กระแสจันทร์ 

- ได้รับรำงวัลเหรียญเงิน  กำรประกวดโครงงำนคุณธรรม ม.๔ - ม.๖  
  ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เด็กหญิงญำดำ  วงศ์ทอง 
 

- ได้รับรำงวัลเหรียญทอง  กำรประกวดเล่ำนิทำนคุณธรรม ม.๑ - ม.๓ 
  ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นำงสำวเพ็ญสิริ  หมุดธรรม - ได้รับรำงวัลเหรียญทอง  กำรประกวดเล่ำนิทำนคุณธรรม ม.๔ - ม.๖ 
  ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เด็กชำยบำรมี  ใสนอก - ได้รับรำงวัลเหรียญทอง  กำรแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.๑ - ม.๓   
  ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เด็กชำยอภิชำติ  ค ำภำ - ได้รับรำงวัลเหรียญเงิน  กำรแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.๑ - ม.๓   
  ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นำยศิริชัย  เรืองพิศำล - ได้รับรำงวัลเหรียญทองแดง  กำรแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.๔ - ม.๖ 
  ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นำยชินวัตร  เศษลือ 
 

- ได้รับรำงวัลเหรียญทอง  กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชำย  
  ม.๔ - ม.๖ ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นำงสำวประภำพรรณ  เป็ดสกุล - ได้รับรำงวัลเหรียญเงิน  กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง  
  ม.๔ - ม.๖ ระดบัภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เด็กหญิงพรรณวดี  สุขหนองบึง 
  

- ได้รับรำงวัลเหรียญเข้ำร่วม   กำรแข่งขันพูดภำษำอังกฤษ (Impromptu Speech) 
  ม.๑ - ม.๓ ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นำงสำวเบญญำภำ  พลสมัคร - ได้รับรำงวัลเหรียญทองแดง  กำรแข่งขันพูดภำษำอังกฤษ (Impromptu Speech) 
  ม.๔ - ม.๖ ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เด็กหญิงทิพเนตร  มีบุญ - ได้รับรำงวัลเหรียญทอง  กำรแข่งขันเล่ำนิทำน (Story Telling) ม.๑ - ม.๓  
  ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เด็กชำยชิษณุพงศ์  ชีพไธสง 
เด็กชำยภูวัต  ลุ้นก ำพ้ี 

- ได้รับรำงวัลเหรียญทองแดง  กำรแข่งขันกำรสร้ำงเกมสร้ำงสรรค์จำกคอมพิวเตอร์  
  ม.๑ - ม.๓  ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เด็กชำยณัฐชำนนท์   คูณแสน 
เด็กหญิงวรัญญำ   สัตย์ฌุชนม์ 

- ได้รับรำงวัลเหรียญทองแดง  กำรแข่งขันกำรสร้ำง Webpage ประเภท Web 
  Editor ม.๑ - ม.๓ ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 



๑๐๔ 
 

   ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
นำยสุรศักดิ์   เจริญธรรม 
นำยอดิเทพ   สรำญบุรุษ 

- ได้รับรำงวัลเหรียญทองแดง  กำรแข่งขันกำรสร้ำง Webpage ประเภท  
  Web  Editor ม.๔ - ม.๖  ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เด็กหญิงกมลลักษณ์   พันธุ์ยุรำ 
เด็กหญิงชญำภำ  ฉิมมำ 
เด็กหญิงศศิกำนต์    อ่ึงชื่น 

- ได้รับรำงวัลเหรียญเงิน  กำรประกวดโครงงำนคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์  
  ม.๑ - ม.๓ ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นำงสำวฉัตรชฎำ   บัตรศรี 
นำงสำวธัญญำรัตน์   เล็งตำมด ี
นำงสำวบุษบำ    สำยสิน 

- ไดร้ับรำงวัลเหรียญทอง  กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.๔ - ม.๖ 
  ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เด็กชำยภูธิปต์    งดงำม 
เด็กหญิงอทิติยำ    อำษำ 
เด็กหญิงเสำวลักษณ์   มีศรี 

- ไดร้ับรำงวัลเหรียญเงิน  กำรประกวดโครงงำนระบบสมองกลฝังตัว ม.๑ - ม.๓ 
  ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  

 

 

 

 

                
 



   

 
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนสตึก 

เรื่อง ค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
เพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

 

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

 โดยที่มีประกำศใช้กฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ 2533 
นโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษท่ีสองที่ก ำหนดเป้ำหมำยและยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำคุณภำพคนไทยและ
กำรศึกษำไทยในอนำคต นโยบำยปฏิรูประบบกำรประเมินและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประกำศคณะกรรมกำร
กำรประกันคุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรประกัน
คุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประกอบกับประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ฉบับลงวันที่ 11 ตุลำคม 2559 โรงเรียนสตึก ได้มีกำรปรับ
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จำกกำรมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลำกรทุกคนใน
โรงเรียน ผู้ปกครอง และประชำชนในชุมชนให้เหมำะสมและสอดคล้องกัน เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กำรประเมินคุณภำพภำยในและรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก  
 เพ่ือให้กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียนสตึก มีคุณภำพและมำตรฐำน จึงก ำหนด
เป้ำหมำยกำรพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ตำมเอกสำรแนบท้ำย
ประกำศนี้ 
 

ประกำศ ณ วันที่  1 กุมภำพันธ์  2561  
 

 
          (นำยสรำวธุ  ทรงประโคน) 
                                                ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตึก 
 
 
 
 
 

๑๐๕ 



 
 

 
 

 
 

 

 
ค าสั่งโรงเรียนสตึก 
ที่  114    / 2561 

 เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

.................................................. 
 ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 มำตรำ 47 ก ำหนดให้มีระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือ
พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับ และมำตรำ 48 ก ำหนดให้สถำนศึกษำจัดให้มีระบบกำรประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ จึงมีประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับลงวันที่ 11 ตุลำคม  
พ.ศ. 2559 ให้มีมำตรฐำนกำรศึกษำจ ำนวน 4 มำตรฐำน คือ มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำร
บริหำรและจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
และมำตรฐำนที่ 4 ระบบประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิผล ทั้งนี้ ให้ใช้กับสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรรับผิดชอบมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 ดังนี้ 
1. ผู้ทรงคุณวุฒิ 

นำยฉัตรชัย      ฑีรฆวณิช          ประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำ      ประธำนกรรมกำร 
2. คณะกรรมการอ านวยการ 

   2.1 นำยสรำวุธ  ทรงประโคน              ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประธำนกรรมกำร 
         2.2 นำงกัญญำ คู่กระสังข์                  รองผู้อ ำนวยกำร            รองประธำนกรรมกำร 
   2.3 นำยสุทธิศักดิ์  วรพัฒน์ผดุง       รองผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
  2.4 นำงรุ่งจิต  สุวรรณธำดำ รองผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
  2.5 นำยพีระพรรดิ์ อ่อนเรือง          รองผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร             
  2.6 นำยลิขสิทธิ์  บำลวรเศรษฐ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  2.7 นำงวำทินี  พลอำมำตย์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  2.8 นำยทองเพชร  โอชำรส ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  2.9 นำงวิริยำ อึงนันทศิริกุล ครู                     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที ่ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ นิเทศ ให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ 

๑๐๖ 



 
 

 
 

3. คณะกรรมการด าเนินงานตามมาตรฐาน 

มาตรฐานที ่1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 1.1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  

คณะกรรมกำรประกอบด้วย 
 1. นำงสำยสุนีย์  กลั่นเขตต์กำร  ครูช ำนำญกำรพิเศษ         ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสำวอัลิปรียำ  แก้วกล้ำ ครูช ำนำญกำรพิเศษ         รองประธำนกรรมกำร 
 3. นำงธัญพร  สำยชมภู ครูช ำนำญกำรพิเศษ         รองประธำนกรรมกำร 
 4. นำงสำวละมัย  แก้วกล้ำ ครูช ำนำญกำร รองประธำนกรรมกำร 

5. นำงปภัสรินทร์  เนติสมบูรณ์ยศ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
                     6. นำงณัญชุดำ  ปัญญำธิวุฒิ    ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 7. นำงพัณณ์ชิตำ  บำลวรเศรษฐ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 8. นำงวิไลวรรณ  เวชสวุรรณ์ ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 
 9. นำงสำวพิชญ์ศินิตำ  ศักดิ์ศรีท้ำว  คร ู กรรมกำร 
 10. นำงสำวลักขณำ   เพ็ชรหงษ์ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 11. นำงภคมน  ดวงเข็ม ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 12. นำงสรรเพชญ  บุญประสิทธิ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 13. นำยลิขสิทธิ์   บำลวรเศรษฐ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 14. นำงสุพัตรำ  ณรงค์ศักดิ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 15. นำงบุษกร  พนมรัมย์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 16. นำงสำวสุนีย์  ไกรปัญญำพงศ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 17. นำงสำวรัชรินทร์  พิทยำนันท์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 18. นำยทองเพชร  โอชำรส ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 19. นำงสำวเสำวรัตน์  รำชพิมำย ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 20. นำงสุวรรณทนำ    จันทร์เพ็ญ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 21. นำงปรียำนุชศนัณ  โยสำจันทร์     ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 
 22. นำงปฏิญญำ  จันทร์สระบัว ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 
 23. นำยศิริชัย  ศรีสุข ครูช ำนำญกำร กรรมกำร   
 24. นำงกิตติยำ  กุลแก้ว ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 25. นำงสำวรชฏ  นิเรียงรัมย ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 

