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รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา  
(Self – Assessment Report : SAR) 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

        กระทรวงศึกษาธิการ 

 

โรงเรียนสตกึ 
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บทสรุปผลการรายงานการประเมินตนเอง 
 

ผู้จัดท า นายโกศล  เสนาปักธงไชย ผู้อ านวยการโรงเรียน  
 

๑.ข้อมูลพื้นฐาน 
 โรงเรียนสตึก สถานที่ตั้ง ๑๒๓  หมู่ที่ ๒๓  บ้านหนองม่วงเหนือ ต าบลนิคม  อ าเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์  

รหัสไปรษณีย์  ๓๑๑๕๐ 
 จ านวนบุคลากรทางการศึกษา ๑๔๕ คน  จ าแนกเป็น ครู ๑๑๘ คน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ๙ คน  

เจ้าหน้าที่ธุรการ๑ คน ลูกจ้างประจ า ๓ คน  ลูกจ้างชั่วคราว ๑๔ คน 
จ านวนนักเรียน ข้อมูล วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑  จ านวน ๑,๙๔๖  คน 

           จัดการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ 

๒.ผลการประเมินตนเอง 

๑. มาตรฐานการศึกษา  
      ผลการประเมินตนเองในภาพรวม มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ มีผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษา ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับดีเลิศ ดังนี้          
  ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ประเด็น ๑) มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสาร  อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  ๒) มีความสามารถในการคิดค านวณ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ๓) มีความ 
สามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ แก้ปัญหา อยู่ในระดับยอด
เยี่ยม ๔) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  ๕) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร อยู่ในระดับดีเยี่ยม ๖) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับดี  
๗) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม           
  ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ประเด็น ๑) มีคุณสมบัติและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย อยู่ในยอดเยี่ยม ๓) มี
ความสามารถที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  ๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิต
สังคม อยู่ในระดับยอดเยี่ยม     
  มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับดีเลิศ  ได้แก่ ประเด็น พิจารณา  ๒.๑ มีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน อยู่ในระดับดีเลิศ ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา อยู่ในระดับดีเลิศ ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย อยู่ในระดับดี ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
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๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับดี    
  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดีเลิศ ได้แก่   
ประเด็นพิจารณา ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดผ่านการปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ๓.๒ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีเลิศ  
๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม และ ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
ปรับปรุงและการจัดการเรียนรู้  อยู่ในระดับดี 
 
 จุดเด่นของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 โรงเรียนสตึกมกีระบวนการบริหารและการจัดการ แบบมีส่วนร่วม การบริหารงานแบ่งออกเป็น ๔ ฝ่าย แต่
ละฝ่ายมีค าสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ครบทุกฝ่าย มีการนิเทศติดตามงาน สรุปรายงานการด าเนินงาน และรายงาน
ให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ มีระบบประกันคุณภาพภายในตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โรงเรียนได้มีการประชุม
ประจ าเดือน  ประชุมฝ่ายบริหาร  ประชุมฝ่ายแต่ละฝ่าย ประชุมกลุ่มสาระการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ ประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประชุมสมาคมผู้ปกครอง สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสตึก ประชุมผู้ปกครอง  
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  วางแผน ด าเนินการตามนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด และทางโรงเรียน เพ่ือร่วมกันพัฒนา
โรงเรียน โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของ
โรงเรียน โดยการประชุมครูและบุคลากรทุกฝ่ายหาจุดอ่อนจุดแข็ง (S.W.O.T) มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และแผนปฏิบัติการประจ าปี ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 ผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสตึกได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เข้ารับการอบรมตาม
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  อบรม Tepe ออนไลน์ อบรมพัฒนาจากหน่วยงานต้นสังกัด  อบรมตามโครงการ
พัฒนาบุคลากรของโรงเรียน เช่น โครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับครู โครงการอบรมการสร้างสื่อโดยใช้โปรแกรม 
google application โครงการอบรมตามกระบวนการ PLC โครงการอบรมโรงเรียนมาตรฐานสากล และศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ บุคลากรโรงเรียนสตึก มีการพัฒนา ครบร้อยละ ๑๐๐ เพ่ือน ามาพัฒนางานที่รับผิดชอบ 

 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ได้แก่ห้องห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน ๕ ห้อง ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสืบค้นของ
ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาคารธนาคารออมสิน ห้องดนตรี ห้องนาฎศิลป์   
มีสื่อกระดานอัจฉริยะทุกกลุ่มสาระ สื่อ DLITทุกกลุ่มสาระ มีการปรับปรุงอาคารเรียนให้ดูทันสมัย ปลอดภัย สภาพ 
แวดล้อมร่มรื่น น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน มีสื่อเพ่ือการเรียนรู้ มีระบบอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อทุกอาคารเรียนเพ่ือเป็นแหล่ง
ค้นหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยี นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เป็นอย่างดี 
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โรงเรียนมีการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
โดยครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ส่งทุกภาคเรียน วิจัยในชั้นเรียนจัดท าปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง โรงเรียนมีกิจกรรม 
โครงการ เพ่ือส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนทุก ๆด้าน  ด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ กิจกรรม
โครงการรักการอ่าน  หนังสือเล่มเล็ก  โครงการค่ายคณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิด โครงการสอบแข่งขัน
ทักษะทางคณิตศาสตร์ ค่ายภาษาไทย ค่ายภาษาอังกฤษ ด้านการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ กิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา IS ด้านสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
กิจกรรมกีฬาภายใน ตรวจสุขภาพประจ าปี  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย โดยเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆทางพระพุทธศาสนา เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีแข่งเรือยาว
พระราชทาน กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ โดยมีการสอดแทรกเนื้อหาในชั่วโมงเรียน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  กิจกรรมแนะแนว  

บรรยากาศห้องเรียนเร้าความสนใจของผู้เรียน ครูมีความรู้ความสามารถตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ บริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก นักเรียนตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียน ป้ายนิเทศเนื้อหาเป็นปัจจุบันน่าสนใจและสวยงาม 
  โรงเรียนมีการด าเนินงานตามโครงการของหน่วยงานต้นสังกัด No Child left Behind  ไม่มีเด็กคนใด ถูก
ทอดทิ้งไว้ข้างหลัง มีการแก้ปัญหา เด็กนักเรียน ติด ๐ ร  มส  โดยการสอนซ่อมเสริม มีการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก 
ห้องเรียนน่าอยู่ น่าเรียน หลักสูตรสถานศึกษามีหลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียนที่แตกต่างกัน การให้การบ้านค านึงถึง
มาตรฐานตัวชี้วัด สอดคล้องกับการพัฒนา ส่งผลให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เรียนจบหลักสูตร ครบร้อยละ ๑๐๐ 
 จากการบริหารแบบมีส่วนร่วม ครูมีความรู้ความสามารถ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย 
วัดและประเมินผลตามสภาพจริง นักเรียนให้ความส าคัญและตั้งใจเรียน ส่งผลให้โรงเรียนมีผลงานที่ภาคภูมิใจ และผล
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน จ านวน ๓ มาตรฐาน ปีการศึกษา 2561 พบว่า 
โรงเรียนได้ด าเนินงานประสบความส าเร็จ ดังนี้  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน    
  ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   - นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร ตามที่สถานศึกษาได้ก าหนด  

คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖๘ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

- นักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๕๗ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

  - นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

และแก้ปัญหา คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๘๙ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

   - นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๔๕ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

  - นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๓ อยู่ในระดับ

ยอดเยี่ยม 
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  - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๐ ค่าเฉลี่ยปี 

๒๕๖๐ เท่ากับ ๓.๐๔ ค่าเฉลี่ยปี ๒๕๖๑ เท่ากับ ๓.๐๗ เพ่ิมข้ึน ๐.๐๓   

 - นักเรียนมีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ คิดเป็นร้อยละ  ๘๗.๒๓ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

  - ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
สูงกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๔.๙๗  
  - ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
สูงกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๓.๒๐ 
 ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียนของผู้เรียน 
 - นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๖ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

    - นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

     - การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๒๓ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

  - นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม คิดเป็นร้อยละ  ๘๑.๕๘ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   
 โรงเรียนได้มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ซ่ึงสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาความต้องการพัฒนาของโรงเรียนโดยการประชุมครูและบุคลากรทุกฝ่ายหาจุดอ่อนจุดแข็ง (S.W.O.T) มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา สอดคล้องกับสังคมการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางปฏิรูปตามแผนการศึกษา
แห่งชาติ โดยความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมายส่งเสริมความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ส่งผลให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้ง
ได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย และน าชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ีที่ชัดเขนและมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนโดยความร่วมมือของผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งผลให้นักเรียนเป็นผู้เรียนที่มีคุณภาพ เป็น
คนเก่ง คนดี มีคุณธรรม มีความสุข เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพมีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนา ส่งเสริมให้ครูได้อบรม 
พัฒนาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานต าแหน่ง จัดท าข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้นักเรียนเป็นผู้เรียนที่มีคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โดยโรงเรียนแบ่งการ
บริหารออกเป็น ๔ ฝ่าย และมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายใน
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนเป็นผู้เรียนที่มี
คุณภาพ เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม มีความสุข โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพมีการน าข้อมูลมาใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมีการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ โครงสร้างรายวิชาค าอธิบายรายวิชาเกณฑ์การวัดและประเมินผล 
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ของแต่ละรายวิชา ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลายเน้นให้เด็กนักเรียนมีส่วนร่วม มีกิจกรรมส่งเสริม
การมีส่วนร่วม ได้แก่ ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายคณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ค่ายภาษาไทย ค่าย
ภาษาอังกฤษ  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมวันส าคัญ กิจกรรมวันสถาปนา
ลูกเสือ กิจกรรมกีฬาภายในกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บ าเพ็ญประโยชน์  
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open house) กิจกรรมการแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการและเทคโนโลยี ส่งผลให้
นักเรียนเป็นผู้เรียนที่มีคุณภาพ เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม มีความสุข สามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาที่สูงขึ้น
หรือประกอบอาชีพ สามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข มีการพัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ครูได้รับการพัฒนาดังนี้ อบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  อบรม Tepe 
ออนไลน์ อบรมพัฒนาจากหน่วยงานต้นสังกัด  อบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน เช่น โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษส าหรับครู โครงการอบรมการสร้างสื่อโดยใช้โปรแกรม Google applicatons โครงการอบรมตาม
กระบวนการ PLC และศึกษาดูงานนอกสถานที่ น าความรู้มาจัดท าแผนการเรียนรู้ สื่อ การจัดกิจกรรมเรียนการสอน  
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ มีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๒๗ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ได้แก่ ห้อง
คอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง มีสื่อกระดานอัจฉริยะ  สื่อ DLIT ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด ห้องดนตรี เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน ปรับปรุงอาคารเรียน
เพ่ือเหมาะสมกับการเรียนการท ากิจกรรมจัดห้องเรียนห้องปฏิบัติการให้เหมาะสมและปลอดภัยในการเรียนการสอนให้
ทันสมัย โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีร่มรื่น น่าอยู่ ปลอดภัย มีมุมพักผ่อน มีสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ ระบบอินเทอร์เน็ตในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย โปรแกรม Care for all ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โปรแกรม SGS ในการบันทึกและรายงานผลด้านการเรียน โปรแกรมการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งโรงเรียนได้มีการปรับปรุง
ระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือให้ครูผู้สอนและนักเรียนสามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูล และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอ
ในจัดการเรียนการสอน มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ น าผลมาพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและ
ต่อเนื่อง 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 โรงเรียนสตึกได้จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๐๖ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม มีการจัดกิจกรรมการเรียนสอนอย่างหลากหลาย เช่น การสอนแบบ

โครงงาน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา IS  จัดกิจกรรมการการเรียนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรม การ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 

(Open house) กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายภาษาไทย ค่าย

วิทยาศาสตร์  สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครูมีการจัดท าแผนการสอน วิจัยในชั้นเรียน รายงานการสอน ใช้สื่อ เทคโนโลยี
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สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้โรงเรียนมีสื่อคอมพิวเตอร์ทุกกลุ่มสาระ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

ห้องสืบค้นข้อมูลของห้องสมุด กระดานอัจฉริยะ สื่อ ระบบอินเทอร์เน็ต พร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มี

ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องดนตรี ห้องนาฎศิลป์ ธนาคารโรงเรียน ห้องสมุดโรงเรียน 

ห้องสมุดกลุ่มสาระฯ อาคารคหกรรม อาคารเกษตร อาคารอุตสาหกรรม มีแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ที่เอ้ือต่อการ

เรียนรู้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๒๓ อยู่ในระดับดีเลิศ ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง

บวก การบริหารจัดการชั้นเรียน จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๓ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม มุม

น าเสนอผลงานที่ภาคภูมิใจของนักเรียน  มุมสื่อการเรียนรู้  จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม ร่วมวางแผนในการจัดการเรียนรู้

ร่วมกับนักเรียน  การร่วมสร้างกติกาข้อตกลงในชั้นเรียน/เวรประจ าวัน ป้ายนิเทศเนื้อหาเป็นปัจจุบันน่าสนใจและ

สวยงาม  โรงเรียนมีการจัดครูสอนไดครบชั้น ครูมีความตั้งใจ มุงมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมใหนักเรียน  

ไดเรียนรู โดยไดปฏิบัติจริง นักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู การคัดกรอง

นักเรียน ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน แก้ปัญหาการขาดเรียน การติด ๐ ร มส มีการตรวจสอบและ

ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  ครูมีการวัดประเมินผลแบบบูรณาการ ที่หลากหลาย มีคู่มือ

การวัดและประเมินผล มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและ ก าหนดผลคะแนนที่ชัดเจน มีการจัดท าปพ.๕ วัด

ประเมินนักเรียนชัดเจนตลอดปการศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๕ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม และมีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  โดยมีการประชุมครูทุกสาย

ชั้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  กิจกรรมสรุปข้อมูลสะท้อนกลับท้ายชั่วโมงสอน กิจกรรมเปดบานวิชาการเพ่ือแลกเปลี่ยน

เรียนรู การจัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพ เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม มีความสุข และ

สามารถอยู่ร่วมกนัในสังคมได้อย่างมีความสุข 

  ผลงานของโรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน 
 - โรงเรียนสตึกได้รับรางวัลระดับเหรียญทองที่ ๘ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practiece) 
โรงเรียนขนาดใหญ่ โครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 
 -โรงเรียนสตึกได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ฟุตบอลประเพณีมัธยมศึกษาคัพ ครั้งที่ ๑ “จตุรมิตร” 

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 

 - ผู้บริหาร และครู ได้รับการคัดเลือกเป็น ครูผู้สอน/ผู้บริหาร ที่มีผลการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตน ตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ดีเด่น ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ จ านวน ๑๗ คน 

 



๘ 
 

 
 

 -ครไูด้รับรางวัลข้าราชการครูที่มีผลงานดีเด่น เนื่องในวันครู ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ จากคุรุสภา บุรีรัมย์ 
เขต ๔ จ านวน ๖ คน 
 - ผลการแข่งขันทักษะ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์  ระหว่าง วันที่ ๖-๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนสตึก
ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ๑๖ รายการ เหรียญเงิน ๓ รายการ เหรียญทองแดง ๖ รายการ ได้เข้าร่วม ๓ รายการ 
 - เด็กชายธนากร ชมทอง เด็กหญิงวนิดา พรมวงศ์ ได้รับรางวัลที่ ๓ รายการแข่งขันเกมกีฬาทางวิชาการ 
“แม็กซ์พลอยส์ ค าคม ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒ และ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ครั้งที่ ๑๐ ประจ าปี ๒๕๖๒ รายการ A-math ระดับชั้น ม.ต้น 
 -เด็กชายธนากร ชมทอง เด็กชายชิศณุพงศ์ เยี่ยมรัมย์ ได้รับรางวัล เหรียญทอง ชมเชย ล าดับที่ ๓ การแข่งขัน
เอแม็ท ครั้งที่ ๕ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 -นายบัญญวัต พัดสิงห์ นักเรียนโรงเรียนสตึก ตัวแทนเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 
รุ่นที่ 9 ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้ารอบ ๒๖  สุดท้ายระดับประเทศ 
๓. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น :  

แผนปฏิบัติงานที่ ๑  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงยิ่งขึ้น 
แผนปฏิบัติงานที่ ๒ พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างรอบด้าน 
แผนปฏิบัติงานที่ ๓ การจัดระบบนิเทศภายในติดตามเพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนา
ครูอย่าต่อเนื่องและท าข้อตกลงในการพัฒนาร่วมกับบุคลากรในโรงเรียน 
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ค าน า 
 

   ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๔๕  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้
สถานศึกษามีเป้าหมายในการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และ
ให้เขตพ้ืนที่การศึกษา  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ใช้เป็นหลักในการส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแล  ตลอดจนตรวจสอบ  
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา   
  โรงเรียนสตึก จึงได้จัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อ
สาธารณชน  รวมทั้งเสนอต่อส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพ่ือรองรับการประเมิน
ภายนอกในโอกาสต่อไป และที่ส าคัญเพ่ือประเมินการปฏิบัติงานของโรงเรียนในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาว่าเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาหรือไม่  อันจะน าสู่การวางแผนปรับปรุงและพัฒนาในอนาคตต่อไป 
  คณะจัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑ นี้  จะสะท้อนผล
การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน  ที่เป็นสภาพจริงและมุ่งหวังให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งนักเรียน  
ครู  ชุมชน  ได้หาแนวทางร่วมกันที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ดีสืบไป 
 

 
           โรงเรียนสตึก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๐ 
 

 
 

สารบัญ 
                 หน้า 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐาน ๑ 

  ๑. ข้อมูลพื้นฐาน ๒ 
  ๒. ข้อมูลด้านการบริหาร ๒ 
  ๓. แนวทางการจัดการศึกษา ๓ 
  ๔. ข้อมูลบุคลกร ๓ 
 ๕. ข้อมูลนักเรียน ๖ 
  ๖. สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ๗ 
  ๗. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ๙ 
  ๘. ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ๑๓ 

ส่วนที่  ๒  ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๖   
    มาตรฐานที่ ๑   คุณภาพของผู้เรียน ๑๗  
     ประเด็นพิจารณา ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ๑๗ 
     ประเด็นพิจารณา ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ๒๕   
    มาตรฐานที่ ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ ๓๑ 
    มาตรฐานที่ ๓   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๓๖   
ส่วนที่  ๓  การปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best Practices)  ๔๐
ภาคผนวก   ๔๕ 

ก ผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม ๔๖ 

          ข ระบบประกันคุณภาพภายใน ๕๑ 

 ค ผลงานดีเด่น ของโรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ๙๗ 

          ง ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ๑๐๗ 

             ผลการประเมนิการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

              ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน  ผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) 

      ค ารับรองรายงานประจ าปีของสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๑๒๙ 

          จ กิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียน ๑๓๐ 
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           ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

        กระทรวงศึกษาธิการ 

 

โรงเรียนสตกึ 
 



๒ 
 

 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน 
๑. ข้อมูลพื้นฐาน 

โรงเรียนสตึก  เปิดท าการสอนเมื่อวันที่ ๑๗  กรกฏาคม  ๒๕๐๑  ที่ศาลาวัดประชาบูรณะต าบลสตึก  ต่อมาได้
ตั้งอาคารเรียน ๑ หลัง  ในที่ราชพัสดุ  เนื้อที่   ๑๖ ไร่  ในเขตหมู่บ้านสตึก ต่อมาใน ปีพ.ศ. ๒๕๑๔   
ดร.ก่อ สวัสดิพานิช  อธิบดีกรมสามัญศึกษา ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียน  และมีนโยบายให้ย้ายโรงเรียนเพ่ือรองรับ
การขยายตัวในอนาคต  เมื่อวันที่ ๑  กันยายน ๒๕๑๘  ได้ย้ายมาอยู่ในที่ปัจจุบันเลขที่ ๑๒๓  หมู่ที่ ๒๓   
บ้านหนองม่วงเหนือ  ถนน บุรีรัมย์ – บรบือ  ต าบล นิคม   อ าเภอสตึก  จังหวัด บุรีรัมย์  มีเนื้อท่ี ประมาณ ๓๑๘ ไร่ 
ห่างจากที่ว่าการอ าเภอสตึกประมาณ ๓ กิโลเมตร 

๑.๒  สถานที่ตั้ง ๑๒๓  หมู่ที่ ๒๓  บ้านหนองม่วงเหนือ ถนน บุรีรัมย์  - บรบือ  จ.มหาสารคาม  ต าบลนิคม  
อ าเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์  รหัสไปรษณีย์  ๓๑๑๕๐  

๑.๓  หมายโทรศัพท์  ๐-๔๔๖๘ –๑๑๒๔  โทรสาร ๐-๔๔๖๑-๑๑๒๒   
๑.๓  ระดับชั้นทีเ่ปิดสอน มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับ  มัธยมศึกษาปีที่  ๖  
๑.๔ เว็บไซต์โรงเรีนสตึก www.satuk.ac.th  
๑.๔ รหัสโรงเรียน  ๑๐๓๑๒๖๐๘๙๑  
 

๒. ข้อมูลด้านการบริหาร 
 ๑) ผู้อ านวยการโรงเรียน นายโกศล   เสนาปักธงไชย วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.ม. (บริหารการศึกษา) 
     โทรศัพท์ ๐๙๘-๕๒๘๘๖๙๖ 
 ๒) รองผู้อ านวยการโรงเรียน ๔ คน  ประกอบด้วย 
  ๑. นายสุทธิศักดิ์  วรพัฒน์ผดุง  
                           วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๕๕๘๑๖๔ 
  ๒. นางรุ่งจิต   สุวรรณธาดา  
                          วุฒิการศึกษาสูงสุด  ค.ม. (การบริหารการศึกษา) โทรศัพท์   ๐๘๑-๐๗๐-๓๕๒๑   
  ๓. นายพีระพรรดิ์   อ่อนเรือง   
                          วุฒิการศึกษาสูงสุด  ค.ม. (การบริหารการศึกษา) โทรศัพท์ ๐๘๙-๙๔๗๓๕๗๘ 
  ๔. นางกัญญา  คู่กระสังข์   
                          วุฒิการศึกษาสูงสุด  ค.ม. (การบริหารการศึกษา) โทรศัพท์ ๐๖๔-๔๔๗๑๐๕๔ 
 
 
 



๓ 
 

 
 

๓. แนวทางการจัดการศึกษา 

      ปรัชญาการศึกษา  

  ปญญา นราน  รตน      ปัญญาประดุจดวงแก้วของมนุษย์ 

วิสัยทัศน์ 
 ภายในปี ๒๕๖๑ โรงเรียนสตกึจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 

