
 

 
 

รายงานประจาํปของสถานศกึษา  

ประจําปการศกึษา ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

โรงเรียนวเิศษไชยชาญ  “ตันตวิทิยาภมู”ิ 

ตําบลไผจําศลิ  อําเภอวเิศษชัยชาญ  จังหวัดอางทอง 
 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

สังกัดคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศกึษาธกิาร 



คํานํา 
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด

ที่ ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗   ไดระบุใหหนวยงานตนสังกัดและ

สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   และใหถือวาการประกันคุณภาพ

ภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบรหิารการศกึษาที่ตองดําเนนิการอยางตอเนื่อง   โดยมีการจัดทํา

รายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด  หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อ

นําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก   

จากพระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติดังกลาว โรงเรยีนวเิศษไชยชาญ “ตันตวิทิยาภูมิ” ไดตระหนักถึง

ความสําคัญของการประเมินผลการดําเนินงานภายในสถานศึกษา   จงึไดจัดใหมีระบบการประเมินผล

การปฏิบัตงิานประจําปของตนเอง เพื่อปรับปรุงแกไขการทํางานอยูตลอดเวลาในทุกปการศกึษา 

 สําหรับการประเมินมาตรฐานครั้งนี้   ไดประเมินตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๑๕ มาตรฐาน  ซ่ึงไดทําการประเมินผลการดําเนินงาน

ของโรงเรยีน ในปการศกึษา ๒๕๕๗ ที่ผานมา   โดยโรงเรยีนไดแตงตัง้คณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายในของโรงเรยีนตามมาตรฐานการศกึษาของสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพื้นฐาน ทัง้หมด 

๔ ดาน คอื ดานคุณภาพผูเรยีน ดานการจัดการศกึษา ดานการสรางสังคมแหงการเรยีนรู และดานการ

สงเสรมิบทบาทของสถานศกึษา   การจัดทําเอกสารฉบับนี้เปนการประเมินตามสภาพจรงิ (Authentic 

Assessment) ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ   ตามโครงการ/กิจกรรมที่โรงเรียนดําเนินการพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรยีน ซ่ึงเปนขอมูลเชิงประจักษที่สามารถตรวจสอบได   เพื่อแสดงให

เห็นถึงผลการดําเนินงานของโรงเรียนตลอดปการศึกษา ๒๕๕๙   ซ่ึงโรงเรียนหวังวารายงานผลการ

ปฏิบัตงิานประจําปการศกึษาเลมนี้จะใหขอมูลซ่ึงเปนสารสนเทศที่สําคัญเกี่ยวกับผลการดําเนนิงานของ

โรงเรยีนในปการศกึษา ๒๕๕๘ และแนวทางการพัฒนาการดําเนนิงานของโรงเรยีนในปการศกึษาถัดไป    

ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษาของโรงเรยีนทุกคนที่

ไดรวมกันรวบรวมหลักฐานและตรวจสอบยนืยันรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาฉบับนี้  

 

 

 

          (  นายรณชัย   นิ่มกลุ  ) 

     ผูอํานวยการโรงเรยีนวเิศษไชยชาญ “ตันตวิทิยาภูมิ” 

                                                                ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 

 

 



สารบัญ 

 

เร่ือง  หนา 

ตอนท่ี ๑ ขอมูลพ้ืนฐาน ๑ 

 ๑. ขอมูลทั่วไป ๑ 

 ๒. ขอมูลครูและบุคลากร ๕ 

 ๓. ขอมูลนักเรยีน ๘ 

 ๔. ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนระดับสถานศกึษา ๙ 

 ๕. ขอมูลผลการทดสอบระดับชาตขิองผูเรยีน ๑๗ 

 ๖. แหลงเรยีนรูภายในและภายนอกสถานศกึษา/ภูมิปญญาทองถิน่ ๑๘ 

 ๗. ขอมูลงบประมาณ ๒๐ 

 ๘. ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม ๒๐ 

 ๙. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกและขอเสนอแนะ ๒๒ 

 ๑๐. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศกึษารอบปที่ผานมา ๒๕ 

 ๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศกึษา ปการศกึษา ๒๕๕๙ ๓๔ 

ตอนท่ี ๒ ผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษา ๓๕ 

 มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผูเรยีน ๓๕ 

 มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบรหิารและการจดัการของผูบรหิารสถานศกึษา ๓๘ 

 มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ ๔๐ 

 มาตรฐานที ่๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสทิธผิล ๔๑ 

ตอนท่ี ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความตองการการชวยเหลอื ๔๓ 