๑๐๗ 



 
 

 
 

 26. นำงสุลักษณี   ประดับสุข ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 27. นำงวำทินี   พลอำมำตย์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 28. นำยสมโภชน์   บุญประสทิธิ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 29. นำงนวรินทร์  อินทะเกตุ คร ู กรรมกำร 
 30. นำยเดชำ  เขตกลำง ครผูู้ช่วย กรรมกำร 
 31. นำงสำวอภิชญำ  แสนมะโน ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 32. นำงจิรำพร  จะรอนรัมย์ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 33. นำงสำวชิดชนก  เดชศิริบูรณ์ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 34. นำงสำวพิรุณรัตน์  ศรีมำรักษ์ นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์   กรรมกำร 
 35. นำงสำววรรณวิภำ  แข่งขัน นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์   กรรมกำร 
 36. นำงสำวณัฐิวรรณ  เพชรศรี นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์   กรรมกำร 
 37. นำงสำวนฐิกำนต์  หินไชยศรี นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์   กรรมกำร 
 38. นำยจักรพงศ์  เขรัมย์ นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์   กรรมกำร 
 39. นำงจิรัฏฐยำ   อ่อนวิลำวัลย์ ครูผู้ช่วย            กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 40. นำงวิริยำ  อึงนันทศิริกุล ครู                   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 41. นำงสำวอัลลิปรียำ  เครื่องรัมย์ ครู                   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 42. นำงสำวญำนิศำ  ภูมิศำสตร์ ครูช ำนำญกำร     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  มีหน้าที่  1. ด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูล บันทึกข้อมูลและเก็บหลักฐำนกำรพัฒนำคุณภำพ 
    2. จัดเตรียมหลักฐำนอ้ำงอิง และน ำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมกำร เพื่อรับกำรประเมินจำก
หน่วยงำนภำยนอกและประเมินภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  
 
 1.2) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา  
                 คณะกรรมกำรประกอบด้วย 

1. นำยสุรเชษฐ  อนุมำตร์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยอธิป  เมืองนำม ครูช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร  
  3. นำงบุรินทร์   ดีขุนทด ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 4. นำยไพสิทธิ์  ศรีโสภำ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 5. นำงวำสนำ   ศรีศิลำ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 6. นำงสำวพรทิพย์  โพธิ์เงิน ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 

๑๐๘ 



 
 

 
 

 7. นำงสมพรรณ  พรหมพันธ์ใจ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 8. นำงสำวอ ำนวย เรือนไทย ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 9. นำงวัชรีย์  มหำวงศ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 10. นำยสุธินันท์  มะลิงำม ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 11. นำงอุรำภรณ์  พรมฮำด ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 12. นำงทรงลักษณ์  ธีรำภูธรพัฒน์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 13. นำงโสภำ  วันทำ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 14. นำงวิไล  อินโท่โล่ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 15. นำงสุภำพร  แก้วพลงำม ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 16. นำงจุรีรัตน์  โอชำรส ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 
 17. นำงสำวศรินทรำ  ภำพันธ์ คร ู กรรมกำร 
 18. นำงสำวสุภัทรำ  สำยกระสุน คร ู กรรมกำร 
 19. นำยนุชำ  มำตหนองแวง คร ู กรรมกำร 
 20. นำงสำววลัยพรรณ  กระพันธ์เขียว   คร ู กรรมกำร 
 21. นำงสำวจริยำ  หล้ำโคตร ครูผู้ช่วย                  กรรมกำร 
 22. นำงสำวกัณเรศ  วิเศษสม นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์   กรรมกำร 
 23. นำงสำวศิริมำศ  เสมำรัมย์ นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์  กรรมกำร 
 24. นำงสำวจริยำ  ศรีหำบุตร              นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์   กรรมกำร 
 25. นำงสำวศศิวิมล  ศำลำงำม นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์  กรรมกำร 
 26. นำงสำววิภำวดี  สำยที ครู                 กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  มีหน้าที่  1. ด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูล บันทึกข้อมูลและเก็บหลักฐำนกำรพัฒนำคุณภำพ 
    2. จัดเตรียมหลักฐำนอ้ำงอิง และน ำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมกำร เพื่อรับกำรประเมินจำก
หน่วยงำนภำยนอกและประเมินภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  
 
 1.3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
        คณะกรรมกำรประกอบด้วย 
 1. นำงส ำเนียง  ประยุทธเต ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยวิทวัส  สำยชมภู คร ู รองประธำนกรรมกำร 
 3. นำยสมพงษ์  ศรีโคตร ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 
 4. ว่ำที่ร้อยตรีบ ำรุง  ถนิมกำญจน์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 

๑๐๙ 



 
 

 
 

 5. นำงประภำพรรณ  เพชรศรี ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 6. นำยชัยมงคล  หรัญรัตน์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 7. นำงล ำใย  ศรีสมบูรณ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 8. นำงจุดประสงค์  ไชยสิทธิ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 9. นำงสำวสุภำพร  นุยอนรัมย์ ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 
 10. นำยวีระชำติ  สุภะเสถียร คร ู กรรมกำร 
 11. นำยชำญ  เริ่มรักรัมย์ คร ู กรรมกำร 
 12. นำยสุวิทย์    สมันรัมย์ คร ู กรรมกำร 
 13. นำงสำวเรณู   พิลึกรัมย์ ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 
 14. นำยสิรภพ  เรืองโรจน์ คร ู กรรมกำร 
 15. นำยทวีศักดิ์  สำยกระสุน พนักงำนรำชกำร กรรมกำร 
 16. นำยเจษฎำ  เรียงทอง นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์   กรรมกำร 
 17. นำยอดิเรก  จันทมำศ นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์   กรรมกำร 
 18. นำงสำวจุฑำมำศ  ห้ำวจันทึก ครู                            กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  มีหน้าที่  1. ด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูล บันทึกข้อมูลและเก็บหลักฐำนกำรพัฒนำคุณภำพ 
    2. จัดเตรียมหลักฐำนอ้ำงอิง และน ำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมกำร เพ่ือรับกำรประเมินจำก
หน่วยงำนภำยนอกและประเมินภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  
 
 1.4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   และ 
 1.5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการทดสอบวัดระดับชาติ 
       คณะกรรมกำรประกอบด้วย 
   1. นำยลิขสิทธิ์  บำลวรเศรษฐ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงวำทินี  พลอำมำตย์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
  3. นำยไพสิทธิ์  ศรีโสภำ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  4. นำงสำวอัลิปรียำ  แก้วกล้ำ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 

  5. นำงธัญพร  สำยชมภู ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 6. นำยนิคม  วุฒิเกรียงไกร ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 

  7. นำงส ำเนียง  ประยุทธเต ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  8. นำงสำยสุนีย์  กลั่นเขตต์กำร ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 

         9. นำงอ ำนวย  ไกรปุย ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 

๑๑๐ 



 
 

 
 

   10. นำยสุรเชษฐ  อนุมำตร์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
       11. นำยไพฑูรย์  ทุมทุมำ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
          12. นำงสุวรรณทนำ  จันทร์เพ็ญ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   13. นำงสำวกนกวรรณ  วงษำสนธิ์       เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  มีหน้าที่  1. ด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูล บันทึกข้อมูลและเก็บหลักฐำนกำรพัฒนำคุณภำพ 
    2. จัดเตรียมหลักฐำนอ้ำงอิง และน ำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมกำร เพื่อรับกำรประเมินจำก
หน่วยงำนภำยนอกและประเมินภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  
 1.6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน   
        คณะกรรมกำรประกอบด้วย 
 1. นำงสำวมนัสวี   วชัรวิศิษฏ์ ครูช ำนำญกำร ประธำนกรรมกำร 
 2. นายประจวบ  ศักรินพานิชกุล ครูช านาญการพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
 3. นำยจิตรกร  ทีรฆวณิช ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 

 4. นางสมพรรณ  พรหมพันธ์ใจ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

 5. นางธัญพร  สายชมภู ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

 6. นางศิริลักษณ์  วงศ์สนิท ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

 7. นางสาวอ านวย  เรือนไทย ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

 8. นางโสภา  วันทา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

 9. นางสายสุนีย์ กลั่นเขตต์การ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

 10. นายพรมมี  ประยุทธเต ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

 11. นางสาวศรินทรา  ภาพันธ์ คร ู กรรมการ 

 12. นายเดชา  เขตกลาง ครูผู้ช่วย กรรมการ 

 13. นางสาวอภิชญา  แสนมะโน ครูผู้ช่วย กรรมการ 

 14. นำงพบพร  ทีรฆวณิช ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 15. นายวรเมธ  น้อยพรม ครูช านาญการ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  มีหน้าที่  1. ด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูล บันทึกข้อมูลและเก็บหลักฐำนกำรพัฒนำคุณภำพ 
    2. จัดเตรียมหลักฐำนอ้ำงอิง และน ำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมกำร เพื่อรับกำรประเมินจำก
หน่วยงำนภำยนอกและประเมินภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  
 2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑๑๑ 