พันธกิจ 
 ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนครบตามหลักสูตรเพ่ือความเป็นพลโลก 
 ๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักขอคน

ไทย ๑๒ ประการ 
 ๓. สนับสนุนให้ครูใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนสูงขึ้น 
 ๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพระดับ สพฐ. (OBECQA) 

 ๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
การศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา  

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 ซื่อสัตย์ สุจริต คบมิตรท่ีดี รักเรียนรักศักดิ์ศรี กตัญญูรู้คุณ 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 เป็นผู้มีสุนทรียภาพด้านนาฏศิลป์ และดนตรี 
๔. ข้อมูลบุคลากร ประกอบด้วย ๔.๑ จ านวนบุคลากร 
ที ่ ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน จ านวน หมายเหตุ 
๑ บริหาร ๕  
๒ วิทยาศาสตร์ ๒๒  
๓ คณิตศาสตร์ ๑๕  
๔ ภาษาไทย ๑๒  
๕ ภาษาต่างประเทศ ๑๒  
๖ สังคมศึกษาฯ ๑๕  
๗ การงานอาชีพฯ ๑๔  
๘ สุขศึกษาและพละศึกษา ๗  
๙ ศิลปศึกษา ๖  

๑๐ แนะแนว ๓  



๔ 
 

 
 

ที ่ ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน จ านวน หมายเหตุ 
๑๑ พนักงานราชการ ๒  
๑๒ ครู sp2 ๑  
๑๓ ครูอัตราจ้าง ๔  

รวมบุคลากร ๑๑๘  
๑๔ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ๙  
๑๕ เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑  
๑๖ ลูกจ้างประจ า ๓  
๑๗ ลูกจ้างชั่วคราว ๑๔  

รวมบุคลากรทางการศึกษา ๑๔๕  

 ๔.๒ จ านวนบุคลากร จ าแนกตาม  ต าแหน่ง  เพศ ระดับการศึกษา  

บุคลากร 
จ าแนก ตามเพศ จ าแนกตาม ต าแหน่ง จ าแนกตาม ระดับการศึกษา 

ชาย หญิง บริหาร ครู ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ปริญญาโท 
๓๘ ๘๐ ๕ ๑๑๒ ๑ ๕๓ ๖๕ 

 
 ๔.๓ จ านวนบุคลากรแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  จ านวนชั่วโมงในการสอนของครูเฉลี่ยต่อคนต่อสัปดาห์ 

ประจ าภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ 

สาขาวิชา จ านวนคน 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน ในแต่

ละสาขาวิชา (ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
๑. บริหารการศึกษา ๕ - 
๒. วิทยาศาสตร์ ๒๔ ๑๖ 
๓. คณิตศาสตร์ ๑๕ ๑๗ 
๔. ภาษาไทย ๑๒ ๑๕ 
๕. ภาษาต่างประเทศ ๑๒ ๑๙ 
๖. สังคมศึกษา ๑๖ ๑๓ 
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑๖ ๑๓ 
๘. สุขศึกษาและพละศึกษา ๗ ๑๘ 
๙. ศิลปศึกษา ๖ ๑๒ 
๑๐. แนะแนว ๓ ๒๐ 



๕ 
 

 
 

 ๔.๔ จ านวนบุคลากรแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  จ านวนชั่วโมงในการสอนของครูเฉลี่ยต่อคนต่อสัปดาห์ 
ประจ าภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ 

สาขาวิชา จ านวนคน 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน ในแต่

ละสาขาวิชา (ช่ัวโมง/สัปดาห์) 
๑. บริหารการศึกษา ๕ - 
๒. วิทยาศาสตร์ ๒๒ ๑๗ 
๓. คณิตศาสตร์ ๑๕ ๑๗ 
๔. ภาษาไทย ๑๒ ๑๕ 
๕. ภาษาต่างประเทศ ๑๒ ๑๕ 
๖. สังคมศึกษา ๑๖ ๑๓ 
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑๕ ๑๔ 
๘. สุขศึกษาและพละศึกษา ๗ ๑๘ 
๙. ศิลปศึกษา ๖ ๑๒ 

๑๐. แนะแนว ๓ ๒๐ 
 
 
๔.๕ จ านวนครูที่ได้รับการอบรมพัฒนา  
 จ านวนครู ๑๑๘ คน เข้ารับการอบรมพัฒนา ครบทั้ง ๑๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามโครงการของทาง
โรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัด 
 
๔.๖ สาขาวิชาที่ขาดแคลนครู 

 ๑.ภาษาต่างประเทศ 
 ๒.แนะแนว 
  
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

 
 

๕. ข้อมูลนักเรียน  (ณ  วันที่ ๑๐  มิถุนายน ๒๕๖๑) 
๑) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ๑,๙๔๖ คน   

จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
ตาราง แสดงจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ชั้นเรียน จ านวนห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๐ ๑๗๓ ๒๑๔ ๓๘๗ 
มัธยมศึกษาท่ีที่ ๒ ๑๐ ๑๓๑ ๑๗๔ ๓๐๕ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๐ ๑๒๕ ๑๘๓ ๓๐๘ 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น ๓๐ ๔๒๙ ๕๗๑ ๑,๐๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๑๐ ๑๑๕ ๒๑๐ ๓๒๕ 
มัธยมศึกษาท่ีที่ ๕ ๑๐ ๑๐๒ ๒๓๘ ๓๔๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๙ ๙๖ ๑๘๕ ๒๘๑ 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย ๒๙ ๓๑๓ ๖๓๓ ๙๔๖ 
รวมทั้งหมด ๕๙ ๗๔๒ ๑,๒๐๔ ๑,๙๔๖ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 
 

 
 

๖. สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
    ๖.๑  แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุ่มสาระฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ม.๑ – ม.๖ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

 
 

๖.๒ แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุ่มสาระฯ  
    ปีการศึกษา ๒๕๖๐ --- ๒๕๖๑ ม.๑ – ม.๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เฉลี่ยรวม ๓.๐๔ 
ผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เฉลี่ยรวม ๓.๐๗ 

ผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เฉลี่ยรวม สูงข้ึนกว่า ผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เท่ากับ ๐.๐๓ 
 
 
 

 
 
 
 



๙ 
 

 
 

๗. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
     ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 
 

๒) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๐–๒๕๖๑ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

 
 

 ๓) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

 
 

๔) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๐–๒๕๖๑  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

 
 

๘. ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
 ๑. แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
  ๑) ห้องสมุด  มีขนาด ๓๐๐ ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด ๒๗,๗๙๐ เล่ม 
   - การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบดิวอี้ 
   - จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย ๑,๐๔๔ คนต่อวันคิดเป็นร้อยละ ๕๐ 
ของนักเรียนทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

 
 

  ๒) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
   คอมพิวเตอร์จ านวน ๔๑๐ เครื่อง 
   ใช้เพื่อการเรียนการสอน ๓๗๐ เครื่อง 
   ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ๓๗๐ เครื่อง 
   จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย ๑,๗๐๐ คน ต่อวัน   
คิดเป็นร้อยละ ๖๒ ของนักเรียนทั้งหมด 
   ใช้เพื่อการบริหารจัดการ ๔๐ เครื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

 
 

๒. แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
๑) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ทัศนศึกษาตามโครงการ 

  

 
 

  ๒. ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ใน
ปีการศึกษาที่รายงาน 
   ๑. ชื่อ-สกุล ครูบาสุทธินันท์   ปรัชญาพฤทธิ์  
   ให้ความรู้เรื่อง การจัดการความรู้ในชุมชน/การพัฒนาที่ยั่งยืน สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  
                     จ านวน  ๑  ครั้ง/ปี 
   ๒. ชื่อ-สกุล  พ่อค าเดื่อง  ภาษี   
   ให้ความรู้เรื่อง เกษตรกรธรรมชาติ/เศรษฐกิจพอเพียง  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  
                     จ านวน  ๑  ครั้ง/ปี 
 
 



๑๖ 
 

 
 

                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ส่วนที่ ๒ 
ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
               ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

        กระทรวงศึกษาธิการ 

 

โรงเรียนสตกึ 
 



๑๗ 
 

 
 

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 าหลักสตูรสู่ช้ันเรียน 

                ๒. ครูมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วย 
           วิธีการที่หลากหลายสอดคล้องกับศักยภาพ 
และบริบทผู้เรียน โดยสอดคล้องกบัมาตรฐานการ
เรียนรู/้ตัวช้ีวัดตามแนวทางการจดัการเรียนรู้ 
๓. ครูใช้กระบวนการเรียนรูโ้ดยเนน้ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
๔. ใช้สื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ ทรัพยากร
สารสนเทศ การสืบค้นอย่างมรีะบบ 
๕. ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ และนิเทศติดตามผล 

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

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน 

 ประเด็นพิจารณา ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 ๑. ระดับคุณภาพดีเลิศ 

 ๒. วิธีการพัฒนา/กระบวนการ   ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

๒.๑ วิธีการพัฒนา/กระบวนการ 

โรงเรียนสตึก มีข้ันตอนการด าเนินงานพัฒนาระบบการด าเนินงานตามมาตรฐานดังนี้ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ภาพที่ ๑ แผนผังผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 - นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณผ่านเกณฑ์ตามท่ีสถานศึกษาได้

ก าหนด สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายเพ่ือพัฒนาทักษะของผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 



๑๘ 
 

 
 

ครูผู้สอนมีการวัดประเมินด้านการอ่าน เขียน สื่อสาร และการคิด แต่ละรายวิชาที่รับผิดชอบ บันทึกข้อมูลลงในใบ ปพ. 

และบันทึกข้อมูลลงใน โปรแกรมทะเบียน-วัดผล (โปรแกรม SGS) นอกจากนี้สถานศึกษาได้จัดโครงการเพ่ือส่งเสริม เช่น 

โครงการรักการอ่าน  หนังสือเล่มเล็ก  โครงการค่ายคณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิด โครงการสอบแข่งขัน

ทักษะทางคณิตศาสตร์ ค่ายภาษาไทย ค่ายภาษาอังกฤษ 

 - นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

แก้ปัญหา สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมการการเรียนการสอนแบบโครงงาน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา

ออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยใช้โปรแกรม Prodesktop และมีการสร้างสรรค์ผลงาน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้

กระบวนการกลุ่มเพ่ือให้นักเรียนมีการคิดวิเคราะห์ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นอกจากนี้สถานศึกษาได้จัดโครงการ

ส่งเสริมเช่น ค่ายวิทยาศาสตร์  สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

     - นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และผลิตชิ้นงาน สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบโครงงาน การจัดการเรียนการสอนรายวิชา IS การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 
โดยใช้โปรแกรม Prodesktop  การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างงานประดิษฐ์ใหม่ๆ มีการ
สอนงานอาชีพให้กับนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีชิ้นงานเป็นของตนเอง  
 - นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสถานศึกษามีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ มีห้องเรียนคอมพิวเตอร์ จ านวน ๕ ห้องเรียน ห้องสืบค้นข้อมูลของห้องสมุด
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูล สถานศึกษาได้มีการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต โดยใช้
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เชื่อมต่อทุกอาคาร แต่ละอาคารมีจุดกระจายอินเทอร์เน็ต ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ส่งเสริม
การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือค้นหาความรู้เพิ่มเติมท าให้นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดย
สถานศึกษาได้จัดท าหลักสูตรอย่างหลากหลายเพ่ือพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน มีการคัดกรองผู้เรียน ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 
ประชุมผู้ปกครองของ เพ่ือร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมนักเรียน มีการแก้ปัญหา เด็กนักเรียน ติด ๐ ร  มส  และ
ด าเนินการตามโครงการตามหน่วยงานต้นสังกัด No Child left Behind  ไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง  
 - ผลการทดสอบระดับชาตินักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครูผู้สอนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเต็มความรู้ความสามารถ 
กิจกรรมการเรียนมีอย่างหลากหลายเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน และสถานศึกษาได้มีการกระตุ้นให้นักเรียนได้เห็น
ความส าคัญของการสอบ ด าเนินการทบทวนเนื้อหาการสอบในห้องเรียนโดยครูผู้สอนแต่ละรายวิชา ทบทวนเนื้อหาที่จะ
สอบในชั่วโมงว่างโดยครูกลุ่มสาระที่มีการสอบ และเชิญวิทยากรมาบรรยายเพ่ิมเติม 
   - นักเรียนมีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ โดยสถานศึกษาได้สอดแทรกงานอาชีพต่างๆ
อย่างหลากหลายลงสู่ห้องเรียนทั้งในชั่วโมงเรียน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมแนะแนวโดย
ครูผู้สอนประจ ารายวิชา และสถาบันทางการศึกษามีการออกมาแนะแนวการศึกษาต่ออย่างหลากหลาย 



๑๙ 
 

 
 

๒.๒ ผลการด าเนินการพัฒนา 

  ๑. จากกระบวนการพัฒนาและกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ท าให้นักเรียนทุกคนมี

ความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร ตามที่สถานศึกษาได้ก าหนด คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖๘  

อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

 ๒. นักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๕๗ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

๓. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และแก้ปัญหา คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๘๙ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

  ๔. นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และผลิตชิ้นงาน สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนแบบโครงงาน การจัดการเรียนการสอนรายวิชา IS การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จัด

กิจกรรมเพ่ือสร้างงานประดิษฐ์ใหม่ๆ มีการสอนงานอาชีพให้กับนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีชิ้นงานเป็นของ

ตนเอง คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๔๕ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

  ๕. นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๓  

อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

  ๖. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๐  

ค่าเฉลี่ยปี ๒๕๖๐ เท่ากับ ๓.๐๔ ค่าเฉลี่ยปี ๒๕๖๑ เท่ากับ ๓.๐๗ เพ่ิมข้ึน ๐.๐๓ คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๙  

  ๗. นักเรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ  ๘๗.๒๓ 

อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 
 

 
 

ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 

๑. นักเรียนมี

ความสามารถในการ

อ่าน การเขียน การ

สื่อสาร  

ระดับ ยอดเยี่ยม 

 

 

 

 

 
 

 

 

๒. นักเรียนมี

ความสามารถในการ

คิดค านวณ 

ระดับ ยอดเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 
 

 
 

ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 

๓. นักเรียนมี

ความสามารถในการ

คิดวิเคราะห์ คิดอย่าง

มีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และ

แก้ปัญหา 

 

ระดับ ยอดเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔. นักเรียนมี

ความสามารถในการ

สร้างนวัตกรรม 

ระดับ ยอดเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 



๒๒ 
 

 
 

ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 

๕. นักเรียนมีความ 

สามารถในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร  

ระดับ ยอดเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 

๖. ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน 

 

ระดับ ยอดเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 
 

 
 

ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 

๗. นักเรียนมีความรู้

ทักษะพ้ืนฐาน และเจต

คติท่ีดีต่องานอาชีพ  

  

ระดับ ยอดเยี่ยม     

  

 

 

 

 

 

   

 ๒.๓ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนการประเมินตนเอง 
 - ปพ ๕ แสดงรายละเอียดดังนี้ ๑.การประเมินผลสัมฤทธิ์ ๒.การประเมินการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ

การคิดค านวณ ๓. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทุกระดับชั้น 

   - ผลการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 - ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 - ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

 - ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 - ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน 

 - ผลงานของนักเรียนที่เกิดจากกิจกรรมการเรียนการสอน 

 - รายงานกิจกรรมโครงการต่างๆ  โครงการรักการอ่าน  หนังสือเล่มเล็ก  โครงการค่ายคณิตศาสตร์เพ่ือ

พัฒนาทักษะกระบวนการคิด โครงการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์  สัปดาห์วิทยาศาสตร์  

ค่ายภาษาไทย ค่ายภาษาอังกฤษ  รายงานสรุปการแก้ปัญหา ๐ ร  มส  รายงานสรุปกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ รายงาน



๒๔ 
 

 
 

สรุปกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตนารี และผู้บ าเพ็ญประโยชน์  การแข่งขันกีฬาภายใน  

การตรวจสุขภาพประจ าปี 

     - ภาพกิจกรรมต่างๆ 

๓. จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูง 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

๑. ผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net)  
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สูง
กว่าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ สูง
กว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

๑. ผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ของโรงเรียนสาระ
ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นมากยิ่งขึ้น 
 

แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น 

- ศึกษาผู้เรียนรายบุคคล จัดกลุ่ม เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทุกกลุ่มสาระ 
- จัดกิจกรรมการฝึกทักษะการคิดค านวณ 

 - จัดกิจกรรมการฝึกทักษะด้านภาษา 
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มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน 

 ประเด็นพิจารณา ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 ๑. ระดับคุณภาพดีเลิศ 

 ๒. วิธีการพัฒนา/กระบวนการ   ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

๒.๑ วิธีการพัฒนา/กระบวนการ 

โรงเรียนสตึก มีข้ันตอนการด าเนินงานพัฒนาระบบการด าเนินงานตามมาตรฐานดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒ แผนผังกระบวนการการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

  การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้และการประเมิน ผู้เรียน

ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยน ากระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการพัฒนา

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้   

  การวางแผน (PLAN) เป็นขั้นตอนในการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ประชุมวางแผนในการวิเคราะห์พฤติกรรมที่บ่งชี้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ศึกษาตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง

การวางแผน (Plan) 
วิเคราะหป์ัญหา  ศึกษา

ตัวช้ีวัด และพฤติกรรมบ่งช้ี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ประชุม ก าหนดเป้าหมาย

ของการด าเนินงาน 

การน าไปปฏิบัติ(Do) 
ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนท้ังใน

และนอกห้องเรียนด้วยกิจกรรม
การเรยีนรู้และกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรยีนและจิตสาธารณะ 

การตรวจสอบ (Check) 
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการ

พัฒนา คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ด้วยกิจกรรมการการ

เรียนรู้และจิตสาธารณะ 

การปรับปรุง พัฒนา (Act) 
แก้ไข ปรับปรุงคุณลักษณะที่ไม่
พึงประสงค์ของผู้เรียนที่ไม่ผ่าน
เกณฑ ์ตามแนวทางที่ก าหนด 



๒๖ 
 

 
 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พิจารณาตัวชี้วัดว่ามีความครอบคลุมและสอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของวิชา กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียนโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดถึงการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์

เพ่ือให้ได้แนวปฏิบัติในการพัฒนาผู้เรียนว่าจะด าเนินการพัฒนา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยวิธีใด เช่น การบูรณาการ

ในการจัดโครงการ กิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ การบูรณาการในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การ

จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และการปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยสอดแทรกในกิจวัตร

ประจ าวันของสถานศึกษาเมื่อได้วิธีในการด าเนินการพัฒนา จึงศึกษาข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียนก่อนการพัฒนา โดยได้

ข้อมูลจากระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน น าข้อมูลนักเรียนที่ได้มาพิจารณาสร้างเครื่องมือการประเมินคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในการพัฒนาที่วางไว้   

  การน าไปปฏิบัติ  (DO) ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งใน และนอก

ห้องเรยีน ประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ผู้เรียนเป็นรายกิจกรรม โดยใช้เครื่องมือในการประเมินที่เหมาะสมและ

สอดคล้องกับกิจกรรมและตัวชี้วัดที่ต้องการวัดแต่ละกิจกรรม   

  การตรวจสอบ (CHECK) นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการพัฒนาผู้เรียนเป็นระยะอย่างสม่ าเสมอ รายงาน ผลข้อมูล

การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามโครงการ กิจกรรม สะท้อนผลการพัฒนา   

  การปรับปรุงพัฒนา (ACT) น าข้อมูลนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์มาวาง

แนวทางในการปรับปรุงพฤติกรรมให้เหมาะสมและด าเนินการแก้ไขพฤติกรรมของผู้เรียน  

  เมื่อผู้เรียนถ้าไม่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้รับการแก้ไขตามแนวทางการแก้ไข ปรับปรุง

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามที่สถานศึกษาก าหนด รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 

จึงมีการประชุมวางแผนโดยการน าข้อมูลการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ีด าเนินการจากรายงานมาหาแนวทางใน

การสร้างเป็นแผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานการพัฒนา คุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้สูงขึ้นต่อไป 

 

๒.๒ ผลการด าเนินการพัฒนา 

 ๑. นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยสถานศึกษาได้มีการสอดแทรกใน
รายวิชาทุกรายวิชา ครูผู้สอนมีการประเมินผล นอกจากนี้สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม เช่น กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๖ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
    ๒. นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย สถานศึกษาได้มีการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่น 
กิจกรรมวันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันมาฆบูชา วันแม่แห่งชาติ และเข้าร่วมกิจกรรมกับท้องถิ่น เช่น กิจกรรม
ประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
     ๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย สถานศึกษาได้จัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมดูแล



๒๗ 
 

 
 

ห้องเรียน มีกฎกติกาในการดูแลห้องเรียน ท าความสะอาดห้องเรียน กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ การแข่งขันกีฬาภายใน กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมการเรียนการสอนในการท าโครงงาน คิดเป็นร้อยละ  ๘๗.๒๓ 
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
     ๔. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม นักเรียนสามารถเล่นกีฬาต่าง ๆ ได้ท้ังในรายวิชาที่เรียน การแข่งขันกีฬา
ภายใน อีกทั้งนักเรียนทุกคนมีการตรวจสุขภาพประจ าปี  คิดเป็นร้อยละ  ๘๑.๕๘ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 

๑. นักเรียนมีคุณลักษณะ

และค่านิยมที่ดีตามที่

สถานศึกษาก าหนด 

ระดับ ยอดเยี่ยม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. นักเรียนมีความภูมิใจ

ในท้องถิ่นและความ

เป็นไทย  

ระดับ ยอดเยี่ยม 
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ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 

๓. การยอมรับที่จะอยู่

ร่วมกันบนความ

แตกต่างและ

หลากหลาย  

ระดับ ยอดเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 

๔. สุขภาวะทางร่างกาย 

และจิตสังคม  

ระดับ ยอดเยี่ยม 
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 ๒.๓ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนการประเมินตนเอง 
 - ปพ ๕ แสดงรายละเอียดดังนี้ ๑.การประเมินผลสัมฤทธิ์ ๒.การประเมินการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ

การคิดค านวณ ๓. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทุกระดับชั้น 

   - ผลการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 - ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 - ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

 - ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 - ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน 

 - ผลงานของนักเรียนที่เกิดจากกิจกรรมการเรียนการสอน 

 - รายงานกิจกรรมโครงการต่าง ๆ โครงการรักการอ่าน หนังสือเล่มเล็ก โครงการค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนา

ทักษะกระบวนการคิด โครงการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์  สัปดาห์วิทยาศาสตร์  

ค่ายภาษาไทย ค่ายภาษาอังกฤษ รายงานสรุปการแก้ปัญหา ๐ ร  มส  รายงานสรุปกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ รายงาน

สรุปกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ การแข่งขันกีฬาภายใน  

การตรวจสุขภาพประจ าปี 

     - ภาพกิจกรรมต่าง ๆ 

๓. จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูง 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงขึ้น เป็นผู้มี
สัมมาคารวะ มีท่าทีสุภาพ อ่อนน้อม ยิ้ม-ไหว้-
ทักทายอย่างนอบน้อมเป็นนิสัย  มีจิตสาธารณะ 
ช่วยเหลืองานและกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชน 
เป็นที่ยอมรับ เป็นผู้มีวินัยต่อตนเองและส่วนร่วม  
มีภาวะความเป็นผู้น า มีกิจกรรม คณะกรรมการ
นักเรียนและสภานักเรียนที่เข้มแข็ง เครือข่าย
พัฒนาผู้น าที่ชัดเจนเป็นระบบ ผู้เรียนมีส่วนร่วม 
ในกิจกรรม ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณี
ลอยกระทง ประเพณีการแข่งขันเรือยาว และ 

ควรส่งเสริมผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมของท้องถิ่นที่หลาก 
หลาย เพ่ือเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย ตามความถนัด
และความสนใจของผู้เรียน และควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
ได้ตระหนักถึงความหลากหลายของภูมิปัญญาทางภาษา  
และการสืบค้น สารสนเทศเพ่ือการพัฒนา และน าภูมิ
ปัญญามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 



๓๐ 
 

 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

กิจกรรมประเพณีต่าง ๆ ของชุมชน ด้วยความ
พร้อมเพรียงทั้งนักเรียนและบุคลากรทางการ
ศึกษา ก่อให้เกิดความสมานสามัคคีระหว่าง บ้าน 
วัด โรงเรียน  มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด ความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปัญญาไทย ด้วยการด าเนินโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย จนเป็นที่ประจักษ์ 
ได้รับความ ไว้วางใจจากชุมชนอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ ก่อให้เกดิความรัก สร้างเสริมให้เกิด
ความตระหนักส านึกรักบ้านเกิด 

 

แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น 

- ศึกษาผู้เรียนรายบุคคล จัดกลุ่ม เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการข้อมูลในการสะท้อน
ผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

 
 

การตรวจสอบ (Check) 
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
ภายใน  

การปรับปรุง พัฒนา (Act) 
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
ปรับปรุง พัฒนา ต่อยอด  

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑ ระดับคุณภาพดีเลิศ 

๒ วิธีการพัฒนา/กระบวนการ  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนการประเมินตนเอง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๒ แผนผังกระบวนการบริหารและการจัดการ  

          ๒.๑  วิธีการพัฒนา/กระบวนการ  
 - มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และ
พันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของโรงเรียนโดยการประชุมครูและบุคลากรทุกฝ่ายหาจุดอ่อนจุด
แข็ง (S.W.O.T) 
  - .มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี ด าเนินการพัฒนาตามแผนงาน
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  - มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โดยโรงเรียนแบ่งการบริหารออกเป็น ๔ ฝ่าย  
๑.ฝ่ายบริหารวิชาการ ๒.ฝ่ายบริหารงานบุคคล ๓.ฝ่ายบริหารทั่วไป  ๔.ฝ่ายบริหารงบประมาณ  และมีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่ด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 
  - มีการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยครูมี
แผนการจัดการเรียนรู้ โครงสร้างรายวิชาค าอธิบายรายวิชาเกณฑ์การวัดและประเมินผลของแต่ละรายวิชา ครูจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลายเน้นให้เด็กนักเรียนมีส่วนร่วม มีกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม ได้แก่  
ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายคณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ค่ายภาษาไทย ค่ายภาษาอังกฤษ  กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครอง กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมวันส าคัญ กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ กิจกรรมกีฬาภายใน

การวางแผน (Plan) 
สร้างความตระหนัก 
และจัดท ามาตรฐาน 

การน าไปปฏิบัติ (Do) 
ท าตามแผนฯ ประชุมผู้ที่
เกี่ยวข้อง นิเทศภายใน 

 



๓๒ 
 

 
 

กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตนารี และผู้บ าเพ็ญประโยชน์  กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 
(Open house) กิจกรรมการแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการและเทคโนโลยี 
 -พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ครูได้รับการพัฒนาดังนี้ อบรมตามโครงการพัฒนาครู
รูปแบบครบวงจร  อบรม Tepe ออนไลน์ อบรมพัฒนาจากหน่วยงานต้นสังกัด  อบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรของ
โรงเรียน เช่น โครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับครู โครงการอบรมการสร้างสื่อโดยใช้โปรแกรม Google 
applicatons โครงการอบรมตามกระบวนการ PLC และศึกษาดูงานนอกสถานที่ น าความรู้มาจัดท าแผนการเรียนรู้  
สื่อ การจัดกิจกรรมเรียนการสอน  

 - จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน  ได้แก่มีห้องคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง มีสื่อกระดานอัจฉริยะ  สื่อDLIT 
ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด ห้องดนตรี เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนการ
สอน ปรับปรุงอาคารเรียนเพื่อเหมาะสมกับการเรียนการท ากิจกรรมจัดห้องเรียนห้องปฏิบัติการให้เหมาะสมและ
ปลอดภัยในการเรียนการสอนให้ทันสมัย โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีร่มรื่น น่าอยู่ ปลอดภัย มีมุมพักผ่อน มีสื่อเพ่ือการ
เรียนรู้ 
 - จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนได้มีการ
ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือใช้ในการสืบค้นข้อมูล และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พอเพียงในจัดการเรียนการสอน,  
สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ตในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย 
         ๒.๒ ผลการด าเนินการพัฒนา 

 ๑. โรงเรียนได้มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ซ่ึงสอดคล้องกับ
สภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของโรงเรียนโดยการประชุมครูและบุคลากรทุกฝ่ายหาจุดอ่อนจุดแข็ง (S.W.O.T) มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา สอดคล้องกับสังคมการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางปฏิรูปตามแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ โดยความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับการพัฒนา
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายส่งเสริมความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ส่งผลให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ 
พร้อมทั้งได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย และน าชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน 
  ๒. โรงเรียนมีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่ชัดเขนและมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนโดยความร่วมมือของผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย มีการ
ระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งผลให้นักเรียนเป็นผู้เรียนที่มีคุณภาพ เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม 
มีความสุข เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพมีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา โดยส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนา ส่งเสริมให้ครูได้อบรม พัฒนาให้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญตามมาตรฐานต าแหน่ง จัดท าข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้นักเรียน
เป็นผู้เรียนที่มีคุณภาพ   



๓๓ 
 

 
 

   ๓. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โดยโรงเรียนแบ่งการบริหารออกเป็น ๔ ฝ่าย  
๑.ฝ่ายบริหารวิชาการ ๒.ฝ่ายบริหารงานบุคคล ๓.ฝ่ายบริหารทั่วไป  ๔.ฝ่ายบริหารงบประมาณ  และมีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่ด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนเป็นผู้เรียนที่มีคุณภาพ เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม มี
ความสุข โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพมีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
  ๔. โรงเรียนมีการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย โดยครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ โครงสร้างรายวิชาค าอธิบายรายวิชาเกณฑ์การวัดและประเมินผล 
ของแต่ละรายวิชา ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลายเน้นให้เด็กนักเรียนมีส่วนร่วม มีกิจกรรมส่งเสริม
การมีส่วนร่วม ได้แก่ ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายคณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ค่ายภาษาไทย ค่าย
ภาษาอังกฤษ  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมวันส าคัญ กิจกรรมวันสถาปนา
ลูกเสือ กิจกรรมกีฬาภายในกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บ าเพ็ญประโยชน์  
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open house) กิจกรรมการแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการและเทคโนโลยี ส่งผลให้
นักเรียนเป็นผู้เรียนที่มีคุณภาพ เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม มีความสุข สามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาที่สูงขึ้น
หรือประกอบอาชีพ สามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข 
 ๕. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ครูได้รับการพัฒนาดังนี้ อบรมตามโครงการพัฒนา
ครูรูปแบบครบวงจร  อบรม Tepe ออนไลน์ อบรมพัฒนาจากหน่วยงานต้นสังกัด  อบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากร
ของโรงเรียน เช่น โครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับครู โครงการอบรมการสร้างสื่อโดยใช้โปรแกรม Google 
applicatons โครงการอบรมตามกระบวนการ PLC และศึกษาดูงานนอกสถานที่ น าความรู้มาจัดท าแผนการเรียนรู้  
สื่อ การจัดกิจกรรมเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

 ๖. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 
๘๓.๒๗ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม มีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  ได้แก่มีห้องคอมพิวเตอร์และระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง มีสื่อกระดานอัจฉริยะ  สื่อ DLIT ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
ห้องสมุด ห้องดนตรี เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน ปรับปรุงอาคารเรียนเพื่อเหมาะสมกับการเรียนการ
ท ากิจกรรมจัดห้องเรียนห้องปฏิบัติการให้เหมาะสมและปลอดภัยในการเรียนการสอนให้ทันสมัย โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น น่าอยู่ ปลอดภัย มีมุมพักผ่อน มีสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน 
 ๗. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ระบบอินเทอร์เน็ตใน
การปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย โปรแกรม Care for all ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โปรแกรม SGS ในการบันทึก
และรายงานผลด้านการเรียน โปรแกรมการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งโรงเรียนได้มีการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือให้
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ครูผู้สอนและนักเรียนสามารถเข้าไปสืบคน้ข้อมูล และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอในจัดการเรียนการสอน  
มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ น าผลมาพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง 

ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 

๑. ร้อยละของจ านวนครูที่

ได้รับการอบรมพัฒนา

ทางวิชาชีพ 

ระดับ ยอดเยี่ยม 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. ร้อยละของจ านวนครูที่

ได้รับการนิเทศ ก ากับ 

ติดตาม และ

ประเมินผล 

ระดับ ยอดเยี่ยม 
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 ๒.๓ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนการประเมินตนเอง 

 - แผนปฏิบัติการ 

 - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 - หลักสูตรสถานศึกษา 

 - รายงานการอบรมพัฒนาครู 

 - รายงานกิจกรรมโครงการต่างๆ  ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายคณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิด  

ค่ายภาษาไทย ค่ายภาษาอังกฤษ  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมวันส าคัญ 

กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ กิจกรรมกีฬาภายใน กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตนารี และ

ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open house) กิจกรรมการแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการ

และเทคโนโลยี อบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  อบรมTepeออนไลน์ โครงการอบรมภาษาอังกฤษ

ส าหรับครู โครงการอบรมการสร้างสื่อโดยใช้โปรแกรม google โครงการอบรมตามกระบวนการ PLC และศึกษาดูงาน

นอกสถานที่ 

     - ภาพกิจกรรมต่างๆ 

๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงข้ึน 

จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  
๑.สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารแบบโรงเรียนเป็น
ฐาน ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล 
๒.มีการด าเนินกิจกรรม โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๓.มีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

๑. การนิเทศ ติดตามเพ่ือวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ตามระบบ PDCA  
 
 

แผนการจัดการพัฒนาคุณภาพแผนการจัดการพัฒนาคณุภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น  

 ๑) จัดกิจกรรมนิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน 

 ๒) จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑. ระดับคุณภาพดีเลิศ 

๒. วิธีการพัฒนา/กระบวนการ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๓ แผนผังกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

        ๒.๑ วิธีการพัฒนา/กระบวนการ 

 - จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ โรงเรียนได้มีการ

จัดกิจกรรมการเรียนสอนอย่างหลากหลาย เช่น การสอนแบบโครงงาน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา IS   

จัดกิจกรรมการการเรียนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ(Open house) กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์พัฒนาทักษะ

กระบวนการคิด ค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายภาษาไทย ค่ายวิทยาศาสตร์  สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครูมีการจัดท าแผนการสอน 

วิจัยในชั้นเรียน รายงานการสอน  

 - ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โรงเรียนมีสื่อคอมพิวเตอร์ทุกกลุ่มสาระ 

มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสืบค้นข้อมูลของห้องสมุด กระดานอัจฉริยะ สื่อ ระบบอินเทอร์เน็ต พร้อมในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน มีห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องดนตรี ห้องนาฎศิลป์  

ธนาคารโรงเรียน ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดกลุ่มสาระ อาคารคหกรรม อาคารเกษตร อาคารอุตสาหกรรม มีแหล่ง

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

 - ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก การบริหารจัดการชั้นเรียน จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

มุมน าเสนอผลงานที่ภาคภูมิใจของนักเรียน  มุมสื่อการเรียนรู้  จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม ร่วมวางแผนในการจัดการ 

การน าไปปฏิบัติ (Do) 
ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามรูปแบบที่ได้วางแผนไว้ 

การวางแผน (Plan) 
ศึกษา วิเคราะหห์ลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เพื่อวางแผนในการจัดกิจกรรม
การเรยีนการสอน 

การตรวจสอบ (Check) 
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล 

การปรับปรุง พัฒนา (Act) 
สรุปผลการพัฒนา ปรับปรุง
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย วางแผนการ
ปฏิบัติในระยะต่อไป 
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เรียนรู้ร่วมกับนักเรียน  การร่วมสร้างกติกาข้อตกลงในชั้นเรียน/เวรประจ าวัน ป้ายนิเทศเนื้อหาเป็นปัจจุบันน่าสนใจและ

สวยงาม  โรงเรียนมีการจัดครูสอนไดครบชั้น ครูมีความตั้งใจ มุงมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมใหนักเรียน  

ไดเรียนรู โดยไดปฏิบัติจริง นักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู การคัดกรอง

นักเรียน ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน แก้ปัญหาการขาดเรียน การติด ๐ ร มส  

  - ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  ครูมีการวัดประเมินผลแบบ

บูรณาการ ที่หลากหลาย มีคู่มือการวัดและประเมินผล มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและก าหนดผลคะแนนที่

ชัดเจน มีการจัดท าปพ.๕ วัดประเมินนักเรียนชัดเจนตลอดปการศึกษา และมีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 

  - มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ โดยมีการประชุม
ครูทุกสายชั้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  กิจกรรมสรุปข้อมูลสะท้อนกลับท้ายชั่วโมงสอน กิจกรรมเปดบานวิชาการเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
     ๒.๒ ผลการด าเนินการพัฒนา 

  โรงเรียนสตึกได้จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๐๖  อยู่ในระดับยอดเยี่ยม มีการจัดกิจกรรมการเรียนสอนอย่างหลากหลาย เช่น การสอนแบบ

โครงงาน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา IS  จัดกิจกรรมการการเรียนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรม การ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 

(Open house) กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายภาษาไทย ค่าย

วิทยาศาสตร์  สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครูมีการจัดท าแผนการสอน วิจัยในชั้นเรียน รายงานการสอน ใช้สื่อ เทคโนโลยี

สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้โรงเรียนมีสื่อคอมพิวเตอร์ทุกกลุ่มสาระ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

ห้องสืบค้นข้อมูลของห้องสมุด กระดานอัจฉริยะ สื่อ ระบบอินเทอร์เน็ต พร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มี

ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องดนตรี ห้องนาฎศิลป์ ธนาคารโรงเรียน ห้องสมุดโรงเรียน 

ห้องสมุดกลุ่มสาระฯ อาคารคหกรรม อาคารเกษตร อาคารอุตสาหกรรม มีแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ที่เอ้ือต่อการ

เรียนรู้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๒๓ อยู่ในระดับดีเลิศ ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง

บวก การบริหารจัดการชั้นเรียน จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๓ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม มุม

น าเสนอผลงานที่ภาคภูมิใจของนักเรียน  มุมสื่อการเรียนรู้  จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม ร่วมวางแผนในการจัดการเรียนรู้

ร่วมกับนักเรียน  การร่วมสร้างกติกาข้อตกลงในชั้นเรียน/เวรประจ าวัน ป้ายนิเทศเนื้อหาเป็นปัจจุบันน่าสนใจและ

สวยงาม  โรงเรียนมีการจัดครูสอนไดครบชั้น ครูมีความตั้งใจ มุงมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมใหนักเรียน  

ไดเรียนรู โดยไดปฏิบัติจริง นักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู การคัดกรอง

นักเรยีน ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน แก้ปัญหาการขาดเรียน การติด ๐ ร มส มีการตรวจสอบและ
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ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  ครูมีการวัดประเมินผลแบบบูรณาการ ที่หลากหลาย มีคู่มือ

การวัดและประเมินผล มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและ ก าหนดผลคะแนนที่ชัดเจน มีการจัดท าปพ.๕ วัด

ประเมินนักเรียนชัดเจนตลอดปการศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๕  อยู่ในระดับยอดเยี่ยม และมีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ โดยมีการประชุมครูทุกสาย

ชั้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  กิจกรรมสรุปข้อมูลสะท้อนกลับท้ายชั่วโมงสอน กิจกรรมเปดบานวิชาการเพ่ือแลกเปลี่ยน

เรียนรู การจัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพ เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม มีความสุข และ

สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 

     ๒.๓ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิง ประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

  - แผนการสอน  

 - วิจัยในชั้นเรียน  

 - รายงานการสอน   

 - การคัดกรองนักเรียน 

 - เยี่ยมบ้านนักเรียน   

 - รายงานกิจกรรมโครงการต่างๆ การสอนแบบโครงงาน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา IS   

จัดกิจกรรมการการเรียนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ(Open house) กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์พัฒนาทักษะ

กระบวนการคิด ค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายภาษาไทย ค่ายวิทยาศาสตร์  สัปดาห์วิทยาศาสตร์  

     - ภาพกิจกรรมต่างๆ 

 - ภาพบรรยากาศห้องเรียน 

      ๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงข้ึน 

จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  
๑.ครูมีความตั้งใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
เน้นทักษะกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๒. ครูให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยี
ด้วยตนเองและต่อเนื่อง 
๓. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

๑.ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้มากข้ึน 
๒. ครู นักเรียน ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้เพ่ิมมากข้ึน 
๓. ครูควรพัฒนาการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เพ่ิม
มากขึ้น 



๓๙ 
 

 
 

 
แผนการจัดการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงข้ึน  

๑. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มากขึ้น   
๒. อบรมการท าวิจัยส าหรับครู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ส่วนที่ ๓ 
การปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
 (Best Practices) 

 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

        กระทรวงศกึษาธิการ 

 

โรงเรียนสตกึ 
 



๔๑ 
 

 
 

การปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) 

 
เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร  
       และการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
 กิจกรรมที่โดดเด่น 
 ๑. กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ มีการคัดกรองผู้เรียน
เป็นความร่วมมือระหว่างครูที่ปรึกษากับผู้ปกครองในการดูแลเกี่ยวกับผลการเรียนของนักเรียน 
 ๒. ด าเนินกิจกรรมตามหน่วยงานต้นสังกัด No Child left Behind  ไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง มีการ
แก้ปัญหา เด็กนักเรียน ติด ๐ ร  มส  โดยการสอนซ่อมเสริม มีการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก ห้องเรียนน่าอยู่ น่าเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษามีหลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียนที่แตกต่างกัน การให้การบ้านค านึงถึงมาตรฐานตัวชี้วัด สอดคล้อง
กับการพัฒนา ผู้เรียนที่ก าลังศึกษาเล่าเรียน 
 ๓. ครูมีแผนการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 
 ๔. รณรงค์อย่างต่อเนื่องทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนให้นักเรียนได้เห็นความส าคัญและตระหนักในการ
สอบ O-Net 
 ๖. ด าเนินการติว  O-Net  ในชั่วโมงเรียน ครูให้ความร่วมมือในการด าเนินงานอย่างเต็มศักยภาพและมีความ
ต่อเนื่องในการด าเนินงาน 
 ๗. ด าเนินการติว O-Net  ในชั่วโมงว่าง โดยบุคลากรของทางโรงเรียน และวิทยากรภายนอก 
 ๘. ผู้บริหารนิเทศ  ก ากับ  ติดตามอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 ๙. นักเรียนให้ความส าคัญและตั้งใจเรียน 

ผลการด าเนินงาน 
 ๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ สูงกว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๐ คะแนนเฉลี่ย
อยู่ ๐.๐๓ 

 ๒. ผลการทดสอบระดับชาตินักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สูงกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๔.๙๗ 

 ๓. ผลการทดสอบระดับชาตินักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สูงกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๓.๒๐ 

 ๔.นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จบหลักสูตรสถานศึกษา ครบร้อยละ ๑๐๐ 

 



๔๒ 
 

 
 

ติว O-Net โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติว O-Net โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๓ 
 

 
 

 
ติว O-Net โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติว O-Net โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 

 
 

ติว O-Net โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติว O-Net โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๕ 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

     ก. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

                                       ข. เอกสารอ้างอิงมาตรฐานที่ ๑ 

 ค. เอกสารอ้างอิงมาตรฐานที่ ๒ 

 ง. เอกสารอ้างอิงมาตรฐานที่ ๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 
 

 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  

โรงเรียนสตึก  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสาม  เมื่อวันที่  ๒๗ ถึง ๒๙ เดือน 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตาม
มาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้ 

มาตรฐาน 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง 
เร่งด่วน 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน (๕ ตัวบ่งช้ีหลัก) 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี (๑๐ คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑  ผู้เรียนมีน้ าหนกั  ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตาม 

           เกณฑ์รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย (๕ คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒  ผู้เรียนมีสุนทรยีภาพ (๕ คะแนน) 

     
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  
        (๑๐ คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑  ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่  ผู้ปกครอง  (๔ คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒  ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน  (๔ คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓  ผู้เรียนมีการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  (๒ คะแนน) 

     
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (๑๐ คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑  ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยี  
                   สารสนเทศ  (๕  คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒  ผู้เรียนเรียนรูผ้่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งใน 
                   และนอกสถานศึกษา  (๕ คะแนน) 

     
 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๔  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น (๑๐  คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑  ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด (๕ คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒  ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม  
                 (๕ คะแนน) 

    
 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  (๒๐ คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ – ๕.๘  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระ 

         (กลุ่มสาระละ ๒.๕ คะแนน  เป็นคะแนนผลสัมฤทธิ์           

  
 