ภาคผนวก    ๔๗ 

 

 

 

 

 

 



สวนที่ ๑  

ขอมูลพื้นฐาน 

 

 ๑. ขอมูลท่ัวไป 
 

 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”   ตั้งอยู ณ เลขที่ ๗๐ หมูที่ ๖ ตําบลไผจําศิล 

อําเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอางทอง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕   

รหัสไปรษณีย ๑๔๑๑๐  โทรศัพท ๐๓๕-๖๓๑๗๓๓  โทรสาร ๐๓๕-๖๓๒๘๒๑  E-mail : 

tanti@hotmail.com  Website : www.tanti.ac.th  เปดสอนระดับช้ันมัธยมศกึษาปที่ ๑ ถึงระดับช้ัน

มัธยมศกึษาปที่ ๖    
 

 ๒. ขอมูลครูและบคุลากร 
 

 ขอมูลผูบริหาร 

๑) ผูอํานวยการโรงเรียนช่ือ นายรณชัย   นิ่มกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาการบรหิารการศึกษา  โทรศัพท ๐๘๗-๓๑๙๑๘๕๖  ดํารงตําแหนงที่

โรงเรยีนนี้ ตัง้แตวันที่ ๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๗  จนถงึปจจุบัน เปนเวลา ๒ ป ๔ เดอืน 

๒) รองผูอํานวยการโรงเรยีน จํานวน ๓ คน  

๒.๑)  นางสาวปรัศนยีา  วณิกสัมบัญ  วุฒิการศกึษาสูงสุด  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

(ศษ.ม.) สาขาบรหิารการศึกษา  โทรศัพท ๐๘๑–๘๕๑๖๑๘๖  รับผิดชอบกลุมบรหิารงานกจิการ

นักเรยีน  ดํารงตําแหนงที่โรงเรยีนนี้ ตัง้แตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จนถงึปจจุบัน เปนเวลา ๑ ป 

๙ เดอืน 

๒.๒) นางสาวกาญจนา  กันหาภัย วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

(ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา  โทรศัพท ๐๘๙–๐๘๓๘๑๐๒  รับผิดชอบกลุมบริหารงาน

งบประมาณและบุคลากร  ดํารงตําแหนงที่โรงเรียนนี้ ตั้งแตวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จนถึง

ปจจุบัน เปนเวลา ๑ ป ๙ เดอืน 

๒.๓) นายเนลวัฒก  กิ่งสุวรรณพงษ  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

(ศษ.ม.) สาขาบรหิารการศกึษา  โทรศัพท ๐๘๙–๑๓๙๙๙๘๗  รับผิดชอบกลุมบรหิารงานวชิาการ  

ดํารงตําแหนงที่โรงเรยีนนี้ตัง้แตวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จนถงึปจจุบัน เปนเวลา ๑ ป ๙ เดอืน 

 

 

 



๒ 

 
ขอมูลครูประจําการ 
 

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล 
อายุ 

(ป) 

อายุ

ราชการ 
ตําแหนง/วทิยฐานะ วุฒ ิ วชิาเอก สอนวชิา/ช้ัน 

จํานวนชั่วโมง

ท่ีรับการ

พัฒนา/ป 

๑ นางสาวบุษกร  มูลธโิต ๔๑ ๔ คร-ูไมมีวทิยฐานะ ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ภาษาไทย/ม.๕ ๕๕ 

๒ นางพัชรนิทร  พ่ึงเนตร ๕๙ ๓๘ คร-ูชํานาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ม.๑,๒ ๒๔ 

๓ นางสวงิ   ดาวลอย ๕๔ ๒๕ คร-ูชํานาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ม.๔,๕,๖ ๕๑ 

๔ นางสาวดารากร  บุญสม ๓๘ ๑๑ คร-ูชํานาญการ ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ม.๕,๖ ๕๑ 

๕ นางจนิตนา  วชิาบาล ๔๐ ๖ คร-ูไมมีวทิยฐานะ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ม.๒ ๒๔ 

๖ นางคําเตอืน   สังขวเิศษ ๔๗ ๑๐ คร-ูชํานาญการพิเศษ ศษ.ม. การบรหิารการศกึษา ภาษาไทย/ม.๒,๔,๕,๖ ๖๐ 

๗ นางสาวงามพันธุ  สัยศร ี ๓๑ ๗ คร-ูไมมีวทิยฐานะ ค.ม. วธิวีทิยาการวจัิยทางการศกึษา ภาษาไทย/ม.๓ ๒๔ 