 
 

 
 

 2.1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี
ของสังคม 
       คณะกรรมกำรประกอบด้วย 

  1. นายศักดิ์ชาย  มหาวงศ์ ครูช านาญการ            ประธานกรรมการ 
  2. นายรัชวุฒิ  แหวนวิเศษ ครูช านาญการพิเศษ         รองประธำนกรรมกำร 
  3. นางสุภาพร  แก้วพลงาม ครูช านาญการพิเศษ         รองประธานกรรมการ 
  4. นางดรุณี  ก้อนค าใหญ่ ครูช านาญการพิเศษ         กรรมการ 

5. นายสมโภชน์  บุญประสิทธิ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  6. นางส าเนียง  ประยุทธเต ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

  7. นายไพสิทธิ์  ศรีโสภา ครูช านาญการพิเศษ        กรรมการ 
  8. นายนิคม  วุฒิเกรียงไกร ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

  9. นางธัญพร  สายชมภู ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  10. นางวัชรีย์  มหาวงศ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

   11. นางสายสุนีย์  กลั่นเขตต์การ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  12. นางสาวอัลิปรียา  แก้วกล้า ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

13. นางอ านวย  ไกรปุย         ครูช านาญการพิเศษ          กรรมการ 
  14. นายสุรเชษฐ  อนุมาตร์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  15. นายไพฑูรย์  ทุมทุมา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

16. นายพรมมี  ประยุทธเต        ครูช านาญการพิเศษ          กรรมการ 
  17. นางสาวมนัสวี วัชรวิศิษฏ์ ครูช านาญการ กรรมการ 
  18. นายนุชา  มาตหนองแวง คร ู กรรมการ  

19. นางสาววิภาวดี  สายท ี        ครู                              กรรมการและเลขานุการ 
  20. นางสาวกนกวรรณ  วงษาสนธิ์ เจ้าหน้าที่ส านักงาน          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้าที่  1. ด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูล บันทึกข้อมูลและเก็บหลักฐำนกำรพัฒนำคุณภำพ 
    2. จัดเตรียมหลักฐำนอ้ำงอิง และน ำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมกำร เพื่อรับกำรประเมินจำก
หน่วยงำนภำยนอกและประเมินภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  
 2.2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  และ 
 2.3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 คณะกรรมกำรประกอบด้วย 
 

๑๑๒ 



 
 

 
 

 1. นำงอ ำนวย  ไกรปุย ครูช ำนำญกำรพิเศษ     ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยนิคม  วุฒิเกรียงไกร ครูช ำนำญกำรพิเศษ   รองประธำนกรรมกำร 
 3. นำงวิไล  อินโท่โล่ ครูช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 

4. นำยสุวัฒน์  คณำรักษ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 5. นำงศิริลักษณ์  วงศ์สนิท ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 6. นำงดวงแข  บุญใหญ่ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 7. นำงชัญญำพรรณ  ยอรัมย์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 8. นำยพรมมี  ประยุทธเต ครชู ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 9. นำงฉัตรวรุณ  กิตติภูติกุล ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 10. นำยเอกชัย  แก้วกำหลง ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 11. นำงอำรดำ  พลอำษำ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 12. นำยรัชวุฒิ  แหวนวิเศษ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 

13. นำงดรุณี  ก้อนค ำใหญ่ ครชู ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 14. นำงภคมน  ดวงเข็ม ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 

 15. นำงสุบงกช  ข่ำขันมะลี ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 
 16. นำงนุชจรี   คู่กระสังข์ ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 
 17. นำยศักดิ์ชำย  มหำวงศ์ ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 
 18. นำยธีรเมธ  เสำร์ทอง คร ู กรรมกำร 
 19. นำยสุชำติ  อยู่แท้กูล ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 

 20. นำงปฏิญญำ จันทร์สระบัว ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 
21. นำงจุรีรัตน์  โอชำรส  ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 

 22. นำยนุชำ มำตหนองแวง คร ู กรรมกำร 
 23. นำยเดชำ เขตกลำง ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 24. นำงสำวธนพร  ทองปำน ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 25. นำงสำวกุสุมำ  สมศรี ครูผู้ช่วย กรรมกำร 

26. นำงจิรัฏฐยำ  อ่อนวิลำวัลย์ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
 27. นำงสำวยุพำพร  สัมฤทธิ์ นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ กรรมกำร 
 28. นำยเอกลักษณ์  ช ำนำญจันทร์ นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ กรรมกำร 

 29. นำยธีรภัทร  แสงนวล นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ กรรมกำร 
 30. นำงสำวสุภักษร  มำรมย์ นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์  กรรมกำร 

๑๑๓ 



 
 

 
 

 31. นำงสำวสุดำรัตน์  ดำทอง นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์  กรรมกำร 
32. นำงสำวศรุตยำ  แก้วกูล พนักงำนรำชกำร กรรมกำร    
33. นำยวรเมธ   น้อยพรม ครูช ำนำญกำร     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 34. นำงสำวอรทัย  ศรีเมือง ครูช ำนำญกำร     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

35. สิบเอกหญิงโชติกำ ปิดตังระภำ ครูโครงกำรฯ       กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  มีหน้าที่  1. ด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูล บันทึกข้อมูลและเก็บหลักฐำนกำรพัฒนำคุณภำพ 
    2. จัดเตรียมหลักฐำนอ้ำงอิง และน ำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมกำร เพื่อรับกำรประเมินจำก
หน่วยงำนภำยนอกและประเมินภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  
 2.4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม    
        คณะกรรมกำรประกอบด้วย 
 1. นำงจรัญ  ถนิมกำญจน์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยสุพรรณ  ศิลำเณร      ครูช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
 3. นำยไพฑูรย์  ทุมทุมำ ครูช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
 4. นำยสุขเฉลิม  คู่กระสังข์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 5. นำยวิระชัย  ตีประเคน ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 

 6. นำยพรมมี      ประยุทธเต  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 7. นำงดวงแข    บุญใหญ่  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 8. นำยรัชวุฒิ      แหวนวิเศษ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 9. นำยสุวัฒน์     คณำรักษ ์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 10. นำงฉัตรวรุณ      กิตติภูติกุล  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 11. นำงอ ำนวย       ไกรปุย  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  12. นำงศิริลักษณ์     วงศ์สนิท  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  13. นำงชัญญำพรรณ      ยอรมัย์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  14. นำงอำรดำ    พลอำษำ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 

 15. นำยคมสันต์   โยทำนันท์ คร ู กรรมกำร 
 16. นำงสุบงกช     ข่ำขันมะล ี  ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 
 17. นำยวรมธ       น้อยพรม  ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 
 18. นำงนุชจรี    คู่กระสังข ์  ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 
 19. นำยศักด์ิชำย    มหำวงศ์  ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 
 

๑๑๔ 



 
 

 
 

  20. นำงสำวธนพร    ทองปำน  ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
  21. สิบเอกหญิงโชติกำ  ปิดตังระภำ ครูโครงกำรฯ กรรมกำร 
 22. นำงสำวศรุตยำ     แก้วกูล  พนักงำนรำชกำร กรรมกำร 

 23. นำงสำวอินธุอร  ประทุมทอง นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์   กรรมกำร 
 24. นำยจิรพัฒน์  เจ็ดรัมย์ นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์   กรรมกำร 
 25. นำยสิทธิชัย  โสรัตน ์      ครู                      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 26. นำยธีรเมธ      เสำร์ทอง  ครู                      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  มีหน้าที่  1. ด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูล บันทึกข้อมูลและเก็บหลักฐำนกำรพัฒนำคุณภำพ 
    2. จัดเตรียมหลักฐำนอ้ำงอิง และน ำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมกำร เพื่อรับกำรประเมินจำก
หน่วยงำนภำยนอกและประเมินภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
     คณะกรรมกำรประกอบด้วย 
   1. นำงรุ่งจิต  สุวรรณธำดำ        รองผู้อ ำนวยกำร             ประธำนกรรมกำร 

 2. นายสุรเชษฐ  อนุมาตร์ ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 3. นางรัตนา  อนุมาตร์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 4. นางวัชรีย์  มหาวงศ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 5. นายศักดิ์ชาย  มหาวงศ์ ครูช านาญการ กรรมการ 
 6. นางสุภาพร  แก้วพลงาม ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 7. นางสาววลัยพรรณ กระพันธ์เขียว คร ู กรรมการ 
 8. นางสาวจุฑามาศ  ห้าวจันทึก คร ู กรรมการ 
 9. นางสาวจริยา  หล้าโคตร ครูผู้ช่วย                     กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้าที่  1. ด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูล บันทึกข้อมูลและเก็บหลักฐำนกำรพัฒนำคุณภำพ 
    2. จัดเตรียมหลักฐำนอ้ำงอิง และน ำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมกำร เพื่อรับกำรประเมินจำก
หน่วยงำนภำยนอกและประเมินภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  
 