   



๔๘ 
 

 
 

 
มาตรฐาน 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง 
เร่งด่วน 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

                ๒ คะแนน  คะแนนพัฒนาการ ๐.๕ คะแนน)      
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น  

        ผู้เรียนเป็นส าคัญ (๑๐ คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑  ประสิทธิผลการด าเนินการของสถานศึกษา  (๕ คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒  กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู (๕ คะแนน) 

     
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา 
                สถานศึกษา  (๕ คะแนน) 
ข้อที่ ๑  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร 

   สถานศึกษา  (๒  คะแนน) 
ข้อที่ ๒   ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

   (๑  คะแนน) 
ข้อที่ ๓   บรรยากาศและสภาพแวดล้อม (๒  คะแนน) 

     

ตัวบ่งชี้ท่ี ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด (๕ คะแนน) 
๑.  เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ (๒ คะแนน)  ใช้คะแนนของผลการ 
    ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากต้น 
    สังกัด ๑ ป ี
๒.กณฑ์การพิจารณาพัฒนาการ (๒.๕ คะแนน)  ใช้คะแนนผลการ 
   ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 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) 

    
 

 
 

 



๔๙ 
 

 
 

 
มาตรฐาน 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง 
เร่งด่วน 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ 
                 มาตรฐานและพัฒนา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการ 
                 ปฏิรูปการศึกษา  (๕ คะแนน) 

    
 

 

 
 โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ  ดี  โดยมีค่าเฉลี่ย  ๗๗.๙๔   
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ    รับรอง     ไม่รับรอง   
กรณีท่ีไม่ได้รับรอง  เนื่องจาก ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ระดับคุณภาพต้องปรับปรุง 

 
 ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 จุดเด่น  
 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง สามารถคิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ มีพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา 
  จุดที่ควรพัฒนา  
  สถานศึกษาควรส่งเสริมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรมสอนซ่อม
เสริมให้กับผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง 
   ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วนระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๕๓ 

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
ผู้เรียนควรได้รับการกระตุ้นในเรื่องความสนใจ เห็นความส าคัญของการศึกษา มีความตั้งใจในการท าข้อสอบ มีการ
เตรียมตัวก่อนสอบอย่างเหมาะสม 

๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
สถานศึกษาควรพัฒนาปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น การนิเทศภายใน การวิจัยเพ่ือคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้คิดเป็นให้ท าเป็นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครู
ควรประเมินพฤติกรรมผู้เรียนและผลงานของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาควรจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีคุณภาพใช้เป็นแบบอย่างได้ พัฒนาการบริหารจัดการ
ของผู้มีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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ภาคผนวก   ข 

ระบบประกันคุณภาพภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๒ 
 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนสตึก 
ที่    684   / 2561 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

   เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542 มาตรา 47 ,48 บัญญัติให้สถานศึกษามีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และตามที่กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 ให้ถือว่าการประกันคุณภาพเป็นหนึ่งในกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด าเนินการไปด้วยดี มีประสิทธิภาพสมตามเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  และเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมว่าการจัดการศึกษาของโรงเรียนสตึกมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ที่ทางราชการก าหนด ทาง
โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท าหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  1. คณะกรรมการอ านวยการ 

  1. นายโกศล  เสนาปักธงไชย ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
  2. นายฉัตรชัย ทีรฆวณิช         ประธานกรรมการสถานศึกษา      รองประธานกรรมการ 

  3. นายสุทธิศักดิ์ วรพัฒน์ผดุง      รองผู้อ านวยการ   กรรมการ 
  4. นางรุ่งจิต สุวรรณธาดา รองผู้อ านวยการ   กรรมการ 
  5. นายพีระพรรด์ิ  อ่อนเรือง         รองผู้อ านวยการ   กรรมการ            
                   6. นางกัญญา  คู่กระสังข ์         รองผู้อ านวยการ         กรรมการและเลขานุการ 
  9. นายทองเพชร โอชารส  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้าที ่  ให้ค าปรึกษา อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานที่ได้รับมอบหมายจนประสบผลส าเร็จ 

2.  คณะกรรมการด าเนินงาน  
  1. นางกัญญา คู่กระสังข์ รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
  2. นายลิขสิทธิ์  บาลวรเศรษฐ์ ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  3. นางวาทินี  พลอามาตย์  ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  4. นางกิตติยา  กุลแก้ว  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  5. นางพบพร   ทีรฆวณิช  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  6. นายไพฑูรย์  ทุมทุมา  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  

7. นางสาวอัลิปรียา  แก้วกล้า ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  8. นางส าเนียง  ประยุทธเต ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

9. นายนิคม  วุฒิเกรียงไกร ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  10. นางปภัสรินทร์  คริช  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
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  11. นางวาสนา  ศรีศิลา  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  12. นางอารดา  พลอาษา  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  13. นางสุวรรณทนา  จันทร์เพ็ญ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  14. นายสุรเชษฐ อนุมาตร์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  15. นางโสภา  วันทา  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  16. นางสาวสุภาพร  นุยอนรัมย์ ครูช านาญการ   กรรมการ 
  17. นางจุรีรัตน์   โอชารส  ครูช านาญการ   กรรมการ 
  18. นายศักดิ์ชาย  มหาวงศ์ ครูช านาญการ   กรรมการ 
  19. นางสาววลัยพรรณ  กระพันธ์เขียว ครูช านาญการ  กรรมการ 
  20. นายชาญ  เริ่มรักรัมย์  คร ู    กรรมการ 
  21. นายวีรชาติ  สุภะเสถียร คร ู    กรรมการ 

22. นางจิรัฏฐยา  อ่อนวิลาวัลย์ คร ู    กรรมการ 
  23. นายทองเพชร โอชารส ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
  24. นางวิริยา อึงนันทศิริกุล  คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  25. นางสาวอัลิปรียา  เครื่องรัมย์  ครู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

26. นายทวีศักดิ์ สายกระสุน พนักงานราชการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
     1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา และมาตรฐานการระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ
ก าหนด และต้องครอบคลุมสาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งศักยภาพของผู้เรียน ชุมชนและ
ท้องถิ่นด้วย  

           2. น าเสนอท่ีประชุมประจ าเดือน เพ่ือให้คณะครูร่วมพิจารณา 
                        3. หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ น าไปก าหนดเป็นค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อไป 

      

  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย    
 

                      สั่ง   ณ   วันที่  23  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2561 
 

                                                                              (ลงชื่อ)  
                                                                                         ( นายโกศล  เสนาปักธงไชย ) 

                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนสตึก 
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           ประกาศโรงเรียนสตึก 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

---------------------- 
  โดยที่มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา หน่วยงาน
ต้นสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งสถานศึกษาอาจก าหนดมาตรฐานการศึกษาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้โดย
สะท้อนถึงอัตลักษณ์ จุดเน้นของสถานศึกษาและนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
  โรงเรียนสตึกจึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการและการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
  โรงเรียนสตึก จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่ 23 พฤศจิกายน   2561 
 
 
      (นายโกศล   เสนาปักธงไชย) 
                          ผู้อ านวยการโรงเรียนสตึก 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนสตึก 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 
----------------------- 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
  2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
  3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

 6) มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
  2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
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  2.6จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู้  
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  

  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได  ้ 

  3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

  3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  

  3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  

  3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

แนบท้ายประกาศโรงเรียนสตึก 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย/ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  ระดับคุณภาพ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ระดับดีเลิศ 
1) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

นักเรียน ร้อยละ 80 มีความสามารถในการอ่าน  
การเขียน การสื่อสาร  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

2) นักเรียนมีความสามารถคิดค านวณได้ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 

นักเรียนร้อยละ 65 มีความสามารถคิดค านวณ
ระดับคุณภาพ ดี  (ดูผลการเรียน 2 ขึ้นไป) 

3) นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ แก้ปัญหา
ได้ตาเกณฑ์ 

นักเรียน ร้อยละ 75 มีความสามารถในการวิเคราะห์
และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และ แก้ปัญหา ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

4) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม นักเรียน ร้อยละ 75 มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

5) นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
ได้ 

นักเรียน ร้อยละ 85 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูลได ้ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

6) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาเพ่ิมข้ึน 

7) นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีพร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 

นักเรียน ร้อยละ 75  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 

1) นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 

นักเรียน ร้อยละ 80 คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

2) นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นและมี นักเรียน ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณี
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย/ 
ความภูมิใจในความเป็นไทย ของท้องถิ่นและมีความภูมิใจในความเป็นไทย  

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
3) นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมและความหลากหลาย 

นักเรียน ร้อยละ 80 อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

4) นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และแสดงออก
อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย 
 

นักเรียน ร้อยละ  78 สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
สมบูรณ์และแสดงออกอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับดีเลิศ 

2.1 โรงเรียนก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน ระดับดีเลิศ 

2.2 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามระบบ 
PDCA 

ระดับดีเลิศ 

2.3 โรงเรียนมีการพัฒนาวิชาการตามคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับดี 

2.4 โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

ระดับยอดเยี่ยม 

2.5 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทาง
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ระดับดีเลิศ 

2.6 โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ระดับดี 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น
ส าคัญ 

ระดับดีเลิศ 

3.1 ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและคิด
สร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริงและ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

ครู ร้อยละ 80 จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิด
กระบวนการคิดและคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติ
จริงและ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ 

3.2 ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายที่เอื้อต่อการเรียนรู้  

ครู ร้อยละ 78 ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอ้ือต่อ
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย/ 
การเรียนรู้ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

3.3 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครู มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ 78 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

3.4 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

ครู ร้อยละ 78 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

3.5 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ครู ร้อยละ 78 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 1. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
 2. มาตรฐานการตัดสินแต่ละระดับ ก าหนดการตัดสินคุณภาพของมาตรฐาน มี 5 ระดับ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การประเมิน ดังนี้ 

 ร้อยละครู/ร้อยละนักเรียน ระดับคณุภาพ 
80.00-100.00 ยอดเยี่ยม 
70.00-79.99 ดีเลิศ 
60.00-69.99    ดี 
50.00-59.99    ปานกลาง 
0.00-49.99     ก าลังพัฒนา 

 
    แบบท่ี 2 

คะแนน/เกรดเฉลี่ย ระดับคณุภาพ 
คะแนนเฉลีย่ ๐.๐๔๐๐ ขึ้นไป ยอดเยี่ยม 

คะแนนเฉลีย่ ๐.๐๓๐๐ – ๐.๐๓๙๙ ดีเลิศ 
คะแนนเฉลีย่ ๐.๐๒๐๐ – ๐.๐๒๙๙ ดี 
คะแนนเฉลีย่ ๐.๐๑๐๐ – ๐.๐๑๙๙ ปานกลาง 

คะแนนเฉลีย่ ต่่ากว่า ๐.๐๑๐๐ ก าลังพัฒนา 
 
 3. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ 

เป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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ค าสั่งโรงเรียนสตึก 
ที่  121  / 2562 

 เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

.................................................. 
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 จ านวน 3 มาตรฐานดังนี้  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ  ทั้งนี้ ให้ใช้กับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และเตรียมรับการประเมินภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 และรับการอบรมเรื่อง
การเตรียมความพร้อมในการประเมินรอบ 4  ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 ดังนี้ 
1. ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 นายฉัตรชัย      ฑีรฆวณิช          ประธานกรรมการสถานศึกษา      ประธานกรรมการ 
2. คณะกรรมการอ านวยการ 

   1. นายโกศล  เสนาปักธงไชย  ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
         2. นางกัญญา คู่กระสังข์         รองผู้อ านวยการ            รองประธานกรรมการ 
   3. นายสุทธิศักดิ์  วรพัฒน์ผดุง     รองผู้อ านวยการ กรรมการ 
  4. นางรุ่งจิต  สุวรรณธาดา รองผู้อ านวยการ กรรมการ 
  5. นายพีระพรรดิ์ อ่อนเรือง       รองผู้อ านวยการ กรรมการ             
  6. นายลิขสิทธิ์  บาลวรเศรษฐ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  7. นางวาทินี  พลอามาตย์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  8. นายทองเพชร  โอชารส ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
  9. นางวิริยา อึงนันทศิริกุล ครู                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  10. นางสาวอัลิปรียา เครื่องรัมย์ คร ู                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  11. นายทวีศักดิ์  สายกระสุน พนักงานราชการ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   มีหน้าที ่ ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
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3. คณะกรรมการด าเนินงานตามมาตรฐาน 
 มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ   
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 1. นางวาสนา   ศรีศิลา ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 2. นางบุรินทร์   ดีขุนทด ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 3. นายอธิป  เมืองนาม ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 4. นายสุรเชษฐ  อนุมาตร์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 5. นางสาวพรทิพย์  โพธิ์เงิน ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 6. นางสาวอ านวย เรือนไทย ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 7. นางวัชรีย์  มหาวงศ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 8. นายสุธินันท์  มะลิงาม ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  9. นางอุราภรณ์  พรมฮาด ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 10. นางทรงลักษณ์  ธีราภูธรพัฒน์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 11. นางโสภา  วันทา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 12. นางวิไล  อินโท่โล่ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 13. นางสุภาพร  แก้วพลงาม ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 14. นางจุรีรัตน์  โอชารส ครูช านาญการ กรรมการ 
 15. นายชลมาศ  อินทชาติ ครูช านาญการ กรรมการ 
 16. นางสาววลัยพรรณ  กระพันธ์เขียว ครูช านาญกร กรรมการ 
 17. นางสาวสุภัทรา  สายกระสุน คร ู กรรมการ 
 18. นายนุชา  มาตหนองแวง คร ู กรรมการ 
 19. นางสาวจริยา  หล้าโคตร ครู                กรรมการ 
 20. นางสาววิภาวดี  สายที ครู                  กรรมการ 
 21. นางสาวศรินทรา  ภาพันธ์ คร ู กรรมการและเลขานุการ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 1. นางส าเนียง  ประยุทธเต ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 2. นายวิทวัส  สายชมภู คร ู รองประธานกรรมการ 
 3. ว่าที่ร้อยตรีบ ารุง  ถนิมกาญจน์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
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 4. นางประภาพรรณ  เพชรศรี ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 5. นายชัยมงคล  หรัญรัตน์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 6. นางล าใย  ศรีสมบูรณ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 7. นางจุดประสงค์  ไชยสิทธิ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 8. นางสาวเรณู   พิลึกรัมย์ ครูช านาญการ กรรมการ 
 9. นายชาญ  เริ่มรักรัมย์ คร ู กรรมการ 
 10. นายสุวิทย์    สมันรัมย์ คร ู กรรมการ 
 11. นายสิรภพ  เรืองโรจน์ คร ู กรรมการ 
 12. นายวีรชาติ  สุภะเสถียร คร ู กรรมการ 
 13. นายทวีศักดิ์  สายกระสุน พนักงานราชการ กรรมการ 
 14. นางสาวสุภาพร  นุยอนรัมย์ ครูช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
 15. นางสาวจุฑามาศ  ห้าวจันทึก ครู                             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
  1. นางอารดา  พลอาษา  ครูช านาญการพิเศษ         ประธานกรรมการ 
 2. นางนุชจรี   คู่กระสังข์ ครูช านาญการ รองประธานกรรมการ 
 3. นางศิริลักษณ์  วงศ์สนิท ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 4. นางดวงแข  บุญใหญ่ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 5. นางชัญญาพรรณ  ยอรัมย์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 6. นายพรมมี  ประยุทธเต ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 7. นางฉัตรวรุณ  กิตติภูติกุล ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 8. นางอ านวย  ไกรปุย ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 9. นายรัชวุฒิ  แหวนวิเศษ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 10. นางสุบงกช  วงษาสนธิ์ ครูช านาญการ กรรมการ 
 11. นายสุวัฒน์  คณารักษ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 12. นายศักดิ์ชาย  มหาวงศ์ ครูช านาญการ กรรมการ 
 13. นายธีรเมธ  เสาร์ทอง คร ู  กรรมการ 
 14. นางสาวธนพร  ทองปาน คร ู  กรรมการ 
 15. นางสาวศรุตยา  แก้วกูล พนักงานราชการ กรรมการ 
 16. สิบเอกหญิงโชติกา ปิดตังระภา ครูโครงการฯ        กรรมการ 
 17. นายวรเมธ   น้อยพรม ครูช านาญการ      กรรมการและเลขานุการ 
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  1. นางสาวอัลิปรียา  แก้วกล้า ครูช านาญการพิเศษ         ประธานกรรมการ 
  2. นายศิริชัย  ศรีสุข  ครูช านาญการ รองประธานกรรมการ 
  3. นางสรรเพชญ  บุญประสิทธิ์ ครูช านาญการพิเศษ         กรรมการ 
  4. นายลิขสิทธิ์  บาลวรเศรษฐ์ ครูช านาญการพิเศษ         กรรมการ   
  5. นายประจวบ  ศักรินพานิชกุล ครูช านาญการพิเศษ         กรรมการ 
  6. นางสุพัตรา  ณรงค์ศักดิ์ ครูช านาญการพิเศษ         กรรมการ 
  7. นางภคมน ดวงเข็ม ครูช านาญการพิเศษ         กรรมการ 
  8. นางบุษกร  พนมรัมย์ ครูช านาญการพิเศษ         กรรมการ 
  9. นางสาวสุนีย์  ไกรปัญญาพงศ์ ครูช านาญการพิเศษ         กรรมการ 
  10. นางสาวรัชรินทร์  พิทยานันท์ ครูช านาญการพิเศษ         กรรมการ 
  11. นายทองเพชร  โอชารส ครูช านาญการพิเศษ         กรรมการ   
  12. นางสาวเสาวรัตน์  ราชพิมาย ครูช านาญการพิเศษ         กรรมการ 
  13. นางสุวรรณทนา จันทร์เพ็ญ ครูช านาญการพิเศษ         กรรมการ 
  14. นางวิริยา   อึงนันทศิริกุล       ครู  กรรมการ 
  15. นางปฏิญญา  จันทร์สระบัว ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ    
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  1. นางกิตติยา  กุลแก้ว ครูช านาญการพิเศษ         ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวรชฏ  นิเรียงรัมย์ ครูช านาญการพิเศษ         รองประธานกรรมการ 
  3. นางสุลักษณ ีประดับสุข ครูช านาญการพิเศษ         กรรมการ 
  4. นางวาทินี  พลอามาตย์ ครูช านาญการพิเศษ         กรรมการ 
  5. นายสมโภชน์  บุญประสิทธิ์ ครูช านาญการพิเศษ         กรรมการ 
  6. นางธัญพร  สายชมภู ครูช านาญการพิเศษ         กรรมการ 
  7. นางปรียานุชศนัณ  โยสาจันทร์ ครูช านาญการพิเศษ         กรรมการ 
  8. นางสาวละมัย  แก้วกล้า ครูช านาญการ กรรมการ 
  9. นางสาวญานิศา  ภูมิศาสตร์ ครูช านาญการ กรรมการ 
  10. นางจิรัฏฐยา  อ่อนวิลาวัลย์ คร ู กรรมการ 
  11. นางชิดชนก  จอกส านัก คร ู กรรมการ   
  12. นางนวรินทร์   อินทะเกตุ ครูช านาญการ กรรมการและเลขานุการ         
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  1. นางปภัสรินทร์  คริช ครูช านาญการพิเศษ         ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวพิชญ์ศินิตา  ศักดิ์ศรีท้าว ครูช านาญการ                รองประธานกรรมการ 
  3. นางสายสุนีย์  กลั่นเขตต์การ ครูช านาญการพิเศษ         กรรมการ  
  4. นางณัญชุดา  ปัญญาธิวุฒิ ครูช านาญการพิเศษ         กรรมการ  
  5. นางพัณณ์ชิตา  บาลวรเศรษฐ์ ครูช านาญการพิเศษ         กรรมการ  
  6. นางวิไลวรรณ   เวศสุวรรณ์ ครูช านาญการ                กรรมการ   
  7. นางสาวลักขณา  เพ็ชรหงษ ์ คร ู  กรรมการ  
  8. นางสาวอัลิปรียา  เครื่องรัมย์ คร ู กรรมการ  
  9. นายเดชา  เขตกลาง ครู  กรรมการ       
 10. นางจิราพร  จะรอนรัมย์ ครูผู้ช่วย  กรรมการ  
  11. นางสาวปานทิพย์  เสียงล้ า ครูผู้ช่วย  กรรมการ  
  12. นางสาวพัชรวรรณ  บัวแสง ครอัูตราจ้าง  กรรมการ  
  13. นางสาวกัญญานัฐ  ตาวงษ ์ ครอัูตราจ้าง  กรรมการ  
  14. นางสาวพีรยา  ศาลางาม ครอัูตราจ้าง  กรรมการ  
  15. นางสาววันทนีย์  เข็มพิลา ครอัูตราจ้าง  กรรมการ  
  16. นางสาวอภิชญา  แสนมะโน ครู            กรรมการและเลขานุการ  

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  1. นายไพฑูรย ์ ทุมทุมา ครูช านาญการพิเศษ         ประธานกรรมการ  
   2. นายสุพรรณ  ศิลาเณร ครูช านาญการพิเศษ         รองประธานกรรมการ 
  3.นายสุขเฉลิม  คู่กระสังข์ ครูช านาญการพิเศษ         กรรมการ 
  4. นางจรัญ  ถนิมกาญจน์ ครูช านาญการพิเศษ         กรรมการ 
  5. นายวิรชัย   ตีประเคน ครูช านาญการพิเศษ         กรรมการ 
  6. นายคมสันต์  โยทานันท์    คร ู กรรมการ      
  7. นายสิทธิชัย  โสรัตน ์ คร ู  กรรมการและเลขานุการ                 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษาและงานแนะแนว 
  1. นายนิคม  วุฒิเกรียงไกร ครูช านาญการพิเศษ         ประธานกรรมการ  
  2. นางพบพร  ทีรฆวณิช ครูช านาญการพิเศษ         รองประธานกรรมการ 
  3. นางดรุณ ี ก้อนค าใหญ่ ครูช านาญการพิเศษ         กรรมการ 
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  4. นายเอกชัย  แก้วกาหลง ครูช านาญการพิเศษ         กรรมการ 
  5. นายจิตรกร   ทีรฆวณิช ครูช านาญการพิเศษ         กรรมการ 
  6. นางอรทัย  ศรีเมือง ครูช านาญการ กรรมการ 
  7. นายสุชาติ  อยู่แท้กูล ครูช านาญการ กรรมการ 
  8. นางสาวมนัสวี  วชัรวิศิษฏ ์ ครูช านาญการ กรรมการและเลขานุการ                 
  9. นางสาวกุสุมา  สมศรี ครผูู้ช่วย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