๘ นายเสถยีร  บุตรหนองแสง ๕๓ ๒๙ คร-ูชํานาญการพิเศษ ศษ.ม. การสอนภาษาไทย ภาษาไทย/ม.๓,๖ ๑๒๘ 

๙ นางวรนุช  พงศสุธรีกุล ๕๘ ๓๕ คร-ูชํานาญการพิเศษ ค.บ. คณติศาสตร คณติศาสตร/ม.๕ ๒๔ 

๑๐ นางกลัยา  พันป ๕๕ ๓๓ คร-ูชํานาญการพิเศษ ค.ม. หลักสูตรและการสอน คณติศาสตร/ม.๓ ๕๔ 

๑๑ นางชุตมิา  ไชยสทิธิ ์ ๓๗ ๑๔ คร-ูชํานาญการพิเศษ ค.ม. วธิวีทิยาการวจัิยทางการศกึษา คณติศาสตร/ม.๒ ๒๔ 

๑๒ นางสาวชัชดา  ครองตน ๓๖ ๑๑ คร-ูชํานาญการพิเศษ ค.บ. คณติศาสตร คณติศาสตร/ม.๑,๓ ๖๖ 

๑๓ นางสาวสุมาล ี มีสกุล ๓๔ ๑๑ คร-ูชํานาญการพิเศษ ปร.ด. วจัิยและพัฒนาศักยภาพมนุษย คณติศาสตร/ม.๖ ๓๐ 

๑๔ นางสาวเพ็ญไพจติร   สกลุพันธุ ๓๐ ๖ คร-ูชํานาญการ กศ.ม. การสอนคณติศาสตร คณติศาสตร/ม.๔,๕ ๒๔ 

๑๕ นางสาวสาวติร ี  บําเพ็ญทาน ๓๐ ๗ คร-ูชํานาญการ ศษ.ม. การบรหิารการศกึษา คณติศาสตร/ม.๑ ๒๔ 

ขอมูลจํานวนช่ัวโมงการอบรมและพัฒนาตนเองของครู ปการศึกษา ๒๕๕๙ 



๓ 

 

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ตําแหนง/วทิยฐานะ วุฒ ิ วชิาเอก สอนวชิา/ช้ัน 

จํานวนครั้ง/

ชั่วโมงท่ีรับ

การพัฒนา/ป 

๑๖ นางสาวรพินทนภิา   พลกีติตวัิฒน ๒๕ ๑ คร-ูครูผูชวย ค.บ. คอมพวิเตอร-คณติศาสตร คณติศาสตร/ม.๒ ๕๔ 

๑๗ นางสาวสุมาล ี เฉลยจรรยา ๕๙ ๓๖ คร-ูชํานาญการพิเศษ วท.ม. การสอนเคมี วทิยาศาสตร-เคมี/ม.๓,๕ ๕๔ 

๑๘ นางเบ็ญจมาภรณ  ไกรลาศ ๕๙ ๓๗ คร-ูชํานาญการพิเศษ วท.ม. การสอนชีววทิยา วทิยาศาสตร-ชีววทิยา/ม.๕,๖ ๓๐ 

๑๙ นายประทปี  ผาสุภะ ๔๒ ๑๘ คร-ูชํานาญการ ค.บ. เคมี วทิยาศาสตร-เคมี/ม.๒,๓,๔ ๔๘ 

๒๐ นางฉววีรรณ  เอกสมบัต ิ ๔๖ ๒๑ คร-ูชํานาญการพิเศษ ค.บ. วทิยาศาสตรทั่วไป วทิยาศาสตร/ม.๓,๔ ๒๔ 

๒๑ นายยุทธนา   กนัตะบุตร ๓๕ ๘ คร-ูชํานาญการ กศ.ม. การสอนวทิยาศาสตร วิทยาศาสตร-เคม,ีฟสิกส/ม.๑,๔,๖ ๔๘ 

๒๒ นางสาวทฆัิมพร   บําเพ็ญ ๒๖ ๓ คร-ูไมมีวทิยฐานะ กศ.บ. การสอนชีววทิยา วทิยาศาสตร-ชีววทิยา/ม.๔ 

โลกดาราศาสตร/ม.๕ 

๔๐ 

๒๓ นางสาวเกศรนิ   ยิ้มชอย ๓๔ ๖ คร-ูไมมีวทิยฐานะ กศ.ม. การสอนวทิยาศาสตร วทิยาศาสตร/ม.๒ เคมี/ม.๖ ๖๔ 