 2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

  2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และ
ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

๑๑๕ 



 
 

 
 

       คณะกรรมกำรประกอบด้วย 
 1. นำงกัญญำ  คู่กระสังข์                 รองผู้อ ำนวยกำร               ประธำนกรรมกำร 
  2. นำยลิขสิทธิ์  บำลวรเศรษฐ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
  3. นำงวำทินี  พลอำมำตย์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
  4. นำยไพสิทธิ์  ศรีโสภำ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  5. นำงสำวอัลิปรียำ  แก้วกล้ำ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 6. นำงสุวรรณทนำ  จันทร์เพ็ญ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  7. นำยทองเพชร  โอชำรส ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร  
  8. นำงธัญพร  สำยชมภู ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 9. นำยนิคม  วุฒิเกรียงไกร ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 

  10. นำงส ำเนียง  ประยุทธเต ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  11. นำงสำยสุนีย์  กลั่นเขตต์กำร ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  12. นำงอำรดำ  พลอำษำ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
   13. นำงอ ำนวย  ไกรปุย ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
   14. นำยสุรเชษฐ  อนุมำตร์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
    15. นำยไพฑูรย์  ทุมทุมำ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  16. นำงโสภำ วันทำ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
   17. นำยศักดิ์ชำย  มหำวงศ์ ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 
   18. นำงสำวมนัสวี  วัชรวิศิษฏ์ ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 
  19. นำยศิริชัย  ศรีสุข ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 
   20. นำงสำวสุภำพร  นุยอนรัมย์ ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 
   21. นำงจุรีรัตน์  โอชำรส ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 
   22. นำงสำวละมัย  แก้วกล้ำ ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 
   23. นำงสำววลัยพรรณ  กระพันธ์เขียว  คร ู กรรมกำร 
   24. นำยวีรชำติ  สุภะเสถียร คร ู กรรมกำร 
   25. นำยชำญ  เริ่มรักรัมย์ คร ู กรรมกำร 
   26. นำงโสภำ  วันทำ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   27. นำงสำวกนกวรรณ  วงษำสนธิ์ เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  มีหน้าที่  1. ด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูล บันทึกข้อมูลและเก็บหลักฐำนกำรพัฒนำคุณภำพ 
 

๑๑๖ 



 
 

 
 

    2. จัดเตรียมหลักฐำนอ้ำงอิง และน ำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมกำร เพื่อรับกำรประเมินจำก
หน่วยงำนภำยนอกและประเมินภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  

 
   2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
         คณะกรรมกำรประกอบด้วย 
 1. นำยสุทธิศักดิ์  วรพัฒน์ผดุง รองผู้อ ำนวยกำร         ประธำนกรรมกำร 

  2. นางวิไลวรรณ  เวชสวุรรณ์ ครูช านาญการ ประธานกรรมการ 
  3. นางรัตนา อนุมาตร์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  4. นางบุรินทร์  ดีขุนทด ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  5. นางธัญพร สายชมภู  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  6. นางสุบงกช  ข่าขันมะลี ครูช านาญการ กรรมการ 
  7. สิบเอกหญิงโชติกา ปิดตังระภา    ครูโครงการฯ   กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้าที่  1. ด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูล บันทึกข้อมูลและเก็บหลักฐำนกำรพัฒนำคุณภำพ 
    2. จัดเตรียมหลักฐำนอ้ำงอิง และน ำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมกำร เพื่อรับกำรประเมินจำก
หน่วยงำนภำยนอกและประเมินภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  
 
   2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
                 คณะกรรมกำรประกอบด้วย 

 1. นำงกัญญำ  คู่กระสังข์                  รองผู้อ ำนวยกำร             ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงประภำพรรณ  เพชรศรี ครูช ำนำญกำรพิเศษ        รองประธำนกรรมกำร 
 3. นำยลิขสิทธิ์  บำลวรเศรษฐ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ        รองประธำน 
 4. นำงวำทินี   พลอำมำตย์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ        กรรมกำร   
 5. นำยสุพรรณ  ศิลำเณร ครูช ำนำญกำรพิเศษ        กรรมกำร 
 6. นำยไพสิทธิ์  ศรีโสภำ ครูช ำนำญกำรพิเศษ        กรรมกำร 
 7. นำงบุรินทร์   ดีขุนทด ครูช ำนำญกำรพิเศษ        กรรมกำร 
 8. นำยสมโภชน์  บุญประสิทธิ์              ครูช ำนำญกำรพิเศษ        กรรมกำร 
 9. นำงดรุณี  ก้อนค ำใหญ่                    ครูช ำนำญกำรพิเศษ        กรรมกำร 
 10. นำยชำญ เริ่มรักรัมย์  คร ู                          กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที่  1. ด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูล บันทึกข้อมูลและเก็บหลักฐำนกำรพัฒนำคุณภำพ 
 

๑๑๗ 



 
 

 
 

    2. จัดเตรียมหลักฐำนอ้ำงอิง และน ำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมกำร เพื่อรับกำรประเมินจำก
หน่วยงำนภำยนอกและประเมินภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  
  
   2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี 
คุณภาพ 
         คณะกรรมกำรประกอบด้วย 
 1. นำยพีระพรรดิ์  อ่อนเรือง     รองผู้อ ำนวยกำร ประธำนกรรมกำร 

 2. นำยสมโภชน์    บุญประสิทธิ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 

  3. ว่ำที่ร้อยตรีบ ำรุง  ถนิมกำญจน์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 

 4. นำยรัชวุฒิ  แหวนวิเศษ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร   

 5. นำงล ำใย  ศรีสมบูรณ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร   

 6. นำงสำวอัลิปรียำ แก้วกล้ำ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 

 7. นำยสุขเฉลิม  คู่กระสังข์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 

 8. นำยสุรเชษฐ  อนุมำตร์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร   

 9. นำงอ ำนวย  ไกรปุย ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 

 10. นำยนิคม  วุฒิเกรียงไกร ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 

 11. นำงวิไลวรรณ  เวชสุวรรณ์ ครูช ำนำญกำร กรรมกำร  

 12. นำยวรเมธ  น้อยพรม ครูช ำนำญกำร กรรมกำร   

 13. นำยสุวิทย์  สมันรัมย์ คร ู                           กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  มีหน้าที่  1. ด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูล บันทึกข้อมูลและเก็บหลักฐำนกำรพัฒนำคุณภำพ 
    2. จัดเตรียมหลักฐำนอ้ำงอิง และน ำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมกำร เพื่อรับกำรประเมินจำก
หน่วยงำนภำยนอกและประเมินภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  
 
   3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน  และ 
        4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
            คณะกรรมกำรประกอบด้วย 
  1. นำงกัญญำ  คู่กระสังข์                  รองผู้อ ำนวยกำร          ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยลิขสิทธิ์  บำลวรเศรษฐ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ      รองประธำนกรรมกำร 

๑๑๘ 



 
 

 
 

 
 3. นำงวำทินี   พลอำมำตย์ ครชู ำนำญกำรพิเศษ        รองประธำนกรรมกำร  
  4. นำงประภำพรรณ  เพชรศรี ครูช ำนำญกำรพิเศษ         กรรมกำร 
 5. นำยสุพรรณ  ศิลำเณร ครูช ำนำญกำรพิเศษ         กรรมกำร 
 6. นำยไพสิทธิ์  ศรีโสภำ ครูช ำนำญกำรพิเศษ        กรรมกำร 
 7. นำงบุรินทร์   ดีขุนทด ครูช ำนำญกำรพิเศษ         กรรมกำร 
 8. นำยสมโภชน์  บุญประสิทธิ์             ครูช ำนำญกำรพิเศษ          กรรมกำร 
 9. นำงดรุณี  ก้อนค ำใหญ่                   ครูช ำนำญกำรพิเศษ         กรรมกำร 

   10. นางโสภา  วันทา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
11. นางสาวกนกวรรณ  วงษาสนธิ์ เจ้าหน้าที่ส านักงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  มีหน้าที่  1. ด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูล บันทึกข้อมูลและเก็บหลักฐำนกำรพัฒนำคุณภำพ 
    2. จัดเตรียมหลักฐำนอ้ำงอิง และน ำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมกำร เพื่อรับกำรประเมินจำก
หน่วยงำนภำยนอกและประเมินภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
 1.  กำรมีกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
 2.  กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ยึดโยงกับริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
 3.  กำรตรวจสอบและประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และมีประสิทธิภำพ 
      คณะกรรมกำรประกอบด้วย 
   1. นำยลิขสิทธิ์  บำลวรเศรษฐ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงวำทินี  พลอำมำตย์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
  3. นำยไพสิทธิ์  ศรีโสภำ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  4. นำงสำวอัลิปรียำ  แก้วกล้ำ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 

  5. นำงธัญพร  สำยชมพู ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
6. นำยนิคม  วุฒิเกรียงไกร ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 