           มีหน้าที่  1. ด าเนินการจัดท าข้อมูล บันทึกข้อมูลและเก็บหลักฐานการพัฒนาคุณภาพ 
    2. จัดเตรียมหลักฐานอ้างอิงของกลุ่มสาระฯ และน าเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการ เพ่ือรับ
การประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัดและประเมินภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
        ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
  2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  1. นางรุ่งจิต  สุวรรณธาดา รองผู้อ านวยการ             ประธานกรรมการ 

2. นายสิรภพ  เรืองโรจน์ คร ู  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวรัชรินทร์  พิทยานันท์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นายคมสันต์  โยทานันท์    คร ู  กรรมการ 
5. นางสาวกุสุมา   สมศรี ครผูู้ช่วย กรรมการ 
6. นางสาวเรณู   พิลึกรัมย์ ครูช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
7. นางสาวภคพร  สุรัมย์ เจ้าหน้าที่ส านักงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  มีหน้าที่  1. ด าเนินการจัดท าข้อมูล บันทึกข้อมูลและเก็บหลักฐานการพัฒนาคุณภาพ 
    2. จัดเตรียมหลักฐานอ้างอิง และน าเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการ เพื่อรับการประเมินจาก
หน่วยงานต้นสังกัดและประเมินภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 

        ฝ่ายบริหารวิชาการ 
  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 
 1. นางกัญญา  คู่กระสังข์               รองผู้อ านวยการ            ประธานกรรมการ 

  2. นายลิขสิทธิ์  บาลวรเศรษฐ์ ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 



๖๖ 
 

 
 

  3. นางวาทินี  พลอามาตย์ ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 

  4. นางสาวอัลิปรียา  แก้วกล้า ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

 5. นางสุวรรณทนา  จันทร์เพ็ญ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

  6. นายทองเพชร  โอชารส ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ  

  7. นางกิตติยา  กุลแก้ว ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

 8. นายนิคม  วุฒิเกรียงไกร ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

  9. นางส าเนียง  ประยุทธเต ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  10. นางปภัสรินทร์  คริช ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

  11. นางอารดา  พลอาษา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

   12. นางวาสนา   ศรีศิลา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

    13. นายไพฑูรย์  ทุมทุมา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

  14. นางโสภา วันทา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

   15. นางพบพร  ทีรฆวณิช ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

   16. นายศักดิ์ชาย  มหาวงศ์ ครูช านาญการ กรรมการ 

  17. นายศิริชัย  ศรีสุข ครูช านาญการ กรรมการ 

   18. นางสาวสุภาพร  นุยอนรัมย์ ครูช านาญการ กรรมการ 

   19. นางสาววลัยพรรณ  กระพันธ์เขียว  ครชู านาญการ กรรมการ 

   20. นางจิรัฏฐยา  อ่อนวิลาวัลย์ คร ู  กรรมการ 

   21. นายวีรชาติ  สุภะเสถียร คร ู  กรรมการ 

   22. นายชาญ  เริ่มรักรัมย์ คร ู  กรรมการ 

   23. นางวิริยา  อึงนันทศิริกุล       คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

   24. นางสาวกนกวรรณ  วงษาสนธิ์ เจ้าหน้าที่ส านักงาน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  มีหน้าที่  1. ด าเนินการจัดท าข้อมูล บันทึกข้อมูลและเก็บหลักฐานการพัฒนาคุณภาพ 
    2. จัดเตรียมหลักฐานอ้างอิง และน าเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการ เพื่อรับการประเมินจาก
หน่วยงานต้นสังกัดและประเมินภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 

 



๖๗ 
 

 
 

        ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
           2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 1. นายสุทธิศักดิ์  วรพัฒน์ผดุง รองผู้อ านวยการ         ประธานกรรมการ 
 2. นายสุพรรณ  ศิลาเณร ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 

 3. นางรัตนา อนุมาตร์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 4. นายสุธินันท์  มะลิงาม ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 5. นางวิไลวรรณ  เวศสุวรรณ ์ ครูช านาญการ กรรมการ 
 6. นางจุรีรัตน์  โอชารส ครูช านาญการ กรรมการ 
 7. นางสุบงกช  วงษาสนธิ์ ครูช านาญการ กรรมการ 
 8. นายศักดิ์ชาย มหาวงศ์ ครูช านาญการ กรรมการ 
 9. นายนุชา  มาตหนองแวง คร ู กรรมการ 
 10. นายสุวิทย์    สมันรัมย์ คร ู กรรมการ 
 11. นายวีรชาติ   สุภะเสถียร คร ู กรรมการ 
 12. นายสิทธิชัย    โสรัตน ์ คร ู กรรมการ 
 13. สิบเอกหญิงโชติกา ปิดตังระภา    ครูโครงการฯ    กรรมการและเลขานุการ 
 14. นางสาวพัชรวรรณ  บัวแสง ครูอัตราจ้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

15. นางสาวภิญญดา คาสมบัติ           เจ้าหน้าที่ส านักงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  มีหน้าที่  1. ด าเนินการจัดท าข้อมูล บันทึกข้อมูลและเก็บหลักฐานการพัฒนาคุณภาพ 
    2. จัดเตรียมหลักฐานอ้างอิง และน าเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการ เพื่อรับการประเมินจาก
หน่วยงานต้นสังกัดและประเมินภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 

        ฝ่ายบริหารทั่วไป 
  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
           2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 1. นายพีระพรรดิ์  อ่อนเรือง รองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
 2. นายสมโภชน์  บุญประสิทธิ์      ครูช านาญการพิเศษ         รองประธานกรรมการ 
 3. นางบุรินทร์    ดีขุนทด ครูช านาญการพิเศษ         รองประธานกรรมการ 
 4. ว่าที่ร้อยตรีบ ารุง  ถนิมกาญจน์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 5. นางล าใย  ศรีสมบูรณ์ ครูช านาญการพิเศษ         กรรมการ 
 6. นางณัญชุดา  ปัญญาธิวุฒิ ครูช านาญการพิเศษ         กรรมการ 



๖๘ 
 

 
 

 7. นายรัชวุฒิ  แหวนวิเศษ ครูช านาญการพิเศษ         กรรมการ      
 8. นางสาวอัลิปรียา แก้วกล้า ครูช านาญการพิเศษ         กรรมการ  
 9. นายสุขเฉลิม คู่กระสังข์ ครูช านาญการพิเศษ         กรรมการ           
 10. นายสุรเชษฐ  อนุมาตร์ ครูช านาญการพิเศษ         กรรมการ   
 11. นางอารดา    พลอาษา ครูช านาญการพิเศษ         กรรมการ   
 12. นายนิคม  วุฒิเกรียงไกร ครูช านาญการพิเศษ         กรรมการ   
 13. นายลิขสิทธิ์  บาลวรเศรษฐ์ ครูช านาญการพิเศษ         กรรมการ   
 14. นางวาสนา  ศรีศิลา ครูช านาญการพิเศษ         กรรมการ     
 15. นางอุราภรณ์  พรมฮาด ครูช านาญการพิเศษ         กรรมการ 
 16. นางพัณณช์ิตา บาลวรเศรษฐ์  ครูช านาญการพิเศษ         กรรมการ  
 17. นางสาวละมัย  แก้วกล้า         ครูช านาญการ กรรมการ   
 18. นายศิริชัย  ศรีสุข ครูช านาญการ         กรรมการ     
 19. นางวิไลวรรณ  เวศสุวรรณ์     ครูช านาญการ กรรมการ   
 20. นายศักดิ์ชาย มหาวงศ์ ครูช านาญการ กรรมการ  
 21.นางสาวญานิศา  ภูมิศาสตร์ ครูช านาญการ          กรรมการ   
 22. นางปฏิญญา  จันทร์สระบัว ครูช านาญการ         กรรมการ   
 23. นายวรเมธ  น้อยพรม ครูช านาญการ          กรรมการ  
 24. นางสาวอัลิปรียา เครื่องรัมย์   คร ู        กรรมการ  
 25. นายนุชา  มาตหนองแวง คร ู กรรมการ 
 26. นางสาวศรินทรา ภาพันธ์ คร ู กรรมการ      
 27. นายเดชา เขตกลาง คร ู กรรมการ    
 28. นางสาวจริยา หล้าโคตร คร ู กรรมการ   
 29. นางสาวธนพร ทองปาน คร ู กรรมการ   
 30. นางชิดชนก  จอกส านัก        คร ู กรรมการ  
 31. นายสิทธิชัย  โสรัตน์ คร ู กรรมการ    
 32. นายสุวิทย์  สมันรัมย์ คร ู กรรมการ     
 33. นางสาวอภิชญา แสนมะโน    คร ู กรรมการ  
 34. นางสาวกุสุมา  สมศรี ครูผู้ช่วย          กรรมการ      
 35. นายทวีศักดิ์  สายกระสุน พนักงานราชการ กรรมการ   
 36. นางสาวพัชรวรรณ  บัวแสง ครูอัตราจ้าง          กรรมการ     



๖๙ 
 

 
 

 37. นางสรรเพชญ บุญประสิทธิ์   ครูช านาญการพิเศษ         กรรมการและเลขานุการ 
 38. นางนุชจรี  คู่กระสังข์           ครูช านาญการ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 39. นางสาวศรุตยา  แก้วกูล     พนักงานราชการ          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 40. นางสาวเจนจิรา  ปะโส   เจ้าหน้าที่ส านักงาน         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่  1. ด าเนินการจัดท าข้อมูล บันทึกข้อมูลและเก็บหลักฐานการพัฒนาคุณภาพ 
         2. จัดเตรียมหลักฐานอ้างอิง และน าเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการ เพ่ือรับการประเมินจาก
หน่วยงานต้นสังกัดและประเมินภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 

4. คณะกรรมการสถานที่ 
 1. ว่าที่ร้อยตรีบ ารุง   ถนิมกาญจน์ ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

 2. นายเดชา  เขตกลาง คร ู รองประธานกรรมการ 

 3. แม่บ้านทุกท่าน  กรรมการ 

 4. นายทวีศักดิ์  สายกระสุน พนักงานราชการ          กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดเตรียมเครื่องฉายโปรเจคเตอร์และเครื่องเสียง พร้อมจัดเก้าอ้ีส าหรับครู และจัดโต๊ะ
ส าหรับวางเอกสาร   

5. คณะกรรมการปฏิคม 
 1. นางสาวอัลิปรียา  เครื่องรัมย์    คร ู ประธานกรรมกร 
 2. นางสาวละมัย   แก้วกล้า ครูช านาญการ รองประธานกรรมการ 
 3. นางชิดชนก  จอกส านัก คร ู กรรมการ 
 4. นางสาวธนพร  ทองปาน คร ู กรรมการ 
 5. นางสาวจริยา  หล้าโคตร ครู                กรรมการและเลขานุการ 
 6. นางสาวภคพร  สุรัมย์ เจ้าหน้าที่ส านักงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้าที ่จัดเตรียมอาหารว่าง ส าหรับกรรมการ  และครู 

6. คณะกรรมการลงทะเบียน 
 1. นางวาทินี  พลอามาตย์ ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 2. นางสุวรรณทนา  จันทร์เพ็ญ ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 3. นางโสภา  วันทา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 4. นางจุรีรัตน์   โอชารส ครูช านาญการ กรรมการ 
 5. นางสาวปานทิพย์  เสียงล้ า ครูผู้ช่วย กรรมการ  



๗๐ 
 

 
 

 6. นางวิริยา  อึงนันทศิริกุล ครู                      กรรมการและเลขานุการ 

 7. นางสาวกนกวรรณ   วงษาสนธิ์  เจ้าหน้าที่ส านักงาน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ลงทะเบียนครูที่เข้าร่วมกิจกรรม 

7. คณะกรรมการพิธีการ /วีดิทัศน์ 
 1. นางบุรินทร์   ดีขุนทด ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 2. นายทองเพชร  โอชารส ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 3. นายทวีศักดิ์  สายกระสุน พนักงานราชการ กรรมการ 
 4. นางปฏิญญา  จันทร์สระบัว ครูช านาญการ               กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ประชาสัมพันธ์การประเมินภายในและการอบรมในหัวข้อ เตรียมความพร้อมการประเมิน
ภายนอกรอบสี่ 
 

  ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดผลดีแก่โรงเรียน และส่วนราชการสืบต่อไป 
  
 

            สั่ง ณ วันที่  5  มีนาคม พ.ศ.  2562   
 

 
 
                                                               ลงชื่อ      
                (นายโกศล   เสนาปักธงไชย) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนสตึก 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



๗๑ 
 

 
 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนสตึก 
ที ่      /  2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา(SAR)ปีการศึกษา 2561 
---------------------------------------- 

              เพ่ือให้การด าเนินงานจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนสตึก เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สามารถน าไปปฏิบัติให้สอดคล้องแผนกลยุทธ์ และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
เพ่ือเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนให้สัมฤทธิ์ผลต่อไป จึงแต่งตั้งบุคลากร เป็นคณะท างาน ดังต่อไปนี้ 

1.  คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 1. นายโกศล  เสนาปักธงไชย ผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
  2. นายฉัตรชัย  ฑีรฆวาณิช ประธานกรรมการสถานศึกษา  รองประธานกรรมการ 
  3. นางกัญญา  คู่กระสังข์ รองผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ 
  4. นางรุ่งจิต   สุวรรณธาดา รองผู้อ านวยการ กรรมการ 
  5. นายสุทธิศักดิ์  วรพัฒน์ผดุง รองผู้อ านวยการ กรรมการ 
  6. นายพีระพรรดิ์  อ่อนเรือง รองผู้อ านวยการ กรรมการ  
  7. นายทองเพชร  โอชารส ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ  

               มีหน้าที ่ ให้ค าปรึกษาเสนอแนะการจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2561 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์  

2.  คณะกรรมการด าเนินงาน 

             1. นางกัญญา  คู่กระสังข์               รองผู้อ านวยการ            ประธานกรรมการ 
  2. นายลิขสิทธิ์  บาลวรเศรษฐ์ ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 

  3. นางวาทินี  พลอามาตย์ ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 

  4. นางสาวอัลิปรียา  แก้วกล้า ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

 5. นางสุวรรณทนา  จันทร์เพ็ญ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

  6. นางกิตติยา  กุลแก้ว ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

 7. นายนิคม  วุฒิเกรียงไกร ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

  8. นางส าเนียง  ประยุทธเต ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  9. นางปภัสรินทร์  คริช ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 



๗๒ 
 

 
 

  10. นางอารดา  พลอาษา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

   11. นางวาสนา   ศรีศิลา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

    12. นายไพฑูรย์  ทุมทุมา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

  13. นางโสภา วันทา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

   14. นายศักดิ์ชาย  มหาวงศ์ ครูช านาญการ กรรมการ 

   15. นางพบพร  ทีรฆวณิช ครูช านาญการ กรรมการ 

  16. นายศิริชัย  ศรีสุข ครูช านาญการ กรรมการ 

   17. นางสาวสุภาพร  นุยอนรัมย์ ครูช านาญการ กรรมการ 

   18. นางวิไลวรรณ   เวศสุวรรณ์ ครูช านาญการ                กรรมการ 

   19. นางสาววลัยพรรณ  กระพันธ์เขียว  ครชู านาญการ กรรมการ 

   20. นางจิรัฏฐยา  อ่อนวิลาวัลย์ คร ู  กรรมการ 

   21. นายวีรชาติ  สุภะเสถียร คร ู  กรรมการ 

   22. นายชาญ  เริ่มรักรัมย์ คร ู  กรรมการ 

  23. นายทองเพชร  โอชารส ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

   24. นางวิริยา      อึงนันทศิริกุล       คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   25. นางสาวอัลลิปรียา  เครื่องรัมย์ ครูช านาญการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   26. นายทวีศักดิ์  สายกระสุน พนักงานราชการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

     มีหน้าที ่ วิเคราะห์จัดเตรียมข้อมูลและจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา(SAR)ปีการศึกษา 2561 
ของโรงเรียนสตึก ที่รับผิดชอบสรุปข้อมูลและจัดพิมพ์รายงานให้ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผล 
 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ เต็มความสามารถ   เพ่ือให้ได้รายงานประจ าปีของ
สถานศึกษา(SAR)ปีการศึกษา 2561   เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผล 
                      สั่ง   ณ   วันที่    5    เดือน   มีนาคม  พ.ศ.  2562 
 
 

                                                                              (ลงชื่อ) 
                                                                                         ( นายโกศล  เสนาปักธงไชย ) 

                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนสตึก 
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เครื่องมือมือ การประเมินภายในโรงเรียนสตึก ปีการศึกษา 2561 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน      ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน        ประเด็นพิจารณาที ่1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา เอกสารอ้างอิง 
ก าลังพัฒนา 

 
1.1ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

 ผู้เรยีนมีความสามารถในการอา่น การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ต่ ากว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด  

 ผู้เรยีนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษาต่ ากว่าเป้าหมายทีส่ถานศึกษาก าหนด  
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

 ผู้เรยีนมีคณุลักษณะและค่านยิมที่ดีต่ ากว่าเปา้หมายทีส่ถานศึกษาก าหนด  
 ผู้เรยีนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมต่ ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  

1.รายงานสรปุผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน อ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2561 
   -ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ปีการศึกษา  2561 เพิ่มขึ้น จากปี
การศึกษา 2560 เกรดเฉลีย่ที่เพิ่ม 0.11 
    -อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
    -คุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรียนร้อยละ 80 มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
2.รายงานผลการตรวจสุขภาพประจ าปี 2561 
3.รายงานการแข่งขันทักษะประปกีารศึกษา 2561 
4.รายงานสรปุโครงการตลาดนดัวิชาการ 
5.รายงานสรปุการใช้ห้องสมุด 
6.รายงานกิจกรรมห้องสมดุ 
7.รายงานสรปุโครงการค่ายคณิตศาสตร ์
8.รายงานสรปุการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร ์
9.รายงานสรปุโครงการพัฒนาอ่านคล่อง-เขียนคล่อง 
 
 
 
 

ปานกลาง 
 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 ผู้เรยีนมีความสามารถในการอา่น การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ เป็นไปตามเป้าหมายที่

สถานศึกษาก าหนด  
 ผู้เรยีนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายทีส่ถานศึกษาก าหนด  

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
 ผู้เรยีนมีคณุลักษณะและค่านยิมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
 ผู้เรยีนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมเป็นไปตามเปา้หมายที่สถานศึกษาก าหนด 
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา เอกสารอ้างอิง 

ดี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 ผู้เรยีนมีความสามารถในการอา่น การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ เป็นไปตาม เป้าหมายที่

สถานศึกษาก าหนด  
 ผู้เรยีนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายทีส่ถานศึกษาก าหนด  
 ผู้เรยีนมีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอย่างมีวจิารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 

และแก้ปัญหาได้  
 ผู้เรยีนมีความรู้ และทักษะพื้นฐานในการสรา้งนวัตกรรม  
 ผู้เรยีนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพื่อพัฒนาตนเอง  

ได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย  
 ผู้เรยีนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ  

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
 ผู้เรยีนมีคณุลักษณะและค่านยิมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

10.รายงานสรุปโครงการวันภาษาไทย 
11.รายงานสรุปวันสุนทรภู ่
12.รายงานสรุปโครงงานวิทยาศาสตร ์
13.รายงานสรุปสัปดาห์วิทยาศาสตร ์
14.รายงานสรุปพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยโครงงาน
คุณธรรม 
15.รายงานสรุปโครงการวันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 
16.รายงานสรุปโครงการวันแม่แหง่ชาติ 
17.รายงานสรุปวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
18.รายงานสรุปโครงการสอบธรรมศึกษา 
19.รายงานสรุปแข่งขันตอบปญัหาวิชาการกลุ่มสาระสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครัง้ที่ 2 
20.รายงานสรุปโครงการวัน Christmas 
21.รายงานสรุปโครงการโลกกว้างทางภาษา ค้นหาความรู้ สู่
การน าไปใช้อย่างสร้างสรรค ์
22.รายงานสรุปทักษะทางภาษา แข่งขันเพื่อพัฒนา ค้นหา
อัจฉริยะภาพ 
23.โครงการส่งเสรมิความเป็นเลศิ “การจัดสวนถาดชื้น” 
24. แหล่งเรียนรูด้้านการเกษตรวถิีพอเพียง 
25.การแข่งขันฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพตดิ 
26.การแข่งขันกีฬาสีภายใน 
 
 

ดีเลิศ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 ผู้เรยีนมีความสามารถในการอา่น การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ สูงกว่าเป้าหมายที่

สถานศึกษาก าหนด  
 ผู้เรยีนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
 ผู้เรยีนมีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอย่างมีวจิารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น โดย

ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้  
 ผู้เรยีนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
 ผู้เรยีนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมในด้าน

การเรยีนรู้ การสื่อสาร การท างาน  
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา เอกสารอ้างอิง 

 

 ผู้เรยีนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีด่ีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงข้ึน และการท างานหรือ
งานอาชีพ  
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

27.การจัดแสดงผลงานนักเรียน 
28.การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 
39.ค่ายภาษาอังกฤษ พิชิตภาษา พัฒนาความรู้มู่งสูส่ากล 
30.ค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทย 
31.พัฒนาโรงเรียนคณุธรรม 

ยอดเยี่ยม 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 ผู้เรยีนมีความสามารถในการอา่น การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ สูงกว่าเป้าหมายที่

สถานศึกษาก าหนด  
 ผู้เรยีนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
 ผู้เรยีนมีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอย่างมีวจิารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น โดย

ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้  
 ผู้เรยีนมีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอย่างมีวจิารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดย

ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้  
 ผู้เรยีนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการนาไปใช้และเผยแพร่  
 ผู้เรยีนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมในด้าน

การเรยีนรู้ การสื่อสาร การทางาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคณุธรรม  
 ผู้เรยีนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีด่ีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงข้ึน และการท างานหรือ

งานอาชีพ  
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

 ผู้เรยีนมีคณุลักษณะและค่านยิมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายทีส่ถานศึกษาก าหนด  

 
32.ค่ายจิตสาธารณะ 
33.ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
34.โครงการอยู่ค่ายลูกเสือ-เนตรนาร ี
35.โครงการทัศนศึกษา 
ฯลฯ 

 

 



๘๙ 
 

 
 

 

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ       
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถาน ศึกษาก าหนดชัดเจน   ประเด็นพิจารณาที ่2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณ ภาพของสถานศึกษา 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

           ประเด็นพิจารณาที ่2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ระดับคุณภาพ  
 

ประเด็นพิจารณา เอกสารอ้างอิง 
ก าลังพัฒนา  เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดไม่ชัดเจน  