  7. นำงส ำเนียง  ประยุทธเต ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  8. นำงสำยสุนีย์  กลั่นเขตต์กำร ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 

         9. นำงอ ำนวย  ไกรปุย ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
   10. นำยสุรเชษฐ  อนุมำตร์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 

        11. นำยไพฑูรย์  ทุมทุมำ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 

๑๑๙ 



 
 

 
 

   12. ครูโรงเรียนสตึกทุกคน  กรรมกำร 
          13. นำงโสภำ  วันทำ       ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   14. นำงสำววลัยพรรณ  กระพันธ์เขียว   ครู                กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

   15. นำงสำวกนกวรรณ  วงษำสนธิ์       เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  มีหน้าที่  1. ด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูล บันทึกข้อมูลและเก็บหลักฐำนกำรพัฒนำคุณภำพ 
    2. จัดเตรียมหลักฐำนอ้ำงอิง และน ำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมกำร เพื่อรับกำรประเมินจำก
หน่วยงำนภำยนอกและประเมินภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  
 

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 1. กำรใช้ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้ดียิ่งขึ้น 
 1.1 กำรจัดวำงระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
              1.2 กำรประสำนร่วมมือกับผู้ที่เก่ียวข้อง 
               1.3 ควำมมั่นใจในระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของผู้ที่เก่ียวข้อง 
           คณะกรรมกำรประกอบด้วย 
   1. นำยทองเพชร  โอชำรส ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
   2. นำยทวีศักดิ์  สำยกระสุน พนักงำนรำชกำร รองประธำนกรรมกำร 
  3. นำงวำทีนี  พลอำมำตย์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  4. นำงสำวอัลิปรียำ  แก้วกล้ำ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  5. นำงสุวรรณทนำ  จันทร์เพ็ญ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  6. นำยนิคม  วุฒิเกรียงไกร ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  7. นำงธัญพร  สำยชมภู ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  8. นำงส ำเนียง  ประยุทธเต ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  9. นำงสำยสุนีย์  กลั่นเขตต์กำร ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  10. นำงโสภำ  วันทำ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 

  11. นำงอ ำนวย  ไกรปุย ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  12. นำยสุรเชษฐ  อนุมำตร์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 

   13. นำยไพฑูรย์  ทุมทุมำ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  14. นำงสำวมนัสวี  วัชรวิศิษฏ์ ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 

  15. นำงจุรีรัตน์  โอชำรส ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 
  16. นำงสำวสุภำพร  นุยอนรัมย์ ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 

  17. นำยศักดิ์ชัย   มหำวงศ์ ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 

๑๒๐ 



 
 

 
 

  18. นำยศิริชัย  ศรีสุข ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 
 

19. นำยชำญ  เริ่มรักรัมย์ คร ู กรรมกำร 
  20. นำยธีรเมธ  เสำร์ทอง คร ู กรรมกำร 

  21. นำยเดชำ เขตกลำง ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
  22. นำงจิรำพร  จะรอนรัมย์ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
  23. นำงสำวอภิชญำ  แสนมะโน ครูผู้ช่วย กรรมกำร 

  24. นำงสำวกุสุมำ  สมศรี ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
  25. นำงวิริยำ  อึงนันทศิริกุล        คร ู  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  มีหน้าที่  1. ด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูล บันทึกข้อมูลและเก็บหลักฐำนกำรพัฒนำคุณภำพ 
    2. จัดเตรียมหลักฐำนอ้ำงอิง และน ำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมกำร เพื่อรับกำรประเมินจำก
หน่วยงำนภำยนอกและประเมินภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  
 

 ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้เกิดผลดีแกโ่รงเรียน และส่วนราชการสืบต่อไป 
  
 

            สั่ง ณ วันที่  22   กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2561   
 

 
 
                                                               ลงชื่อ      
                (นายสราวุธ   ทรงประโคน) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนสตึก 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑๒๑ 



 
 

 
 

 
 

 

 
ค าสั่งโรงเรียนสตึก 
ที่  152  / 2561 

 เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  
 ตำมท่ีมีประกำศใช้กฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2553 และ
ประกำศคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยใน ระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พ.ศ. 2554 ที่ก ำหนดให้สถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน จัดให้มีกำรติดตำม ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำทั้งระดับบุคคลและระดับสถำนศึกษำอย่ำงน้อยภำคเรียนละ 1 
ครั้ง พร้อมทั้งจัดท ำรำยงำนผล และน ำผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำไปใช้ประโยชน์ในกำรปรับปรุงพัฒนำ
สถำนศึกษำนั้น เพื่อเป็นกำรสอนกฎกระทรวง โรงเรียนสตึก จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรติดตำมระบบประกันคุณภำพ
และประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560 
 1.นำยฉัตรชัย  ทีรฆวณิช  ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยสรำวุธ  ทรงประโคน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตึก        กรรมกำร   
  3. นำงกัญญำ  คู่กระสังข์         รองผู้อ ำนวยกำร             กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  มีหน้าที่  1. ติดตำม ตรวจสอบระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำทั้งระดับบุคคลและระดับสถำนศึกษำ
อย่ำงน้อยภำคเรียนละ 1 ครั้ง และจัดท ำรำยงำนผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
    2. ประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
และจัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
 

 ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำรโดยเคร่งครัด ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่สถำนศึกษำต่อไป 
  
 

            สั่ง ณ วันที่  21  มีนำคม  พ.ศ.  2561   
 

 
                                                               ลงชื่อ      
                (นำยสรำวุธ   ทรงประโคน) 
        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตึก 

๑๒๒ 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
ค าสั่งโรงเรียนสตึก 
ที่   52   / 2561 

 เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
.................................................. 

 

   เนื่องจำกพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พุทธศักรำช 2542 มำตรำ 47 ,48 บัญญัติให้สถำนศึกษำมีระบบ
ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ และตำมที่กฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ พ.ศ. 2553 และให้ถือว่ำกำรประกันคุณภำพเป็นหนึ่งในกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำที่ต้องด ำเนินกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง เพื่อให้กำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำด ำเนินกำรไปด้วยดีมีประสิทธิภำพสมตำมเจตนำรมณ์
ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  และเพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อสังคมว่ำกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนสตึกมี
คุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำที่ทำงรำชกำรก ำหนด ทำงโรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำท ำหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
  1. คณะกรรมการอ านวยการ 

  1. นำยสรำวุธ  ทรงประโคน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ประธำนกรรมกำร 
  2. นำยฉัตรชัย ฑีรฆวณิช         ประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำ      รองประธำนกรรมกำร 

                   3. นำงกัญญำ  คู่กระสังข์          รองผู้อ ำนวยกำร   รองประธำนกรรมกำร 
  4. นำยสุทธิศักดิ์ วรพัฒน์ผดุง      รองผู้อ ำนวยกำร   กรรมกำร 
  5. นำงรุ่งจิต สุวรรณธำดำ รองผู้อ ำนวยกำร   กรรมกำร 
  6. นำยพีระพรรดิ์  อ่อนเรือง         รองผู้อ ำนวยกำร   กรรมกำร            
   7. นำยลิขสิทธิ์ บำลวรเศรษฐ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
  8. นำงวำทินี พลอำมำตย์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
  9. นำยทองเพชร โอชำรส  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  10. นำงวิริยำ  อึงนันทศิริกุล คร ู   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที ่  ให้ค ำปรึกษำ อ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินงำนที่ได้รับมอบหมำยจนประสบผลส ำเร็จ 
2.  คณะกรรมการด าเนินงาน  

  1. นำงกัญญำ คู่กระสังข์ รองผู้อ ำนวยกำร  ประธำนกรรมกำร 

๑๒๓ 



 
 

 
 

  2. นำยลิขสิทธิ์ บำลวรเศรษฐ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
 
  3. นำงวำทินี พลอำมำตย์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
  4. นำยไพสิทธิ์ ศรีโสภำ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
  5. นำยสุพรรณ ศิลำเณร  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
  6. นำยสมโภชน์ บุญประสิทธ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
  7. นำงดรุณี ก้อนค ำใหญ่ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
  8. นำงสำวรชฏ  นิเรียงรัมย์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 

9. นำยนิคม วุฒิเกรียงไกร ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
  10. นำงธัญพร สำยชมภู ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
  11. นำงส ำเนียง ประยุทธเต ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
  12. นำงสำยสุนีย์ กลั่นเขตต์กำร ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
  13. นำงสำวอัลิปรียำ แก้วกล้ำ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
  14. นำงอ ำนวย ไกรปุย  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
  15. นำยสุรเชษฐ อนุมำตร์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
  16. นำยไพฑูรย์ ทุมทุมำ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 

17. นำงสุวรรณทนำ จันทร์เพ็ญ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
  18. นำงโสภำ วันทำ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
  19. นำงสำวมนัสวี วัชรวิศิษฏ์ ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
  20. นำงจุรีรัตน์ โอชำรส  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
  21. นำยศิริชัย ศรีสุข  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
  22. นำยศักดิ์ชำย มหำวงศ์ ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
  23. นำยชำญ เริ่มรักรัมย์ คร ู    กรรมกำร 
  24. นำยวีรชำติ  สุภะเสถียร คร ู    กรรมกำร 
  25. นำงวลัยพรรณ กระพันธ์เขียว คร ู    กรรมกำร 
  26. นำยทองเพชร โอชำรส ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  27. นำงวิริยำ อึงนันทศิริกุล  คร ู   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

28. นำยทวีศักดิ์ สำยกระสุน พนักงำนรำชกำร  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๑๒๔ 



 
 

 
 

มีหน้าที่ 
     1. ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ 
เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ และมำตรฐำนกำรระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำรประกำศ 

 
 
ก ำหนด และต้องครอบคลุมสำระกำรเรียนรู้และกระบวนกำรเรียนรู้ รวมทั้งศักยภำพของผู้เรียน ชุมชน

และท้องถิ่นด้วย  
           2. น ำเสนอท่ีประชุมประจ ำเดือน เพ่ือให้คณะครูร่วมพิจำรณำ 
                        3. หวัหนำ้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ น ำไปก ำหนดเป็นค่ำเป้ำหมำยของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่อไป 
 

      

  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งได้ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ และเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย    
 

                      สั่ง   ณ   วันที่  25  เดือน   มกรำคม  พ.ศ.  2561 
 
 

                                                                              (ลงชื่อ)  
                                                                                         ( นำยสรำวุธ  ทรงประโคน ) 

                                                           ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตึก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒๕ 



 
 

 
 

 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนสตึก 
ที่  85    / 2561 

 เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ปีการศึกษา 2560 
.................................................. 

 หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ได้ก ำหนดสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนเป็นเป้ำหมำย
ในกำรพัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญำ มีคุณภำพชีวิตที่ดี นอกเหนือจำกคุณภำพผู้เรียนตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัดและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนั้นกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนจึงเป็นกลไกส ำคัญอันหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึง
ควำมส ำเร็จในกำรจัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 โดยในหลักสูตรฯ ได้
ก ำหนดสมรรถนะส ำคัญที่จ ำเป็นส ำหรับผู้เรียนไว้ 5 สมรรถนะ ได้แก่ ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร ควำมสำมำรถในกำร
คิด ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต และควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี ซึ่งเป็น
รูปแบบกำรประเมินที่หลำกหลำยวิธีกำร โดยในเบื้องต้นให้ครูที่ปรึกษำร่วมกันประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรประเมินผล มีประสิทธิภำพ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล
ตำมวัตถุประสงค์ จึงมอบหมำยหน้ำที่ให้ข้ำรำชกำรครูปฏิบัติหน้ำที่คณะกรรมกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน  
ปีกำรศึกษำ 2560 ดังต่อไปนี้ 
 1. คณะกรรมการอ านวยการ 

 1.1 นำยสรำวุธ  ทรงประโคน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ประธำนกรรมกำร 
               1.2 นำงกัญญำ  คู่กระสังข์          รองผู้อ ำนวยกำร   รองประธำนกรรมกำร 
 1.3 นำยสุทธิศักดิ์   วรพัฒน์ผดุง     รองผู้อ ำนวยกำร   กรรมกำร 
 1.4 นำงรุ่งจิต  สุวรรณธำดำ รองผู้อ ำนวยกำร   กรรมกำร 
 1.5 นำยพีระพรรดิ์  อ่อนเรือง         รองผู้อ ำนวยกำร   กรรมกำร             
  1.6 นำยลิขสิทธิ์ บำลวรเศรษฐ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
 1.7 นำงวำทินี  พลอำมำตย์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
 1.8 นำยทองเพชร  โอชำรส  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 1.9 นำงวิริยำ  อึงนันทศิริกุล คร ู   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

มีหน้าที ่  ให้ค ำปรึกษำ อ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินงำนที่ได้รับมอบหมำยจนประสบผลส ำเร็จ 

๑๒๖ 



 
 

 
 