 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  

-แผนปฏิบัติการ 
-หลักสูตรสถานศึกษา 
-สรุปการอบรมคูปองครู 

ปานกลาง  เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน เป็นไปได้ในการปฏิบัติ  
 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

-ครูดีเด่นด้านต่างๆ 
-ภาพบรรยากาศสภาพแวดล้อม 

ด ี  เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา เป็นไป
ได้ในการปฏิบัติ  

 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  

 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   
 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

-ภาพปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต 



๙๐ 
 

 
 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา เอกสารอ้างอิง 
ดีเลิศ  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ

ต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ใน  การปฏิบัติ  
 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

เชื่อมโยงกับชีวิตจริง  
 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู และสถานศึกษา  
 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และ มีความปลอดภัย  
 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  ที่เหมาะสมกับ

สภาพของสถานศึกษา  

 

ยอดเยี่ยม  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ
ต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง 
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้  

 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้   

 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา และ
จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน  

 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย  
 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจดัการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 



๙๑ 
 

 
 

 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
การให้ระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ  
 

ประเด็นพิจารณา เอกสารอ้างอิง 
ก าลังพัฒนา  จัดการเรียนรู้ที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  

 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่ไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างไม่เป็นระบบ  

-แผนการสอน 
-วิจัยในชั้นเรียน 
 

ปานกลาง  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  

 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  

 

ด ี จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  

 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 



๙๒ 
 

 
 

ระดับคุณภาพ  
 

ประเด็นพิจารณา เอกสารอ้างอิง 
ดีเลิศ  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มี

แผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม

กับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก ่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  
 มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 

ยอดเยี่ยม  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่   

 

  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  

 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
กับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  

 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  
 มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ คร ูและ

ผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

 

 
 
 
 



๙๓ 
 

 
 

แบบประเมิน 
การประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนสตึก 

ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

 

ผู้ประเมิน 
มาตรฐาน/ระดับคุณภาพ หมายเหตุ 

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ 3  
ผลการประเมินตนเอง ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ  

 

ผลการประเมินจากกรรมการ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ  
 
 
 
 

 (นายโกศล  เสนาปักธงไชย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสตึก       
กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 



๙๔ 
 

 
 

 
 

แบบประเมิน 
การประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนสตึก 

ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

 

ผู้ประเมิน 
มาตรฐาน/ระดับคุณภาพ หมายเหตุ 

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ 3  
ผลการประเมินตนเอง ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ  

 

ผลการประเมินจากกรรมการ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ  
 
 
 

 (นายฉัตรชัย  ฑีรฆวาณิช) 
ประธานกรรมการสถานศึกษา   

รองประธานกรรมการ 
 
 
 
 
 



๙๕ 
 

 
 

 
 
 
 
 

 (นางสาวอภิณญาณ  บุญอุไร) 
ศึกษิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.32       

กรรมการ 



๙๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๗ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค   

ผลงานดีเด่น ของโรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๘ 
 

 
 

๑๓. รางวัลที่โรงเรียนได้รับ 

   ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
โรงเรียนสตึก   - ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองที่ ๘ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practiece) 

โรงเรียนขนาดใหญ่ โครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการเพ่ือพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จากส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 
  -ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ฟุตบอลประเพณีมัธยมศึกษาคัพ ครั้งที่ ๑ 
“จตุรมิตร”โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  

ผู้บริหาร 
นายพีระพรรดิ์  อ่อนเรือง 

-ได้รับการคัดเลือกเป็น ผู้บริหาร ที่มีผลการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตน ตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ดีเด่น ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ จากสมาคมผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๓๒ 

ครู 
นางสาวรชฏ  นิเรียงรัมย ์
นายสมโภชน์  บุญประสิทธิ์ 
นางรัตนา  อนุมาตร์ 
นายสุขเฉลิม  คู่กระสังข์ 
นายรัชวุฒิ  แหวนวิเศษ  
นางสาวรัชรินทร์  พิทยานันท์ 
นางสาวญาณิศา  ภูมิศาสตร์ 
นางสาวละมัย  แก้วกล้า 
นายศิริชัย  ศรีสุข 
นายสุชาติอยู่แท้กูล 
นางสาวสุภาพร  นุยอนรัมย์ 
นางนวรินทร์  อินทะเกตุ 
นายนุชา  มาตหนองแวง 
นายวีระชาติ  สุภะเถียร 
นายสุวิทย์  สมันรัมย์ 
นางจิรัฏฐยา  อ่อนวิลาวัลย์ 

-ได้รับการคัดเลือกเป็น ครูผู้สอน ที่มีผลการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตน ตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ดีเด่น ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ จากสมาคมผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๓๒ 



๙๙ 
 

 
 

   ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
นายสุพรรณ ศิลาเณร 
นางสาวพรทิพย์  โพธิ์เงิน 
-นายประจวบ  ศักรินพานิชกุล 
-นางประภาพรรณ  เพชรศรี 
-นายลิขสิทธิ์  บาลวรเศรษฐ์ 
-นายไพฑูรย์  ทุมทุมา 

-ได้รับรางวัลข้าราชการครูที่มีผลงานดีเด่น เนื่องในวันครู ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
จากคุรุสภา บุรีรัมย์ เขต 4 

นางจิรัฏฐยา  อ่อนวิลาวัลย์ - ครูผู้ฝึกสอนทักษะการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.๔-ม.๖  
  ได้รับรางวัลเหรียญทอง ล าดับที่ ๕๖ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ 

นางสาวสุนีย์  ไกรปัญญาพงศ์ 
นางวิริยา  อึงนันทศิริกุล 

- ครูผู้ฝึกสอนทักษะการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.๑-ม.๓  
  ได้รับ รางวัลเหรียญทอง ล าดับที่ ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ 

นางนุชจรี  คู่กระสังข์ 
นางสาวศรุตยา  แก้วกูล 

- ครูผู้ฝึกสอนทักษะการประกวดเพลงคุณธรรม ม.๑ - ม.๓ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
  รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ 

นายวรเมธ  น้อยพรม 
นางอ านวย  ไกรปุย 

- ครูผู้ฝึกสอนทักษะการประกวดโครงงานคุณธรรม ม.๑ - ม.๓  
  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ล าดับที่ ๒๕ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ 

นายวรเมธ  น้อยพรม 
นางฉัตรวรุณ  กิตติภูติกุล 

- ครูผู้ฝึกสอนทักษะการประกวดโครงงานคุณธรรม ม.๔ - ม.๖  
  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ล าดับที่ ๒๗ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ 

นายนิคม  วุฒิเกรียงไกร - ครูผู้ฝึกสอนทักษะการแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.๔ - ม.๖    
  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ล าดับที่ ๑๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ 

นายนิคม  วุฒิเกรียงไกร - ครูผู้ฝึกสอนทักษะการแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.๔ - ม.๖    
  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ล าดับที่ ๙ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ 

นายนิคม  วุฒิเกรียงไกร - ครูผู้ฝึกสอนทักษะการแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.๔ - ม.๖    
  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  ล าดับที่ ๑๘ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ 

นายเอกชัย  แก้วกาหลง - ครูผู้ฝึกสอนทักษะการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.๑-ม.๓    
  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ล าดับที่ ๔๐ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ 

นายเอกชัย  แก้วกาหลง - ครูผู้ฝึกสอนทักษะการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.๔-ม.๖    
  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ล าดับที่ ๙ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ 

นายเอกชัย  แก้วกาหลง - ครูผู้ฝึกสอนทักษะการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓    
  ไดร้ับรางวัลเหรียญทอง  ล าดับที่ ๕๗ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ 
 



๑๐๐ 
 

 
 

   ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
นางดรุณี  ก้อนค าใหญ่ 
นางอรทัย  ศรีเมือง 
นางสาวสุธิดา  ย ารัมย์ 
นางสาวพิมพ์อักษร  บุญเที่ยง 

- ครูผู้ฝึกสอนทักษะการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.๑-ม.๓    
  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ล าดับที่ ๒๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ 
 

นางดรุณี  ก้อนค าใหญ่ 
นางอรทัย  ศรีเมือง 
นางสาวสุธิดา  ย ารัมย์ 
นางสาวพิมพ์อักษร  บุญเที่ยง 

- ครูผู้ฝึกสอนทักษะการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.๔-ม.๖    
  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ล าดับที่ ๑๙ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ 
 

นางณัญชุดา  ปัญญาธิวุฒิ - ครูผู้ฝึกสอนทักษะการแข่งขันการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)    
  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ล าดับที่ ๓๙ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ 

นางสาวพีรยา  ศาลางาม 
นางสาวพัชรวรรณ  บัวแสง 

- ครูผู้ฝึกสอนทักษะการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.๔-ม.๖    
  ได้รับรางวัลเข้าร่วม ล าดับที่ ๓๐ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ 

นางสาวพีรยา  ศาลางาม 
นางสาวพัชรวรรณ  บัวแสง 

- ครูผู้ฝึกสอนทักษะการแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น  ม.๔-ม.๖    
  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ล าดับที่ ๔๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ 

นางสาวพัชรวรรณ  บัวแสง - ครูผู้ฝึกสอนทักษะการแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น  ม.๔-ม.๖    
  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ล าดับที่ ๒๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ 

นางสาวละมัย  แก้วกล้า 
นางสาวอัลิปรียา  เครื่องรัมย์ 

- ครูผู้ฝึกสอนทักษะการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.๑-ม.๓    
  ได้รับรางวัลเหรียญทอง ล าดับที่ ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ 

นางสาวละมัย  แก้วกล้า 
นางสาวอัลิปรียา  เครื่องรัมย์ 

- ครูผู้ฝึกสอนทักษะการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.๔-ม.๖    
  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ล าดับที่ ๑๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ 

นางชิดชนก  จอกส านัก 
นางจิรัฏฐยา  อ่อนวิลาวัลย์ 

- ครูผู้ฝึกสอนทักษะการแข่งขันการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน  
  ม.๑-ม.๓ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ล าดับที่ ๑๕ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
  ระดับชาติ 

นายทวีศักดิ ์ สายกระสุน 
นายชัยมงคล  หรัญรัตน์ 

- ครูผู้ฝึกสอนทักษะการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip)  
  ม.๑-ม.๓ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ล าดับที่ ๒๖ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
  ระดับชาติ 

นายวีรชาติ  สุภะเสถียร 
นายชาญ  เริ่มรักรัมย์ 
 

- ครูผู้ฝึกสอนทักษะการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ 
  ม.๔-ม.๖ ได้รับรางวัลเข้าร่วม ล าดับที่ ๕๗ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  
  ระดับชาติ 



๑๐๑ 
 

 
 

   ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
นายทวีศักดิ์  สายกระสุน 
นายวีรชาติ  สุภะเสถียร 

- ครูผู้ฝึกสอนทักษะการแข่งขันการสร้าง Motion Infographic  
  ม.๔-ม.๖ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ล าดับที่ ๕๘ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
  ระดับชาติ 

นายชาญ  เริ่มรักรัมย์ 
นางสาวสุภาพร  นุยอนรัมย์ 

- ครูผู้ฝึกสอนทักษะการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์  
  ม.๔-ม.๖ ได้รับรางวัลเข้าร่วม ล าดับที่ ๒๙ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
  ระดับชาติ 

นางสาวสุภาพร  นุยอนรัมย์ 
นายชัยมงคล  หรัญรัตน์ 

- ครูผู้ฝึกสอนทักษะการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.๑-ม.๓  
  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ล าดับที่ ๕๐ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
  ระดับชาติ 

นายพรมมี  ประยุทธเต 
นางส าเนียง  ประยุทธเต 

- ครูผู้ฝึกสอนทักษะการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง  ม.๑-ม.๓  
  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ล าดับที่ ๒๖ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
  ระดับชาติ 

นางล าใย  ศรีสมบูรณ์ 
นางจุดประสงค์  ไชยสิทธิ์ 
นางสาวเรณู  พิลึกรัมย์ 

- ครูผู้ฝึกสอนทักษะการแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.๔-ม.๖    
  ได้รับรางวัลเหรียญทอง ล าดับที่ ๒๖ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
  ระดับชาติ 

นายวิทวัส  สายชมภ ู
นายสุวิทย์  สมันรัมย์ 

- ครูผู้ฝึกสอนทักษะการแข่งขันการประกวดแปรรูปอาหาร  ม.๔-ม.๖    
  ได้รับรางวัลเหรียญทอง ล าดับที่ ๖ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
  ระดับชาติ 

นางสาวกัญญานัฐ  ตาวงษ์ 
นางสาวกษิตินาถ  มางาม 

- ครูผู้ฝึกสอนทักษะการแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาเกาหลี ม.๔-ม.๖    
  ได้รับรางวัลเข้าร่วม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ 

นายพรมมี  ประยุทธเต - ครูผู้ควบคุมการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ Thailand  
  (world robot olymplad Thailand 2018)  For 7th Place “SENIOR” 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

- ผู้ควบคุมการสอบแข่งขันความสามารถวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ ๓  
  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ 

นายนุชา  มาตหนองแวง  - ครูผู้ควบคุมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วัน 
   วิทยาศาสตร์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

นายนุชา  มาตหนองแวง 
นางบุรินทร์  ดีขุนทด 

 - ครูผู้ควบคุมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วัน 
   วิทยาศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์  
   ได้รับรางวัลชนะเลิศ 



๑๐๒ 
 

 
 

   ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
นายนุชา  มาตหนองแวง 
นางบุรินทร์  ดีขุนทด 

 - ครูผู้ควบคุมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วัน 
   วิทยาศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ ได้รับรางวัลที่ ๒    

นางสาวสุนีย์  ไกรปัญญาพงศ์ 
นางวิริยา  อึงนันทศิริกุล 

 - ครูผู้ควบคุมรายการแข่งขันเกมกีฬาทางวิชาการ “แม็กซ์พลอยส์ ค าคม ชิงแชมป์ 
   ประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒ และ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   ครั้งที่ ๑๐ ประจ าปี ๒๕๖๒  รายการ A-math ระดบัชั้น ม.ต้น ได้รับรางวัลที่ ๓ 
   ถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล 

นักเรียน 
นางสาวอาทิตยา  คงสวัสดิ์ 

- การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.๔-ม.๖ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ล าดับที่ ๕๖  
  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ 

เด็กชายธนากร  ชมทอง 
เด็กหญิงวนิดา พรมวงค์ 

- การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.๑-ม.๓ ได้รับ รางวัลเหรียญทอง 
  ล าดับที่ ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ 

เด็กหญิงนลินี  มีโชค 
เด็กหญิงภัทราวดี  ชายทวีป
เด็กหญิงมัลลิกา ชุมศรี 
เด็กหญิงวันวิสาข์  ยุดรัมย์ 
เด็กหญิงสุลักษณี  ศรีทอง  

- การประกวดเพลงคุณธรรม ม.๑ - ม.๓ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
  รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ 

เด็กหญิงจิระณา  ชื่นชม 
เด็กชายปุณยวัจน์  ทนุวรรณ์ 
เด็กหญิงพรชนก  ศาลางาม 
เด็กหญิงพรรณวดี  สุขหนองบึง 
เด็กหญิงพราวนภา  จุฬา 

- การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.๑ - ม.๓  
  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ล าดับที่ ๒๕ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ 

นางสาวกาญจนาภรณ์  เพชรวิสัย 
นางสาวขนิษฐา  จินดาศรี 
นางสาวนันท์นิชา  สุดแสน 
นางสาววารุณี  มีพันธุ์ 
นางสาวสุภาวิตา  ป้องค า 

- การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.๔ - ม.๖ ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ล าดับที่ ๒๗ 
  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ 

นายบารมี  ใสนอก - การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.๔ - ม.๖ ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ล าดับที่ ๑๔ 
  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ 

นายธีรภัทร  ชาวนา - การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.๔ - ม.๖ ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ล าดับที่ ๙  
  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ 



๑๐๓ 
 

 
 

   ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
นายอภิชาติ  ค าภา - การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.๔ - ม.๖ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  ล าดับที่ ๑๘ 

  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ 
เด็กชายชัยนันท์  ปัญญา - การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.๑-ม.๓    

  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ล าดับที่ ๔๐ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ 
นายชินวัตร  เศษลือ - การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.๔-ม.๖    

  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ล าดับที่ ๙ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ 
เด็กหญิงญาดา  ไชยดี - การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓    

  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ล าดับที่ ๕๗ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ 
เด็กหญิงกรกนก  หล่ าศรี 
เด็กหญิงขวัญชนก  มายูร 
เด็กหญิงณัฐภัทร  หน่อแก้ว 
เด็กหญิงณัฐวดี  แสงค้ า 
เด็กหญิงตมิสา  ตีระพงษ์ 
เด็กหญิงธันยชนก  ทองบ่อ 
เด็กหญิงวรนุช  วงษ์เมือง 
เด็กหญิงวารุณรัตน์  ตามพันธ์ 
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ภูแก้ว 
เด็กหญิงสุกัญญา ประทุมทอง 

- การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.๑-ม.๓    
  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ล าดับที่ ๒๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ 
 

นางสาวกฤติกา  จารุวงศ ์
นางสาวกันยากร  ขุมทอง 
นางสาวจุฑามาศ  เพ็ชรจีนพะเนา 
นางสาวณัฐฐกานต์  เกียรติเจริญศิริ 
นางสาวนวมินทร์  ปาสาทัง 
นางสาวปรารถนา  โฉมฉาย 
นางสาวมัลลิกา  ธิธรรมมา 
นางสาวมาริษา  นันทรัตน์ 
นางสาวสุดารัตน์  ฤทธิ์มนตรี 
นางสาวเอมมิกา  ช านาญพ 
 

- การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.๔-ม.๖ ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ล าดับที่ ๑๙ 
  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ 
 



๑๐๔ 
 

 
 

   ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
เด็กหญิงทิพเนตร  มีบุญ - การแข่งขันการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 

  ล าดับที่ ๓๙ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ 
นางสาววนิดา  พลสมัคร 
นางสาวอิศวรา  ยอมรัมย์ 

- การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.๔-ม.๖ ได้รับรางวัลเข้าร่วม ล าดับที่ ๓๐ 
  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ 

นายชนะศึก  อาษากิจ 
นางสาวฐิติรัตน์  ทะนงค์ 
นางสาวณัฐกานต์  ชัยเรือน 
นางสาวธัญจิรา  สิทธะระ 
นายเกรียงศักดิ ์ มงคลดี 

- การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น  ม.๔-ม.๖ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  
  ล าดับที่ ๔๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ 
 
 
 

นางสาวศจี  หาญธรรม - การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น  ม.๔-ม.๖ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  
  ล าดับที่ ๒๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ 

เด็กหญิงสุจิตรา  หันตะ 
เด็กหญิงสุภาพร  นิติกรณ์ 
เด็กหญิงโชติกา  อนุรัตน์ 

- การแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.๑-ม.๓ ได้รับรางวัลเหรียญทอง  
  ล าดับที่ ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ 

นายฐิติกร  วินารัมย์ 
นางสาวณัฎฐธิดา  เอกวงษา 
นางสาวพันสา  สีนาดนอก 

- การแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.๔-ม.๖ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  
  ล าดับที่ ๑๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ 
 

เด็กหญิงพัชรี  ก้อนจันทร์เทศ 
เด็กชายพีรวัฒน์  กองสุข 
เด็กหญิงโชติกา  นาคาธร 

- การแข่งขันการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน  
  ม.๑-ม.๓ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ล าดับที่ ๑๕ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
  ระดับชาติ 

เด็กหญิงทอฝัน  รักษา 
เด็กหญิงอินทุอร  มัชฌิมา 

- การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.๑-ม.๓  
  ได้รับรางวัลเหรียญทอง ล าดับที่ ๒๖ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ 

นายธายุกร  ง้าวไข่น้ า 
นายภวัต  ลุนก าพ้ี 

- การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖  
  ได้รับรางวัลเข้าร่วม ล าดับที่ ๕๗ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ 

นายสุรศักดิ์  เจริญธรรม 
นายอดิเทพ  สราญบุรุษ 

- การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.๔-ม.๖ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
  ล าดับที่ ๕๘ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ 

นายธราธร  บวบหอม 
นายอานนท ์ นิ่มนวล 

- การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖  
  ได้รับรางวัลเข้าร่วม ล าดับที่ ๒๙ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
  ระดับชาติ 



๑๐๕ 
 

 
 

   ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  สิมศิริวัฒน์ 
เด็กชายจาตุรงค์  จอมทอง 
เด็กหญิงสุนิตา  คงเพ็ชร 

- การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.๑-ม.๓  
  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ล าดับที่ ๕๐ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ 

เด็กชายชัยนรินทร์  สิมสีดา 
เด็กชายปณัฐกร  แก้วดก 
เด็กชายอนนต์  แสงเสถียร 

- การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง  ม.๑-ม.๓ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ล าดับที่ ๒๖ 
  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ 

นายณัฐวุฒิ  ยั่งยืน 
นายทนัฐชา  ศรีวิราช 
นายผดุงเกียรติ  จันทา 
นางสาวศิริลักษณ์  ค าศรี 
นางสาวศิริวรรณ  จัดรัมย์ 
นายอานัติ  ลาหนองแคน 

- การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.๔-ม.๖ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ล าดับที่ ๒๖ 
  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ 

นางสาวพรพิมล  พวงทอง 
นางสาววณิชยา  ศรีสุวรรณ 
นางสาวสุดารัตน์  บุญโสม 

- การแข่งขันการประกวดแปรรูปอาหาร  ม.๔-ม.๖ ได้รับรางวัลเหรียญทอง  
  ล าดับที่ ๖ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ 

นางสาวบุญรักษา  บาลวรเศรษฐ์ 
นางสาวอนุสรา  คอนเพ็ชร 

- การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาเกาหลี ม.๔-ม.๖ ได้รับรางวัลเข้าร่วม  
  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ 

นายปฏิภาณ  ทะเรรัมย์ 
นางสาวสุกฤตา  ธนาศัยกุล 
เด็กชายชัยนรินทร์  สิมสีดา 

- การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ Thailand (world robot olymplad 
  Thailand 2018)  For 7th Place “SENIOR” 

เด็กชายจารุพร  แก้วกั้น - การสอบแข่งขันความสามารถวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ ๓ ประจ าปีการศึกษา 
  ๒๕๖๑ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ 

เด็กหญิงวารุณี  มีพันธ์ 
เด็กชายวราธร  บวบหอม 

 - การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  
   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 

เด็กชายจารุพร  แก้วกั้น 
เด็กหญิงกนกพร  บ ารุง 

 - การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  
   โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

เด็กหญิงธัญญารัตน์  สุภิมารส 
เด็กหญิงลดาวัลย์  อิสสัยยะ 

 - การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  
   โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ ได้รับรางวัลที่ ๒    
  



๑๐๖ 
 

 
 

   ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
เด็กชายธนากร ชมทอง  
เด็กหญิงวนิดา พรมวงศ์ 

 - รายการแข่งขันเกมกีฬาทางวิชาการ “แม็กซ์พลอยส์ ค าคม ชิงแชมป์ประเทศไทย 
   ครั้งที่ ๑๒ และ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑๐ 
   ประจ าปี ๒๕๖๒  รายการ A-math ระดับชั้น ม.ต้น ได้รับรางวัลที่ ๓ ถ้วยรางวัล 
   พร้อมเงินรางวัล 

เด็กชายธนากร ชมทอง  
เด็กชายชิศณุพงศ์ เยี่ยมรัมย์ 

 - การแข่งขันเอแม็ท ครั้งที่ ๕ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  
   ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับรางวัล เหรียญทอง  
   ชมเชย ล าดับที่ ๓ 

เด็กหญิงวนิดา พรมวงศ์  
เด็กหญิงฐิติกาญจน์ แสนกล้า 

 - การแข่งขันเอแม็ท ครั้งที่ ๕ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  
   ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับรางวัล เหรียญทอง ล าดับที่ ๒๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๗ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง   

 - ตารางแสดง ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 - ตารางแสดง ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   

                                          - ตารางแสดง ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน   

                                          - ตารางแสดง ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

                                          - ตาราง แสดงผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน 

  - ผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๘ 
 

 
 

การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ตาราง  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน 

 นร.ท่ีได้

ระดับ ๓ ขึ้น

ไป 

ร้อยละ นร.