2.  คณะกรรมการประเมินสมรรถนะระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 2.1 นำยสุขเฉลิม คู่กระสงข์ หัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1  ประธำนกรรมกำร 
 2.2 นำยรัชวุฒ ิ แหวนวิเศษ  รองหัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 รองประธำนกรรมกำร 
 2.3 นำงสำวเสำวรัตน์ รำชพิมำย ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/1  กรรมกำร 
 2.4 นำงสำวจริยำ หล้ำโคตร ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/1  กรรมกำร 
 2.5 นำงสรรเพชญ บุญประสิทธิ์ ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/2  กรรมกำร 
 2.6 นำงสำวสุภักษร มำรมย์  ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/2  กรรมกำร 
 2.7 นำงสำวจุฑำมำศ ห้ำวจันทึก ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/3  กรรมกำร 
 2.8 นำงนวรินทร์ อินทะเกตุ ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/3  กรรมกำร 
 2.9 นำงสำวพิรุณรัตน์ ศรีมำรักษ์ ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/3  กรรมกำร 
 2.10 นำงณัญชุดำ ปัญญำธิวุฒิ ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/4   กรรมกำร 
 2.11 นำงสำวศศิวิมล ศำลำงำม ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/4  กรรมกำร 
 2.12 นำงสำวพรทิพย์ โพธิ์เงิน  ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/5  กรรมกำร 
 2.13 นำงสำวสุนีย์ ไกรปัญญำพงศ์ ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/5  กรรมกำร 
 2.14 นำงสำวธนพร ทองปำน ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/6  กรรมกำร 
 2.15 นำงสำวณัฐิวรรณ เพชรศรี ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/6  กรรมกำร 
 2.16 นำยเจษฎำ เรียงทอง ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/6  กรรมกำร 
 2.17 นำยธีรเมธ เสำร์ทอง ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/7  กรรมกำร 
 2.18 นำงสำวยุพำพร สัมฤทธิ์  ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/7  กรรมกำร 
 2.19 นำยรัชวุฒิ แหวนวิเศษ ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/8  กรรมกำร 
 2.20 นำงสำวนฐิกำนต์ หินไชยศร ี ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/8  กรรมกำร 
 2.21 นำยสุพรรณ ศิลำเณร  ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/9  กรรมกำร 
 2.22 นำงสำวสุดำรัตน์ ดำทอง  ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/9  กรรมกำร 
 2.23 นำยสุขเฉลิม คู่กระสังข์ ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/10 กรรมกำร  
  2.24 นำงสำววรรณวิภำ แข่งขัน ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/10 กรรมกำร 
 2.25 นำงสำวพิมพ์ชนก  พรหมศร ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/10 กรรมกำร 
 2.26 นำงสำวเสำวรัตน์ รำชพิมำย  กรรมกำรและเลขำนุกำรระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
                     มีหน้าที ่ 1. ประเมินสรรถนะส ำคัญของนักเรียนทั้ง 5  ด้ำน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
    2. รวบรวมเอกสำรกำรประเมินส่งฝ่ำยบริหำรวิชำกำร 
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3.  คณะกรรมการประเมินสมรรถนะระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 3.1 นำยชัยมงคล หรัญรัตน์ หัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ประธำนกรรมกำร 
 3.2 นำยนิคม  วุฒิเกรียงไกร รองหัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 รองประธำนกรรมกำร  
  3.3 นำงบุรินทร์ ดีขุนทด  ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/1  กรรมกำร 
 3.5 นำงฉัตรวรุณ กิตติตภูติกุล ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/2  กรรมกำร 
 3.6 นำงสำวญำนิศำ  ภูมิศำสตร์ ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/2  กรรมกำร 
 3.7 นำงสำวอัลิปรียำ แก้วกล้ำ  ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/3  กรรมกำร  
 3.8 นำงประภำพรรณ เพชรศรี  ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/3  กรรมกำร 
 3.9 นำงพัณณ์ชิตำ บำลวรเศรษฐ์ ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/4  กรรมกำร 
 3.10 นำงจิรำพร จะรอนรัมย์ ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/4  กรรมกำร 
 3.11 นำงทรงลักษณ์ ธีรำภูธรพัฒน์ ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/5  กรรมกำร 
 3.12 นำงสุบงกช ข่ำขันมะลี ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/5  กรรมกำร  
  3.13 นำงอ ำนวย ไกรปุย  ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/6  กรรมกำร 
 3.14 นำยสมโภชน ์ บุญประสิทธิ์ ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/6  กรรมกำร 
 3.15 นำยจักรพงศ์ เขรัมย์  ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/6  กรรมกำร 
 3.16 นำงจิรัฏฐยำ  อ่อนวิลัยวัลย์ ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/7  กรรมกำร 
 3.17 นำงชิดชนก  จอกส ำนัก ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/7  กรรมกำร 
 3.18 นำยชัยมงคล   หรัญรัตน์ ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/8  กรรมกำร 
 3.19 นำยเอกลักษณ์  ช ำนำญจันทร์ ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/8  กรรมกำร 
 3.20 นำยสิรภพ   เรืองโรจน์ ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/9  กรรมกำร 
 3.21 นำยชลมำศ  อินทชำติ ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/9  กรรมกำร 
 3.22 นำงสำวอินธุอร ประทุมทอง ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/9  กรรมกำร 
 3.23 นำยนิคม   วุฒิเกรียงไกร ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/10 กรรมกำร 
 3.24 นำยสุวิทย์   สมันรัมย์ ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/10 กรรมกำร 
 3.25 นำยจิรพัฒน์   เจ็ดรัมย์  ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/10 กรรมกำร 
 3.26 นำงสำวญำนิศำ  ภูมิศำสตร์  กรรมกำรและเลขำนุกำรระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 
 3.27 นำงจิรำพร   จะรอนรัมย์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำรระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 
                     มีหน้าที ่ 1. ประเมินสรรถนะส ำคัญของนักเรียนทั้ง 5  ด้ำน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 
    2. รวบรวมเอกสำรกำรประเมินส่งฝ่ำยบริหำรวิชำกำร 
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4.  คณะกรรมการประเมินสมรรถนะระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 4.1 ว่ำที่ร้อยตรีบ ำรุง  ถนิมกำญจน์ หัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ประธำนกรรมกำร 
 4.2 นำงกิตติยำ   กุลแก้ว  รองหัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 รองประธำนกรรมกำร  
  4.3 นำงดวงแข   บุญใหญ่  ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/1  กรรมกำร 
 4.4 นำงจุดประสงค์  ไชยสิทธิ์  ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/1  กรรมกำร 
 4.5 นำงสำวลักขณำ   เพ็ชรหงษ์ ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/2  กรรมกำร 
 4.6 นำงสำวอภิชญำ   แสนมะโน ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/2  กรรมกำร  
  4.7 นำงสุพัตรำ    ณรงค์ศักดิ์ ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/3  กรรมกำร 
 4.8 นำงรัตนำ    อนุมำตร์  ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/3  กรรมกำร 
 4.9 นำงสำวจริยำ    ศรีหำบุตร ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/3  กรรมกำร 
 4.10 นำยวีรชำติ    สุภะเสถียร ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/4  กรรมกำร 
 4.11 นำยนุชำ    มำตหนองแวง ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/4  กรรมกำร  
  4.12 นำงสำวรชฏ    นิเรียงรัมย์ ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/5  กรรมกำร 
 4.13 สิบเอกหญิงโชติกำ  ปิดตังระภำ ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/5  กรรมกำร 
 4.14 นำงสุวรรณทนำ  จันทร์เพ็ญ ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/6  กรรมกำร 
 4.15 นำงสำวกุสุมำ    สมศรี  ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/6  กรรมกำร 
 4.16 นำงบุษกร   พนมรัมย์ ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/7  กรรมกำร 
 4.17 นำยศักดิ์ชำย    มหำวงศ์  ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/7  กรรมกำร 
 4.18 นำงสำวเรณู    พิลึกรัมย์ ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/7  กรรมกำร    
 4.19 นำงกิตติยำ    กุลแก้ว  ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/8  กรรมกำร 
 4.20 นำงสุลักษณี    ประดับสุข ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/8  กรรมกำร 
 4.21 นำงนุชจรี    คู่กระสังข์ ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/9  กรรมกำร 
 4.22 นำงสำวศรุตยำ  แก้วกูล  ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/9  กรรมกำร  
  4.23 ว่ำที่ร้อยตรีบ ำรุง  ถนิมกำญจน์ ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/10 กรรมกำร 
 4.24 นำยวิระชัย    ตีประเคน ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/10 กรรมกำร 
 4.25 นำยสมพงษ์    ศรีโคตร  ครูทีป่รึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/10 กรรมกำร 
 4.26 นำยศักดิ์ชำย    มหำวงศ์  กรรมกำรและเลขำนุกำรระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
                     มีหน้าที ่ 1. ประเมินสรรถนะส ำคัญของนักเรียนทั้ง 5 ด้ำน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
    2. รวบรวมเอกสำรกำรประเมินส่งฝ่ำยบริหำรวิชำกำร 
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5.  คณะกรรมการประเมินสมรรถนะระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 5.1 นำงวำสนำ ศรีสิลำ  หัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ประธำนกรรมกำร 
 5.2 นำงอำรดำ พลอำษำ      รองหัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 รองประธำนกรรมกำร  
  5.3 นำงปฎิญญำ     จันทร์สระบัว   รองหัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 รองประธำนกรรมกำร 
 5.4 นำยลิขสิทธิ์ บำลวรเศรษฐ์ ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/1  กรรมกำร  
  5.5 นำงสุภัทรำ   สำยกระสุน ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/1  กรรมกำร 
 5.6 นำงสมพรรณ พรหมพันธ์ใจ ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/2  กรรมกำร 
 5.7 นำงพบพร ทีรฆวณิช ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/2  กรรมกำร 
 5.8 นำงวำทินี  พลอำมำตย์ ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/3  กรรมกำร 
 5.9 นำงปฎิญญำ จันทร์สระบัว ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/3  กรรมกำร 
 5.10 นำงวิไล  อินโทโล่  ครทูี่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/4  กรรมกำร 
 5.11 นำยสิทธิชัย โสรัตน ์  ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/4  กรรมกำร 
 5.12 นำงสำวสุภำพร  นุยอนรัมย์ ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/5  กรรมกำร 
 5.13 นำงอำรดำ พลอำษำ ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/5  กรรมกำร 
 5.14 นำงภคมน ดวงเข็ม  ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/6  กรรมกำร 
 5.15 นำงสำวอัลิปรียำ เครื่องรัมย์ ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/6  กรรมกำร 
 5.16 นำงปรียำนุชศนัณ โยสำจันทร์ ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/7  กรรมกำร 
 5.17 นำงพิชญ์ศินิดำ   ศักดิ์ศรีท้ำว ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/7  กรรมกำร 
 5.18 นำงชัญญำพรรณ ยอรัมย์  ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/8  กรรมกำร 
 5.19 นำยศิริชัย   ศรีสุข  ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/8  กรรมกำร 
 5.20 นำยอดิเรก จันทมำศ ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/8  กรรมกำร 
 5.21 นำงวัชรีย์ มหำวงศ์  ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/9  กรรมกำร 
 5.22 นำยวิทวัส สำยชภ ู  ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/9  กรรมกำร 
 5.23 นำยทวีศักดิ์ สำยกระสุน ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/10 กรรมกำร 
 5.24 นำงสำวเบญจวรรณ บัวแสง ครทูี่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/10 กรรมกำร 
                     มีหน้าที ่ 1. ประเมินสรรถนะส ำคัญของนักเรียนทั้ง 5  ด้ำน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 
    2. รวบรวมเอกสำรกำรประเมินส่งฝ่ำยบริหำรวิชำกำร 

6.  คณะกรรมการประเมินสมรรถนะระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 6.1 นำงอุรำภรณ์ พรมฮำด หัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 ประธำนกรรมกำร 
 6.2 นำงปภัสรินทร์ เนติสมบูรณ์ยศ รองหัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 รองประธำนกรรมกำร 
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 6.3 นำยสุรเชษฐ์ อนุมำตร์  ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/1  กรรมกำร 
 6.4 นำงวลัยพรรณ กระพันธ์เขียว ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/1  กรรมกำร 
  6.5 นำงศิริมำศ เสมำรัมย์ ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/1  กรรมกำร  
  6.6 นำงส ำเนียง ประยุทธเต ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/2  กรรมกำร 
 6.7 นำงโสภำ  วันทำ  ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/3  กรรมกำร 
 6.8 นำงสำวละมัย แก้วกล้ำ  ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/3  กรรมกำร 
 6.9 นำงปภัสรินทร์  คริช  ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/4  กรรมกำร 
 6.10 นำยทองเพชร โอชำรส  ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/4  กรรมกำร 
 6.11 นำงสุภำพร แก้วพลงำม ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/5  กรรมกำร 
 6.12 นำยสุชำติ อยู่แท้กูล ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/5  กรรมกำร 
 6.13 นำยประจวบ ศักรินพำนิชกุล ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/6  กรรมกำร 
 6.14 นำงสำวอ ำนวย เรือนไทย ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/6  กรรมกำร 
 6.15 นำยคมสันต์ โยทำนันท์ ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/7  กรรมกำร 
 6.16 นำงจรัญ ถนิมกำญจน์ ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/7  กรรมกำร 
 6.17 นำงอุรำภรณ์ พรมฮำด ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/8  กรรมกำร 
 6.18 นำยจิตกร ทีรฆวณิช ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/8  กรรมกำร 
 6.19 นำยเอกชัย แก้วกำหลง ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/8  กรรมกำร 
 6.20 นำงศิริลักษณ์ วงศ์สนิท ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/9  กรรมกำร 
 6.21 นำยวรเมธ  น้อยพรม ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/9  กรรมกำร 
 6.22 นำงล ำไย ศรีสมบูรณ์ ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/9  กรรมกำร 
 6.23 นำงสำววลัยพรรณ กระพันธ์เขียว  กรรมกำรและเลขำนุกำรระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5   
                   มีหน้าที ่ 1. ประเมินสรรถนะส ำคัญของนักเรียนทั้ง 5  ด้ำน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 
   2. รวบรวมเอกสำรกำรประเมินส่งฝ่ำยบริหำรวิชำกำร 

7.  คณะกรรมการประเมินสมรรถนะระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 7.1 นำยพรมมี ประยุทธเต หัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  ประธำนกรรมกำร 
 7.2 นำยสุวัฒน์ คณำรักษ์  รองหัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5  รองประธำนกรรมกำร 
 7.3 นำงธัญพร สำยชมภู ครูทีป่รึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/1  กรรมกำร 
 7.4 นำงจุรีรัตน์ โอชำรส  ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/1  กรรมกำร 
 7.5 นำยอธิป  เมืองนำม ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/2  กรรมกำร 
 7.6 นำงสำววิภำวด ี สำยท ี  ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/2  กรรมกำร 
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 7.7 นำยพรมมี ประยุทธเต ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/3  กรรมกำร 
 7.8 นำงสำวมนัสวี วัชรวิศิษฐ ์ ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/3  กรรมกำร 
 7.9 นำงดรุณี  ก้อนค ำใหญ่ ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/4  กรรมกำร 
 7.10 นำงอรทัย ศรีเมือง  ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/4  กรรมกำร 
 7.11 นำยไพสิทธิ์ ศรีโสภำ  ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/5  กรรมกำร 
 7.12 นำงวิริยำ อึงนันทศิริกุล ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/5  กรรมกำร 
 7.13 นำยชำญ เริ่มรักรัมย์ ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/6  กรรมกำร 
 7.14 นำยสุทธินันท์ มะลิงำม  ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/7  กรรมกำร 
 7.15 นำงสำวรัชรินทร์ พิทยำนันท์ ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/7  กรรมกำร 
 7.16 นำงสำวกัณเรศ วิเศษสม  ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/7  กรรมกำร 
 7.17 นำยสุวัฒน์ คณำรักษ์ ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/8  กรรมกำร 
 7.18 นำยไพฑูรย์ ทุมทุมำ  ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/8  กรรมกำร 
 7.19 นำงสำยสุนีย์ กลั่นเขตต์กำร ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/9  กรรมกำร 
 7.20 นำยเดชำ เขตกลำง ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/9  กรรมกำร 
 7.21 นำงสำวศรินทรำ ภำพันธ์  ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/1 0 กรรมกำร 
 7.22 นำงวิไลวรรณ เวศสุวรรณ์ ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/10 กรรมกำร 
 7.23 นำงสำวศรินทรำ ภำพันธ์  กรรมกำรและเลขำนุกำรระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6      
                   มีหน้าที ่ 1. ประเมินสรรถนะส ำคัญของนักเรียนทั้ง 5  ด้ำน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
   2. รวบรวมเอกสำรกำรประเมินส่งฝ่ำยบริหำรวิชำกำร  
8. คณะกรรมการประมวลผล 
 8.1 นำยทองเพชร โอชำรส  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
 8.2 นำยทวีศีกดิ์ สำยกระสุน พนักงำนรำชกำร   รองประธำนกรรมกำร 
 8.3 นำงสำวอภิชญำ   แสนมะโน ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
 8.4 นำงวิริยำ  อึงนันทศิริกุล คร ู   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  มีหน้าที ่1. ประมวลผลข้อมูลสมรรถนะส ำคัญของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น 

   2. ประชำสัมพันธ์สมรรถนะส ำคัญของนักเรียนในแต่ละระดับชั้นให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ 

 

  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งได้ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ และเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย    
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                      สั่ง   ณ   วันที่    15  เดือน   กุมภำพันธ์  พ.ศ.  2561 
 
 
 

                                                                              (ลงชื่อ) 
                                                                                         ( นำยสรำวุธ  ทรงประโคน ) 

                                                           ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตึก 
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ค ำสั่งโรงเรียนสตึก 
ที ่  115    /  2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำรำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ(SAR)ปีกำรศึกษำ 2560 
---------------------------------------- 

              เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนจัดท ำรำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ (SAR) ปีกำรศึกษำ 2560 ของโรงเรียนสตึก เป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ สำมำรถน ำไปปฏิบัติให้สอดคล้องแผนกลยุทธ์ และกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
เพ่ือเป็นกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้สัมฤทธิ์ผลต่อไป จึงแต่งตั้งบุคลำกร เป็นคณะท ำงำน ดังต่อไปนี้ 

1.  คณะกรรมการที่ปรึกษา 
   1.1  นายสราวุธ   ทรงประโคน  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 1.2  นายฉัตรชัย  ฑีรฆวาณิช  ประธานกรรมการสถานศึกษา  รองประธานกรรมการ 
 1.3   นางกัญญา  คู่กระสังข์  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
 1.4   นางรุ่งจิต   สุวรรณธาดา  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
 1.5  นายสุทธิศักดิ์  วรพัฒน์ผดุง  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
 1.6   นายพีระพรรดิ์  อ่อนเรือง  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ  
 1.7   นายลิขสิทธิ์ บาลวรเศรษฐ์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
 1.8   นางวาทินี   พลอามาตย์  ครูช านาญการพิเศษ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 1.9   นายทองเพชร  โอชารส  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

               มีหน้าที ่ ให้ค ำปรึกษำเสนอแนะกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ (SAR) ปีกำรศึกษำ 2560 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์  

2.  คณะกรรมการด าเนินงาน 
             1. นำงกัญญำ  คู่กระสังข์       รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตึก ประธำนกรรมกำร 
             2. นำยลิขสิทธิ์    บำลวรเศษรฐ์       ครูช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 

   3.  นำงวำทีนี  พลอำมำตย์       ครูช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 
   4.  นำยทวีศักดิ์  สำยกระสุน       พนักงำนรำชกำร   กรรมกำร 
   5.  นำงสุวรรณทนำ  จันทรเ์พ็ญ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
   6.  นำยนิคม  วุฒิเกรียงไกร       ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
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   7.  นำงธัญพร  สำยชมภู        ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
   8.  นำงส ำเนียง  ประยุทธเต       ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
   9.  นำงสำยสุนีย์  กลั่นเขตต์กำร       ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
  10.  นำงโสภำ  วันทำ       ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
  11.  นำงอ ำนวย  ไกรปุย      ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 

 12.  นำยสุรเชษฐ  อนุมำตร์      ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
 13. นำยไพฑูรย์   ทุมทุมำ       ครชู ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 

 14. นำงสำวมนัสวี  วัชรวิศิษฏ์     ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
15.  นำยชำญ  เริ่มรักรัมย์      คร ู    กรรมกำร 

 16.  นำงสำวสุภำพร นุยอนรัมย ์  คร ู    กรรมการ 
 17  นำงจุรีรัตน์  โอชำรส          คร ู    กรรมกำร 

 18.  นำยศิริชัย   ศรีสุข       คร ู    กรรมกำร 
 19.  นำยทองเพชร  โอชำรส      ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 20.  นำงสำวจุฑำมำศ  ห้ำวจันทึก ครูผู้ช่วย    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 21.  นำงวิริยำ   อึงนันทศิริกุล  คร ู    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

 มีหน้าที ่ วิเครำะห์จัดเตรียมข้อมูลและจัดท ำรำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ(SAR)ปีกำรศึกษำ 2560 
ของโรงเรียนสตึก ที่รับผิดชอบสรุปข้อมูลและจัดพิมพ์รำยงำนให้ด ำเนินกำรไปด้วยควำมเรียบร้อยมีประสิทธิภำพ และสัมฤทธิ์ผล 
 

ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเอำใจใส่ เต็มควำมสำมำรถ   เพ่ือให้ได้รำยงำนประจ ำปีของ
สถำนศึกษำ(SAR)ปีกำรศึกษำ 2560   เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยมีประสิทธิภำพ และสัมฤทธิ์ผล 
 

                      สั่ง   ณ   วันที่    5   เดือน   มีนำคม  พ.ศ.  2561 
 
 
 

                                                                              (ลงชื่อ) 
                                                                                         ( นำยสรำวุธ  ทรงประโคน ) 

                                                           ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตึก 
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ค ารับรอง 
ขอรับรองว่ำรำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ ของโรงเรียนสตึก ฉบับนี้ ได้ผ่ำนกำร

พิจำรณำและได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ในกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรได้เหมำะสมและ
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำเพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยใน โดยผลกำรประเมินตนเองของ
สถำนศึกษำทุกมำตรฐำนของปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐  อยู่ในระดับดี และเห็นว่ำรำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำดังกล่ำว มี
ควำมเหมำะสมที่จะน ำมำใช้ในกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำและกำรจัดกำรศึกษำของเยำวชน นอกจำกนี้รำยงำน
ประจ ำปีของสถำนศึกษำฉบับนี้ยังมีควำมสอดคล้องกับทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๓๒ เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้ได้มำตรฐำน สำมำรถพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้คู่คุณธรรมซึ่งเป็น
เป้ำหมำยส ำคัญของกำรจัดกำรศึกษำในปัจจุบัน  
 
 
 
                                                                      (นำยฉัตรชัย   ทีรฆวณิช)  

  ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  
 
 
 
 
 
 
 

๑๓๖ 