ที่ได้ระดับ 

๓ ขึ้นไป 

จ านวน

ที่เข้า

สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

ภาษาไทย ๗๘๕ ๑๗๗ ๑๓๕ ๑๑๙ ๙๘ ๘๑ ๖๓ ๙๐ ๒๒ ๔๓๑ ๕๔.๙๐ 

คณิตศาสตร ์ ๕๘๙ ๓๐ ๒๑ ๕๖ ๙๖ ๑๓๔ ๑๑๓ ๑๑๓ ๒๖ ๑๐๗ ๑๘.๑๗ 

วิทยาศาสตร ์ ๑๐๓๐ ๔๐๕ ๑๗๙ ๑๗๙ ๑๒๘ ๗๙ ๒๓ ๑๗ ๒๐ ๗๖๓ ๗๔.๐๘ 

สังคมศึกษา ฯ ๑๑๘๑ ๔๔๖ ๑๒๒ ๓๑๖ ๑๔๐ ๘๒ ๔๔ ๑๘ ๑๓ ๘๘๔ ๗๔.๘๕ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๗๘๗ ๓๔๗ ๑๖๑ ๑๐๖ ๖๘ ๓๘ ๓๐ ๒๒ ๑๕ ๖๑๔ ๗๘.๐๒ 

ศิลปะ ๓๙๘ ๑๘๐ ๑๑๑ ๙๘ - - - - ๙ ๓๘๙ ๙๗.๗๔ 

การงานอาชีพฯ ๓๙๒ ๑๐๙ ๙๔ ๖๙ ๓๖ ๒๗ ๓๒ ๑๕ ๑๐ ๒๗๒ ๖๙.๓๙ 

ภาษาต่างประเทศ ๗๘๔ ๑๙๔ ๙๔ ๑๐๔ ๑๒๙ ๑๑๙ ๗๘ ๕๗ ๙ ๓๙๒ ๕๐.๐๐ 

รวมจ านวน ๕๙๔๖ ๑๘๘๘ ๙๑๗ ๑๐๔๗ ๖๙๕ ๕๖๐ ๓๘๓ ๓๓๒ ๑๒๔ ๓๘๕๒ ๖๔.๗๘ 
 

 

 

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 

ภาษาไทย ๓๗๑ ๖๖ ๕๔ ๘๘ ๔๗ ๔๑ ๒๙ ๒๒ ๒๔ ๒๐๘ ๕๖.๐๖ 
คณิตศาสตร ์ ๕๙๐ ๖๒ ๑๙ ๔๖ ๗๕ ๑๐๘ ๑๓๔ ๑๒๓ ๒๓ ๑๒๗ ๒๑.๕๓ 
วิทยาศาสตร ์ ๙๖๙ ๓๒๙ ๑๙๓ ๑๘๔ ๑๒๖ ๗๒ ๑๔ ๑๕ ๓๖ ๗๐๖ ๗๒.๘๖ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๑๖๖ ๓๖๙ ๑๑๘ ๒๐๑ ๑๓๔ ๑๕๖ ๖๕ ๕๗ ๖๖ ๖๘๘ ๕๙.๐๑ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๗๗๐ ๓๒๒ ๑๕๒ ๘๙ ๕๕ ๕๖ ๔๗ ๑๐ ๓๙ ๗๗๐ ๗๓.๑๒ 
ศิลปะ ๓๘๔ ๓๐๕ ๔๕ ๒๑ - - ๑ - ๑๒ ๓๗๑ ๙๖.๖๑ 
การงานอาชีพฯ ๗๓๘ ๓๘๗ ๙๑ ๗๗ ๔๖ ๖๐ ๒๗ ๓๐ ๒๐ ๕๕๕ ๗๕.๒๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๗๕๕ ๑๔๖ ๙๐ ๑๓๗ ๖๗ ๖๕ ๖๕ ๑๕๓ ๓๒ ๓๗๓ ๔๙.๔๐ 
รวมจ านวน ๕๗๔๓ ๑๙๘๖ ๗๖๒ ๘๔๓ ๕๕๐ ๕๕๘ ๓๘๒ ๔๑๐ ๒๕๒ ๓๗๙๘ ๖๖.๑๓ 

รวมจ านวน ๒ ภาคเรียน ๑๑๖๘๙ ๓๘๗๔ ๑๖๗๙ ๑๘๙๐ ๑๒๔๕ ๑๑๑๘ ๗๖๕ ๗๔๒ ๓๗๖ ๗๖๕๐ ๖๕.๔๕ 



๑๐๙ 
 

 
 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน 

 นร.ท่ีได้ระดับ 

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 

ภาษาไทย ๓๖๐ ๙๕ ๔๐ ๓๓ ๔๑ ๔๘ ๔๙ ๒๔ ๓๐ ๑๖๘ ๔๖.๖๗ 

คณิตศาสตร ์ ๕๑๑ ๕๐ ๑๗ ๖๕ ๕๔ ๘๓ ๑๑๒ ๘๙ ๔๑ ๑๓๒ ๒๕.๘๓ 

วิทยาศาสตร ์ ๕๒๑ ๖๘ ๓๕ ๑๕๗ ๕๐ ๕๙ ๖๕ ๕๔ ๓๓ ๒๖๐ ๔๙.๙๐ 

สังคมศึกษา ฯ ๙๗๔ ๓๐๓ ๑๒๘ ๑๕๑ ๑๐๔ ๘๗ ๖๐ ๗๘ ๖๓ ๕๘๒ ๕๙.๗๕ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๖๓๑ ๓๖๑ ๑๓๗ ๔๘ ๒๑ ๗ ๗ ๑๖ ๓๔ ๕๔๖ ๘๖.๕๓ 

ศิลปะ ๓๑๗ ๒๐๕ ๒๒ ๒๐ ๑๐ ๕ ๑๖ ๒๓ ๑๖ ๒๔๗ ๗๗.๙๒ 

การงานอาชีพฯ ๘๙๔ ๓๖๓ ๑๙๘ ๑๓๕ ๖๘ ๒๒ ๒๓ ๑๗ ๖๘ ๖๙๖ ๗๗.๘๕ 

ภาษาต่างประเทศ ๖๔๘ ๒๑๔ ๖๖ ๑๐๑ ๙๒ ๕๓ ๓๕ ๓๖ ๕๑ ๓๘๑ ๕๘.๘๐ 

รวมจ านวน ๔๘๕๖ ๑๖๕๙ ๖๔๓ ๗๑๐ ๔๔๐ ๓๖๔ ๓๖๗ ๓๓๗ ๓๓๖ ๓๐๑๒ ๖๒.๐๓ 
 

 

 

 

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 

ภาษาไทย ๓๐๖ ๘๘ ๓๒ ๕๒ ๒๒ ๔๙ ๒๕ ๑๓ ๒๕ ๑๗๒ ๕๖.๒๑ 

คณิตศาสตร ์ ๔๗๖ ๔๖ ๓๑ ๗๑ ๕๐ ๘๙ ๑๒๘ ๔๒ ๑๙ ๑๔๘ ๓๑.๐๙ 

วิทยาศาสตร ์ ๕๔๗ ๑๗๘ ๖๑ ๖๒ ๖๒ ๕๘ ๕๒ ๕๙ ๑๕ ๓๐๑ ๕๕.๐๓ 

สังคมศึกษา ฯ ๙๐๕ ๓๖๘ ๑๐๑ ๑๗๐ ๗๐ ๖๒ ๒๖ ๕๒ ๕๖ ๖๓๙ ๗๐.๖๑ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๕๙๖ ๓๑๙ ๑๐๒ ๖๙ ๓๐ ๓๐ ๑๔ ๔ ๒๘ ๔๙๐ ๘๒.๒๑ 

ศิลปะ ๒๙๓ ๒๐๒ ๔๓ ๒๖ ๑๔ ๓ ๑ ๑ ๓ ๒๗๑ ๙๒.๔๙ 

การงานอาชีพฯ ๕๐๙ ๒๑๘ ๗๗ ๖๙ ๕๒ ๕๘ ๑๓ ๙ ๑๓ ๓๖๔ ๗๑.๕๑ 

ภาษาต่างประเทศ ๕๙๓ ๒๐๗ ๗๙ ๑๐๔ ๖๔ ๖๒ ๒๖ ๓๔ ๑๗ ๓๙๐ ๖๕.๗๗ 

รวมจ านวน ๔๒๒๕ ๑๖๒๖ ๕๒๖ ๖๒๓ ๓๖๔ ๔๑๑ ๒๘๕ ๒๑๔ ๑๗๖ ๒๗๗๕ ๖๕.๖๘ 

รวมจ านวน ๒ ภาคเรียน ๙๐๘๑ ๓๒๘๕ ๑๑๖๙ ๑๓๓๓ ๘๐๔ ๗๗๕ ๖๕๒ ๕๕๑ ๕๑๒ ๕๗๘๗ ๖๓.๗๓ 
 

 

 



๑๑๐ 
 

 
 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน 

 นร.ท่ีได้

ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ที่ได้

ระดับ ๓ ขึ้นไป จ านวน

ที่เข้า

สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

ภาษาไทย ๓๒๓ ๘๒ ๓๒ ๔๕ ๕๒ ๓๓ ๒๘ ๒๖ ๒๕ ๑๕๙ ๔๙.๒๓ 

คณิตศาสตร ์ ๕๒๑ ๓๘ ๑๖ ๓๙ ๗๗ ๑๑๔ ๑๑๕ ๘๘ ๓๔ ๙๓ ๑๗.๘๕ 

วิทยาศาสตร ์ ๕๖๔ ๑๐๓ ๕๑ ๙๗ ๑๐๒ ๖๙ ๖๐ ๕๒ ๓๐ ๒๕๑ ๔๔.๕๐ 

สังคมศึกษา ฯ ๙๕๘ ๓๗๒ ๑๗๖ ๑๕๖ ๘๒ ๕๑ ๓๒ ๓๖ ๕๓ ๗๐๔ ๗๓.๔๙ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๖๒๒ ๔๔๑ ๗๔ ๓๔ ๗ ๑๐ ๓ ๑๗ ๓๖ ๕๔๙ ๘๘.๒๖ 

ศิลปะ ๓๒๑ ๒๑๕ ๒๗ ๑๕ ๑๗ ๑๑ ๑๑ ๗ ๑๘ ๒๕๗ ๘๐.๐๖ 

การงานอาชีพฯ ๘๖๗ ๔๓๔ ๑๓๐ ๑๐๘ ๕๘ ๓๕ ๑๔ ๔๐ ๔๘ ๖๗๒ ๗๗.๕๑ 

ภาษาต่างประเทศ ๖๒๙ ๒๒๓ ๙๔ ๔๐ ๗๐ ๔๓ ๔๒ ๗๗ ๔๐ ๓๕๗ ๕๖.๗๖ 

รวมจ านวน ๔๘๐๕ ๑๙๐๘ ๖๐๐ ๕๓๔ ๔๖๕ ๓๖๖ ๓๐๕ ๓๔๓ ๒๘๔ ๓๐๔๒ ๖๓.๓๑ 
 

 

 

 

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 

ภาษาไทย ๓๐๑ ๗๑ ๓๔ ๔๔ ๔๕ ๓๙ ๒๙ ๒๑ ๑๘ ๑๔๙ ๔๙.๕๐ 

คณิตศาสตร ์ ๔๙๗ ๔๒ ๑๘ ๔๕ ๑๑๑ ๖๑ ๑๐๗ ๙๔ ๑๙ ๑๐๕ ๒๑.๑๓ 

วิทยาศาสตร ์ ๕๕๖ ๑๗๘ ๙๘ ๑๑๘ ๖๙ ๔๗ ๒๖ ๘ ๑๒ ๓๙๔ ๗๐.๘๖ 

สังคมศึกษา ฯ ๘๘๑ ๓๖๕ ๑๕๔ ๑๒๗ ๗๘ ๖๖ ๔๖ ๓๒ ๑๓ ๖๔๖ ๗๒.๘๗ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๕๙๗ ๓๘๙ ๗๓ ๔๗ ๑๑ ๑๑ ๑๓ ๑๕ ๓๘ ๕๐๙ ๘๕.๒๖ 

ศิลปะ ๒๙๖ ๒๐๓ ๓๓ ๒๑ ๑๑ ๙ ๗ ๘ ๔ ๒๕๗ ๘๖.๘๒ 

การงานอาชีพฯ ๗๘๒ ๔๑๘ ๑๔๔ ๘๐ ๔๘ ๓๑ ๒๒ ๓ ๓๖ ๖๔๒ ๘๒.๑๐ 

ภาษาต่างประเทศ ๕๙๖ ๒๒๔ ๕๔ ๕๙ ๔๙ ๔๔ ๒๔ ๑๒๐ ๒๒ ๓๓๗ ๕๖.๕๔ 

รวมจ านวน ๔๕๐๖ ๑๘๙๐ ๖๐๘ ๕๔๑ ๔๒๒ ๓๐๘ ๒๗๔ ๓๐๑ ๑๖๒ ๓๐๓๙ ๖๗.๔๔ 

รวมจ านวน ๒ ภาคเรียน ๙๓๑๑ ๓๗๙๘ ๑๒๐๘ ๑๐๗๕ ๘๘๗ ๖๗๔ ๕๗๙ ๖๔๔ ๔๔๖ ๖๐๘๑ ๖๕.๓๑ 
 

 

 



๑๑๑ 
 

 
 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน 

 นร.ท่ีได้

ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ที่ได้

ระดับ ๓ ขึ้นไป จ านวน

ที่เข้า

สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

ภาษาไทย ๗๕๑ ๒๐๒ ๑๖๘ ๑๔๗ ๗๗ ๔๘ ๒๑ ๔๘ ๔๐ ๕๑๗ ๖๘.๘๔ 

คณิตศาสตร ์ ๖๐๔ ๑๐๒ ๓๓ ๑๐๐ ๑๑๑ ๑๕๖ ๕๕ ๓๑ ๑๖ ๒๓๕ ๓๘.๙๑ 

วิทยาศาสตร ์ ๑๑๘๒ ๒๘๑ ๑๒๙ ๑๘๖ ๒๕๗ ๑๘๗ ๔๙ ๔๙ ๔๔ ๕๙๖ ๕๐.๔๒ 

สังคมศึกษา ฯ ๗๔๕ ๑๖๕ ๑๓๘ ๑๕๙ ๑๑๖ ๖๒ ๒๔ ๓๓ ๔๘ ๔๖๒ ๖๒.๐๑ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๖๙๔ ๕๑๔ ๑๑๑ ๓๗ ๖ ๒ - - ๒๔ ๖๖๒ ๙๕.๓๙ 

ศิลปะ ๓๔๓ ๒๓๑ ๒๕ ๓๐ ๒๐ ๑๕ ๕ ๔ ๑๓ ๒๘๖ ๘๓.๓๘ 

การงานอาชีพฯ ๑๐๘ ๓๙ ๑๑ ๒๓ ๕ ๑๐ ๑ ๔ ๑๕ ๗๓ ๖๗.๕๙ 

ภาษาต่างประเทศ ๑๐๘๑ ๒๘๑ ๑๑๙ ๒๐๒ ๑๔๕ ๑๔๓ ๗๕ ๖๑ ๕๕ ๖๐๒ ๕๕.๖๙ 

รวมจ านวน ๕๕๐๘ ๑๘๑๕ ๗๓๔ ๘๘๔ ๗๓๗ ๖๒๓ ๒๓๐ ๒๓๐ ๒๕๕ ๓๔๓๓ ๖๒.๓๓ 
 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน 

 นร.ท่ีได้

ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 

นร.ท่ีได้

ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จ านว

นที่เข้า

สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

ภาษาไทย ๓๑๖ ๖๕ ๗๓ ๗๗ ๓๐ ๒๙ ๑๖ ๑๕ ๑๑ ๒๑๕ ๖๘.๐๔ 

คณิตศาสตร ์ ๕๗๐ ๖๓ ๗๘ ๑๗๓ ๑๕๓ ๕๖ ๑๕ ๑๑ ๑๒ ๓๑๔ ๕๕.๐๙ 

วิทยาศาสตร ์ ๑๐๘๙ ๒๘๐ ๑๘๒ ๒๓๖ ๒๒๖ ๑๒๓ ๒๒ ๑๐ ๑๐ ๖๙๘ ๖๔.๑๐ 

สังคมศึกษา ฯ ๗๐๓ ๒๔๕ ๑๔๘ ๑๑๙ ๖๘ ๕๙ ๒๓ ๑๙ ๒๒ ๕๑๒ ๗๒.๘๓ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๖๖๐ ๔๙๔ ๑๓๔ ๒๓ ๑ - - ๒ ๖ ๖๕๑ ๙๘.๖๔ 

ศิลปะ ๓๒๘ ๒๗๘ ๑๖ ๑๕ ๗ ๕ ๑ - ๖ ๓๐๙ ๙๔.๒๑ 

การงานอาชีพฯ ๔๑๒ ๒๘๗ ๕๗ ๔๒ ๑๓ ๑๐ ๑ - ๒ ๓๘๖ ๙๓.๖๙ 

ภาษาต่างประเทศ ๑๐๑๐ ๔๑๖ ๑๗๒ ๑๗๔ ๘๘ ๗๙ ๒๓ ๓๕ ๒๓ ๗๖๒ ๗๕.๔๕ 

รวมจ านวน ๕๐๘๘ ๒๑๒๘ ๘๖๐ ๘๕๙ ๕๘๖ ๓๖๑ ๑๐๑ ๙๒ ๙๒ ๓๘๔๗ ๗๕.๖๑ 

รวมจ านวน ๒ ภาคเรียน ๑๐๕๙๖ ๓๙๔๓ ๑๕๙๔ ๑๗๔๓ ๑๓๒๓ ๙๘๔ ๓๓๑ ๓๒๒ ๓๔๗ ๗๒๘๐ ๖๘.๗๑ 
 

 



๑๑๒ 
 

 
 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน 

 นร.ท่ีได้

ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ที่ได้

ระดบั ๓ ขึ้นไป จ านวน

ที่เข้า

สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ 

ภาษาไทย ๔๔๑ ๖๗ ๑๐๕ ๑๔๑ ๕๙ ๒๕ ๙ ๑๙ ๑๖ ๓๑๓ ๗๐.๙๘ 

คณิตศาสตร ์ ๖๙๒ ๗๖ ๕๕ ๙๘ ๑๖๐ ๒๐๕ ๘๑ ๘ ๙ ๒๒๙ ๓๓.๐๙ 

วิทยาศาสตร ์ ๑๒๓๖ ๑๗๘ ๑๔๗ ๒๔๔ ๒๘๙ ๒๕๑ ๘๗ ๒๐ ๒๐ ๕๖๙ ๔๖.๐๔ 

สังคมศึกษา ฯ ๗๒๕ ๒๘๔ ๘๒ ๑๒๖ ๙๒ ๕๘ ๒๓ ๒๙ ๓๑ ๔๙๒ ๖๗.๘๖ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๖๙๔ ๕๒๗ ๑๑๐ ๒๙ ๑๙ - - - ๙ ๖๖๖ ๙๕.๙๗ 

ศิลปะ ๔๐๘ ๓๓๙ ๒๒ ๑๑ ๑๔ ๕ ๕ ๗ ๕ ๓๗๒ ๙๑.๑๘ 

การงานอาชีพฯ ๗๕๙ ๖๒๓ ๔๔ ๓๙ ๑๙ ๑๔ ๒ ๒ ๑๖ ๗๐๖ ๙๓.๐๒ 

ภาษาต่างประเทศ ๑๑๖๑ ๒๕๙ ๑๕๐ ๒๐๑ ๑๙๖ ๑๕๘ ๘๔ ๘๖ ๒๗ ๖๑๐ ๕๒.๕๔ 

รวมจ านวน ๖๑๑๖ ๒๓๕๓ ๗๑๕ ๘๘๙ ๘๔๘ ๗๑๖ ๒๙๑ ๑๗๑ ๑๓๓ ๓๙๕๗ ๖๔.๗๐ 
 

 

 

 

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 

ภาษาไทย ๓๔๐ ๘๗ ๖๔ ๕๘ ๔๓ ๔๐ ๒๒ ๑๘ ๘ ๒๐๙ ๖๑.๔๗ 

คณิตศาสตร ์ ๖๘๐ ๙๐ ๖๕ ๗๙ ๑๓๔ ๑๙๖ ๙๘ ๑๘ - ๒๓๔ ๓๔.๔๑ 

วิทยาศาสตร ์ ๑๒๑๖ ๒๓๓ ๑๕๓ ๒๓๕ ๒๒๘ ๒๓๖ ๙๖ ๒๔ ๑๑ ๖๒๑ ๕๑.๐๗ 

สังคมศึกษา ฯ ๗๑๖ ๓๔๑ ๑๑๕ ๑๒๐ ๖๙ ๔๒ ๑๑ ๓ ๑๕ ๕๗๖ ๘๐.๔๕ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๖๘๐ ๔๗๕ ๑๒๔ ๗๓ ๘ - - - - ๖๘๐ ๑๐๐ 

ศิลปะ ๔๐๐ ๓๗๑ ๑๕ ๖ ๓ - - - ๕ ๓๙๒ ๙๘.๐๐ 

การงานอาชีพฯ ๗๓๘ ๕๐๔ ๑๐๒ ๖๐ ๓๑ ๒๔ ๑ ๑๖ - ๖๖๖ ๙๐.๒๔ 

ภาษาต่างประเทศ ๑๑๒๓ ๓๗๓ ๑๙๕ ๒๓๗ ๑๓๓ ๙๗ ๔๑ ๓๘ ๙ ๘๐๕ ๗๑.๖๘ 

รวมจ านวน ๕๘๙๓ ๒๔๗๔ ๘๓๓ ๘๖๘ ๖๔๙ ๖๓๕ ๒๖๙ ๑๑๗ ๔๘ ๔๑๘๓ ๗๐.๙๘ 

รวมจ านวน ๒ ภาคเรียน ๑๒๐๐๙ ๔๘๒๗ ๑๕๔๘ ๑๗๕๗ ๑๔๙๗ ๑๓๕๑ ๕๖๐ ๒๘๘ ๑๘๑ ๘๑๔๐ ๖๗.๗๘ 
 



๑๑๓ 
 

 
 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 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 

ภาษาไทย ๓๔๕ ๔๔ ๖๐ ๘๑ ๘๖ ๕๖ ๗ ๓ ๘ ๑๘๕ ๕๓.๖๒ 

คณิตศาสตร ์ ๕๖๕ ๗๑ ๔๘ ๙๘ ๙๑ ๑๑๒ ๑๐๘ ๓๐ ๗ ๒๑๗ ๓๘.๔๑ 

วิทยาศาสตร ์ ๗๕๘ ๑๙๑ ๑๖๕ ๑๕๙ ๑๐๒ ๖๘ ๓๑ ๓๔ ๘ ๕๑๕ ๖๗.๙๔ 

สังคมศึกษา ฯ ๕๘๔ ๔๒๓ ๑๐๖ ๒๖ ๑๑ ๓ ๔ ๒ ๙ ๕๕๕ ๙๕.๐๓ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๕๗๐ ๕๐๓ ๓๓ ๑๖ ๘ ๑ ๑ ๑ ๗ ๕๕๒ ๙๔.๕๒ 

ศิลปะ ๒๘๕ ๒๔๕ ๑๔ ๑๔ ๗ ๑ - - ๔ ๒๗๓ ๙๕.๗๙ 

การงานอาชีพฯ ๖๒๙ ๕๔๓ ๔๘ ๒๐ ๕ ๑ - ๕ ๗ ๖๑๑ ๙๗.๑๔ 

ภาษาต่างประเทศ ๙๗๑ ๓๓๔ ๑๕๓ ๒๐๕ ๑๗๐ ๗๑ ๑๒ ๙ ๑๗ ๖๙๒ ๗๑.๒๗ 

รวมจ านวน ๔๗๐๗ ๒๓๕๔ ๖๒๗ ๖๑๙ ๔๘๐ ๓๑๓ ๑๖๓ ๘๔ ๖๗ ๓๖๐๐ ๗๖.๔๘ 
 

 

 

 

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 

ภาษาไทย ๒๘๑ ๔๔ ๖๐ ๗๓ ๔๗ ๓๘ ๑๐ ๗ ๒ ๑๗๗ ๖๒.๙๙ 

คณิตศาสตร ์ ๕๘๔ ๕๑ ๕๐ ๖๒ ๙๘ ๑๓๙ ๑๒๙ ๕๔ ๑ ๑๖๓ ๒๗.๙๑ 

วิทยาศาสตร ์ ๗๒๔ ๖๔ ๑๕๗ ๑๓๐ ๑๒๙ ๑๓๔ ๕๔ ๕๖ - ๓๕๑ ๔๘.๔๘ 

สังคมศึกษา ฯ ๕๘๐ ๓๘๖ ๕๖ ๕๓ ๒๕ ๕๖ - - ๔ ๔๙๕ ๘๕.๓๔ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๕๖๔ ๔๓๖ ๗๘ ๒๒ ๑๒ ๕ ๗ ๑ ๓ ๕๓๖ ๙๕.๐๔ 

ศิลปะ ๒๘๑ ๒๖๗ ๑๒ ๑ ๑ - - - - ๒๘๐ ๙๙.๖๔ 

การงานอาชีพฯ ๓๓๖ ๒๖๑ ๔๔ ๒๖ ๔ ๑ - - - ๓๓๑ ๙๘.๕๑ 

ภาษาต่างประเทศ ๙๕๕ ๒๗๕ ๑๙๐ ๒๐๘ ๑๐๘ ๙๑ ๓๓ ๔๖ ๔ ๖๗๓ ๗๐.๔๗ 

รวมจ านวน ๔๓๐๕ ๑๗๘๔ ๖๔๗ ๕๗๕ ๔๒๔ ๔๖๔ ๒๓๓ ๑๖๔ ๑๔ ๓๐๐๖ ๖๙.๘๓ 

รวมจ านวน ๒ ภาคเรียน ๙๐๑๒ ๔๑๓๘ ๑๒๗๔ ๑๑๙๔ ๙๐๔ ๗๗๗ ๓๙๖ ๒๔๘ ๘๑ ๖๖๐๖ ๗๓.๓๐ 

 



๑๑๔ 
 

 
 

ตาราง แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ชั้น 

 

จ านวน 

 

สรุปจ านวนผลการประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

สรุปผลการ

ประเมิน ไม่ผ่าน ร้อยละ ผ่าน ร้อยละ ดี ร้อยละ ดีเยี่ยม ร้อยละ 

ม.๑ ๗๙๒ ๒๘ ๓.๕๔ ๐ ๐.๐๐ ๖6 ๐.๗๕ ๗๕๘ ๙๕.๗๑ ดีเยี่ยม 

ม.๒ ๖๓๘ ๓๒ ๕.๐๒ ๐ ๐.๐๐ ๙ ๑.๔๑ ๕๙๗ ๙๓.๕๗ ดีเยี่ยม 

ม.๓ ๖๕๔ ๕๓ ๘.๑๐ ๐ ๐.๐๐ ๑๒ ๑.๘๓ ๕๘๙ ๙๐.๐๗ ดีเยี่ยม 

ม.ต้น ๒,๐๘๔ ๑๑๓ ๕.๔๒ ๐ ๐.๐๐ ๒๗ ๑.๓๐ ๑,๙๔๔ ๙๓.๒๘ ดีเยี่ยม 

ม.๔ ๖๕๘ ๓๑ ๔.๗๑ ๐ ๐.๐๐ ๒ ๐.๓๐ ๖๒๕ ๙๔.๙๙ ดีเยี่ยม 

ม.๕ ๖๘๘ ๗ ๑.๐๒ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๐.๑๔ ๖๘๐ ๙๘.๔๔ ดีเยี่ยม 

ม.๖ ๕๗๔ ๗ ๑.๒๒ ๐ ๐.๐๐ ๒ ๐.๓๔ ๕๖๕ ๙๘.๔๔ ดีเยี่ยม 

ม.ปลาย ๑,๙๒๐ ๔๕ ๒.๓๔ ๐ ๐.๐๐ ๕ ๐.๒๖ ๑,๘๗๐ ๙๐.๗๔ ดีเยี่ยม 

รวม

ทั้งหมด 

๔,๐๐๔ ๑๕๘ ๓.๙๕ ๐ ๐.๐๐ ๓๒ ๐.๗๙ ๓,๘๑ ๙๕.๒๖ ดีเยี่ยม 

           

 ตาราง แสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ชั้น จ านวน จ านวน / ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

การอ่าน  การคิดวิเคราะห์  และการเขียนส่ือความหมาย 

ผลประเมิน 

ดีเยี่ยม ร้อยละ ดี ร้อยละ ผ่าน ร้อยละ ไม่ผ่าน ร้อยละ 
ม.๑ ๗๙๒ ๗๖๒ ๙๖.๒๑ ๒ ๐.๒๕ ๐ ๐.๐๐ ๒๘ ๓.๕๔ ดีเยี่ยม 

ม.๒ ๖๓๘ ๕๘๕ ๙๑.๖๙ ๒๑ ๓.๒๙ ๐ ๐.๐๐ ๓๒ ๕.๐๒ ดีเยี่ยม 

ม.๓ ๖๕๔ ๕๙๗ ๙๑.๒๙ ๔ ๐.๖๑ ๐ ๐.๐๐ ๕๓ ๘.๑๐ ดีเยี่ยม 

ม.ต้น ๒,๐๘๔ ๑,๙๔๔ ๙๓.๒๘ ๒๗ ๑.๓๐ ๐ ๐.๐๐ ๑๑๓ ๕.๔๒ ดีเยี่ยม 

ม.๔ ๖๕๘ ๖๒๖ ๙๕.๑๔ ๑ ๐.๑๕ ๐ ๐.๐๐ ๓๑ ๔.๗๑ ดีเยี่ยม 

ม.๕ ๖๘๘ ๖๘๑ ๙๘.๙๘ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๗ ๑.๐๒ ดีเยี่ยม 

ม.๖ ๕๗๔ ๕๕๓ ๙๖.๓๔ ๑๔ ๒.๔๔ ๐ ๐.๐๐ ๗ ๑.๒๒ ดีเยี่ยม 

ม.ปลาย ๑,๙๒๐ ๑,๘๖๐ ๙๖.๘๘ ๑๕ ๐.๗๘ ๐ ๐.๐๐ ๔๕ ๒.๓๔ ดีเยี่ยม 
ทั้งหมด ๔,๐๐๔ ๓,๘๐๔ ๙๕.๐๐ ๔๒ ๑.๐๕ ๐ ๐.๐๐ ๑๕๘ ๓.๙๕ ดีเยี่ยม 



๑๑๕ 
 

 
 

    ตารางแสดง ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ระดับชั้น 

จ านวน 

นักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดับคุณภาพ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๕๙๖ ๑๕๘๒ ๙๙.๑๒ ๑๔ ๐.๘๘ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๓๐๑ ๑๓๐๑ ๑๐๐ - - 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๒๙๖ ๑๒๗๓ ๙๘.๒๓ ๒๓ ๑.๗๗ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๙๙๔ ๙๙๔ ๑๐๐ - - 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๑๐๔๘ ๑๐๔๘ ๑๐๐ - - 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๑๑๔๐ ๑๑๓๖ ๙๙.๖๕ ๔ ๐.๓๕ 

รวม/เฉลี่ยร้อยละ ๗๓๗๕ ๗๓๓๔ ๙๙.๔๔ ๔๑ ๐.๕๖ 

 

ตาราง แสดงผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ระดับชั้น 

จ านวน 

นักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดับคุณภาพ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๒๙๕ ๑๒๙๕ ๑๐๐ - - 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๑๓๕ ๑๑๓๔ ๙๙.๙๑ ๑ ๐.๐๙ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๒๓๒ ๑๒๑๔ ๙๘.๕๔ ๑๘ ๑.๔๖ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๑๒๖๔ ๑๒๕๔ ๙๙.๒๑ ๑๐ ๐.๗๙ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๑๒๙๕ ๑๒๙๓ ๙๙.๘๕ ๒ ๐.๑๕ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๑๑๒๘ ๑๑๒๕ ๙๙.๗๓ ๓ ๐.๒๗ 

รวม/เฉลี่ยร้อยละ ๗๓๔๙ ๗๓๑๕ ๙๙.๕๔ ๓๔ ๐.๔๖ 

 

 

 

 



๑๑๖ 
 

 
 

ตาราง แสดงผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน 

          ข้อที่ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
 

ชั้น 
  

ผลการด าเนินงาน 

นักเรียนทั้งหมด 
นักเรียนผ่านตามเกณฑ์ ระดีบดี ขึ้นไป 

คิดเป็นร้อยละ ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ม.๑ ๗๙๒ ๗๖๑ ๓ ๐ ๒๘ ๙๖.๔๖ 
ม.๒ ๖๓๘ ๕๙๕ ๑๑ ๐ ๓๒ ๙๔.๙๘ 
ม.๓ ๖๕๔ ๕๙๖ ๕ ๐ ๕๓ ๙๑.๘๙ 
ม.ต้น ๒,๐๘๔ ๑,๙๕๒ ๑๙ ๐ ๑๑๓ ๙๔.๕๗ 
ม.๔ ๖๕๘ ๖๒๖ ๑ ๐ ๓๑ ๙๕.๒๙ 
ม.๕ ๖๘๘ ๖๘๐ ๑ ๐ ๗ ๙๘.๙๘ 
ม.๖ ๕๗๔ ๕๖๗ ๐ ๐ ๗ ๙๘.๗๘ 

ม.ปลาย ๑,๙๒๐ ๑,๘๗๓ ๒ ๐ ๔๕ ๙๗.๖๕ 
รวมทั้งหมด ๔,๐๐๔ ๓,๘๒๕ ๒๑ ๐ ๑๕๘ ๙๖.๐๕ 

               
        ข้อที่ ๒. ความสามารถในการคิด 
 

ชั้น 
  

ผลการด าเนินงาน 

นักเรียนทั้งหมด 
นักเรียนผ่านตามเกณฑ์ ระดับดีขึ้นไปคิด

เป็นร้อยละ ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ม.๑ ๗๙๒ ๖๔๓ ๑๒๑ ๐ ๒๘ ๙๖.๔๖ 
ม.๒ ๖๓๘ ๕๐๔ ๑๐๒ ๐ ๓๒ ๙๔.๙๘ 
ม.๓ ๖๕๔ ๔๘๘ ๑๑๓ ๐ ๕๓ ๙๑.๘๙ 
ม.ต้น ๒,๐๘๔ ๑,๖๓๕ ๓๓๖ ๐ ๑๑๓ ๙๔.๕๗ 
ม.๔ ๖๕๘ ๕๑๒ ๑๑๕ ๐ ๓๑ ๙๕.๒๙ 
ม.๕ ๖๘๘ ๕๗๒ ๑๐๙ ๐ ๗ ๙๘.๙๘ 
ม.๖ ๕๗๔ ๔๖๙ ๙๘ ๐ ๗ ๙๘.๗๘ 

ม.ปลาย ๑,๙๒๐ ๑,๕๕๓ ๓๒๒ ๐ ๔๕ ๙๗.๖๕ 
รวมทั้งหมด ๔,๐๐๔ ๓,๑๘๘ ๖๕๘ ๐ ๑๕๘ ๙๖.๐๕ 



๑๑๗ 
 

 
 

       ข้อที่ ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 

ชั้น 
  

ผลการด าเนินงาน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

นักเรียนผ่านตามเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินร้อยละ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ม.๑ ๗๙๒ ๖๗๙ ๘๕ ๐ ๒๘ ๙๖.๔๖ 
ม.๒ ๖๓๘ ๕๔๔ ๖๒ ๐ ๓๒ ๙๔.๙๘ 
ม.๓ ๗๕๔ ๕๒๕ ๗๖ ๐ ๕๓ ๙๑.๘๙ 
ม.ต้น ๒,๐๘๔ ๑,๗๔๘ ๒๒๓ ๐ ๑๑๓ ๙๔.๕๗ 
ม.๔ ๖๕๘ ๕๘๕ ๔๒ ๐ ๓๑ ๙๕.๒๙ 
ม.๕ ๖๘๘ ๖๓๑ ๕๐ ๐ ๗ ๙๘.๙๘ 
ม.๖ ๕๗๔ ๕๒๘ ๓๙ ๐ ๗ ๙๘.๗๘ 

ม.ปลาย ๑,๙๒๐ ๑,๗๘๔ ๑๓๑ ๐ ๔๕ ๙๗.๖๕ 
รวมทั้งหมด ๔,๐๐๔ ๓,๓๔๔ ๕๐๒ ๐ ๑๕๘ ๙๖.๐๕ 

 
        ข้อที่ ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 

ชั้น 
  

ผลการด าเนินงาน 

นักเรียนทั้งหมด 
นักเรียนผ่านตามเกณฑ์ ระดับดีขึ้นไป

คิดเป็นร้อยละ ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ม.๑ ๗๙๒ ๖๒๓ ๑๔๑ ๐ ๒๘ ๙๖.๔๖ 
ม.๒ ๖๓๘ ๔๗๙ ๑๒๗ ๐ ๓๒ ๙๔.๙๘ 
ม.๓ ๖๕๔ ๔๙๘ ๑๐๓ ๐ ๕๓ ๙๑.๘๙ 
ม.ต้น ๒,๐๘๔ ๑,๖๐๐ ๓๗๑ ๐ ๑๑๓ ๙๔.๕๗ 
ม.๔ ๖๕๘ ๕๐๔ ๑๒๓ ๐ ๓๑ ๙๕.๒๙ 
ม.๕ ๖๘๘ ๕๖๒ ๑๑๙ ๐ ๗ ๙๘.๙๘ 
ม.๖ ๕๗๔ ๔๖๓ ๑๐๔ ๐ ๗ ๙๘.๗๘ 

ม.ปลาย ๑,๙๒๐ ๑,๕๒๙ ๓๔๖ ๐ ๔๕ ๙๗.๖๕ 
รวมทั้งหมด ๔,๐๐๔ ๓,๑๒๙ ๗๑๗ ๐ ๑๕๘ ๙๖.๐๕ 

 



๑๑๘ 
 

 
 

ข้อที่ 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 

ชั้น 
  

ผลการด าเนินงาน 

นักเรียนทั้งหมด 
นักเรียนผ่านตามเกณฑ์ ระดับดีขึ้นไป

คิดเป็นร้อยละ ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ม.๑ ๗๙๒ ๗๕๒ ๑๒ ๐ ๒๘ ๙๖.๔๖ 
ม.๒ ๖๓๘ ๕๙๘ ๘ ๐ ๓๒ ๙๔.๙๘ 
ม.๓ ๖๕๔ ๕๙๑ ๑๐ ๐ ๕๓ ๙๑.๘๙ 
ม.ต้น ๒,๐๘๔ ๑,๙๔๑ ๓๐ ๐ ๑๑๓ ๙๔.๕๗ 
ม.๔ ๖๕๘ ๖๒๑ ๖ ๐ ๓๑ ๙๕.๒๙ 
ม.๕ ๖๘๘ ๖๗๖ ๕ ๐ ๗ ๙๘.๙๘ 
ม.๖ ๕๗๔ ๕๕๙ ๘ ๐ ๗ ๙๘.๗๘ 

ม.ปลาย ๑,๙๒๐ ๑,๘๕๖ ๑๙ ๐ ๔๕ ๙๗.๖๕ 
รวมทั้งหมด ๔,๐๐๔ ๓,๗๙๗ ๔๙ ๐ ๑๕๘ ๙๖.๐๕ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๙ 
 

 
 

 

ตาราง แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ (O-Net) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓   

 
 

สาระวิชา จ านวนคน คะแนนเฉลี่ย 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 

ดีเยี่ยม 
 

ดีมาก 
 
ดี 

 
ค่อนข้างดี 

 
ปานกลาง 

 
พอใช้ 

 
ควร

ปรับปรุง 

ควร
ปรับปรุง
อย่างยิ่ง 

ภาษาไทย ๒๙๙ ๕๖.๖๐ ๑๕.๕๕ ๐.๓๓ ๑๑.๓๗ ๒๔.๗๕ ๒๘.๐๙ ๒๐.๗๔ ๑๓.๗๑ ๑.๐๐ - 

คณิตศาสตร ์ ๒๙๙ ๓๐.๕๒ ๑๔.๔๔ ๐.๖๗ ๑.๐๐ ๓.๓๔ ๑๑.๗๑ ๒๔.๔๑ ๔๙.๘๓ ๙.๐๓ - 

วิทยาศาสตร ์ ๒๙๙ ๓๗.๐๑ ๙.๓๒ - - ๐.๓๓ ๘.๐๓ ๓๐.๗๗ ๕๑.๕๑ ๙.๓๖ - 

ภาษาอังกฤษ ๒๙๙ ๒๗.๗๑ ๗.๐๒ - - - ๒.๐๑ ๒๖.๔๒ ๖๘.๒๓ ๓.๓๔ - 
 

 

 

 

ตาราง แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ(O-Net) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  

 

สาระวิชา จ านวนคน คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 

ดีมาก ดี ค่อนข้างด ี
ปาน

กลาง 
พอใช้ 

ควร

ปรับปรุง 

ควร

ปรับปรุง

อย่างยิ่ง 

ภาษาไทย ๒๘๐ ๔๖.๙๘ ๑๓.๙๕ - ๕.๐๐ ๑๘.๙๓ ๓๖.๐๗ ๒๔.๖๔ ๑๒.๘๖ ๒.๕๐ 

คณิตศาสตร ์ ๒๘๐ ๒๕.๔๖ ๑๒.๔๗ - ๑.๐๗ ๑.๗๙ ๗.๑๔ ๒๗.๘๖ ๕๕.๓๖ ๖.๐๗ 

วิทยาศาสตร ์ ๒๘๐ ๒๘.๘๒ ๗.๘๑ - - ๐.๓๖ ๒.๘๖ ๒๔.๖๔ ๖๑.๗๙ ๑๐.๓๖ 

สังคมศึกษา ๒๘๐ ๓๔.๑๓ ๖.๒๓ - - - ๒.๘๖ ๒๕.๗๑ ๕๗.๘๖ ๑๓.๕๗ 

ภาษาอังกฤษ ๒๘๐ ๒๕.๒๕ ๘.๗๕ - - ๐.๓๖ ๓.๕๗ ๑๗.๕๐ ๗๐.๗๑ ๗.๘๖ 
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ค ารับรอง 
ขอรับรองว่ารายงานประจ าปีของสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของโรงเรียนสตึก ฉบับนี้ ได้ผ่านการ

พิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ในการจัดกิจกรรม/โครงการได้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน โดยผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาทุกมาตรฐานของปีการศึกษา ๒๕๖๑  อยู่ในระดับดีเลิศ และเห็นว่ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา
ดังกล่าว มีความเหมาะสมที่จะน ามาใช้ในการบริหารงานของสถานศึกษาและการจัดการศึกษาของเยาวชน นอกจากนี้
รายงานประจ าปีของสถานศึกษาฉบับนี้ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๒ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมซึ่งเป็น
เป้าหมายส าคัญของการจัดการศึกษาในปัจจุบัน  
 
 
 
                                                                      (นายฉัตรชัย   ทีรฆวณิช)  

  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  
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ภาคผนวก จ 

กิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียน 
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กีฬาภายใน 
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ค่ายคณิตศาสตร์พัฒนาทักษะกระบวนการคิด 
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พิธีทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 
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ขยายผลโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
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เยี่ยมบ้านนักเรียน 
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ค่ายยุวชนคนคุณธรรม 
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ค่ายภาษาไทย 
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ร่วมงานมหกรรมประเพณี แข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ จังหวัดบุรีรัมย์ 
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อบรมรมโรงเรียนมาตรฐานสากล 
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โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
โดยใช้กระบวนการ PLC 
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เปิดบ้านวิชาการ Openhouse 
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วันมาฆบูชา 
 