๒๔ นางสาวอัญชดา   เขียวอุไร ๓๐ ๕ คร-ูไมมีวทิยฐานะ วท.บ. วทิยาศาสตรชีวภาพ วทิยาศาสตร/ม.๑,๒,๕ ๕๔ 

๒๕ นางสาวชมนาด   ปานแกว ๓๒ ๑ คร-ูครูผูชวย กศ.บ. วทิยาศาสตร-ฟสกิส วทิยาศาสตร/ม.๑,๒, โลก

ดาราศาสตร/ม.๔, ฟสกิส/ม.๕ 

๗๘ 

๒๖ นางสาวกนกภัทร   พ่ึงนอย ๒๖ ๑ คร-ูครูผูชวย กศ.บ. วทิยาศาสตร-ฟสกิส วทิยาศาสตร/ม.๑,๒,โลกดารา

ศาสตร/ม.๔, ฟสกิส/ม.๔,๖ 

๗๘ 

๒๗ นางวรรณา  ทองแดง ๕๑ ๒๗ คร-ูชํานาญการพิเศษ ค.บ.  สังคมศกึษา สังคมศกึษา/ม.๔ ๔๒ 

๒๘ นางสาวประเทอืง  ยิ้มพงษ ๕๙ ๓๙ คร-ูชํานาญการพิเศษ ค.บ. สังคมศกึษา สังคมศกึษา/ม.๓ ๓๐ 

๒๙ นางกรณุา  ชินะตังกูร ๖๐ ๓๖ คร-ูชํานาญการพิเศษ ค.บ.  สังคมศกึษา สังคมศกึษา/ม.๒,๓ ๒๔ 



๔ 

 

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ตําแหนง/วทิยฐานะ วุฒ ิ วชิาเอก สอนวชิา/ช้ัน 

จํานวนครั้ง/

ชั่วโมงท่ีรับ

การพัฒนา/ป 

๓๐ นายไชยวัฒน  วัฒนวงศ ๕๗ ๓๗ คร-ูชํานาญการพิเศษ ศษ.บ.  สังคมศกึษา สังคมศกึษา/ม.๓,๔ ๔๐ 

๓๑ นางกฤษณา  หงษจนิดา ๖๐ ๓๖ คร-ูชํานาญการพิเศษ ค.บ.  สังคมศกึษา สังคมศกึษา/ม.๑,๕ ๒๔ 

๓๒ นางวนิดิา  คหกจิไพศาล ๓๓ ๖ คร-ูไมมีวทิยฐานะ ค.บ. วัดผลการศกึษา สังคมศกึษา/ม.๑,๔,๕ ๖๖ 

๓๓ นายเชาวนวัฒน   ทพิยอักษร ๓๗ ๑ คร-ูครูผูชวย ศ.ม. เศรษฐศาสตรธุรกจิ สังคมศกึษา/ม.๕ ๑๘ 

๓๔ นายณรงญฤทษ   กัลยา ๒๘ ๑ คร-ูครูผูชวย รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร สังคมศกึษา/ม.๑,๒,๓ ๔๒ 

๓๕ นางสาวสนุาร ี  รุงมี ๒๘ ๑ คร-ูครูผูชวย ค.บ. สังคมศกึษา สังคมศกึษา/ม.๑,๒,๓,๖ ๑๐๘ 

๓๖ นายพรชัย   ทองแดง ๕๔ ๒๖ คร-ูชํานาญการพิเศษ ค.ม. ศลิปศกึษา ศลิปะ/ม.๕,๖ ๓๐ 

๓๗ นางวไิลวรรณ  เอ่ียมสะอาด ๕๙ ๓๘ คร-ูชํานาญการพิเศษ ค.บ. นาฏศลิป ศลิปะ-นาฏศลิป/ม.๑,๒ ๒๔ 

๓๘ นายพรไชย  หงษสงวนศร ี ๕๗ ๒๗ คร-ูชํานาญการพิเศษ ศษ.บ. สังคมศกึษา ศลิปะ-ดนตรไีทย/ม.๓ ๖๔ 

๓๙ นายสนิชัย  พงษชุบ ๕๗ ๓๕ คร-ูชํานาญการพิเศษ ค.บ. ศลิปศกึษา ศลิปะ/ม.๔,๕,๖ ๑๘ 

๔๐ นางประชุม  อวนแกว ๕๐ ๒๖ คร-ูชํานาญการพิเศษ ค.บ. นาฏศลิป ศลิปะ/ม.๑,๔ ๘๖ 

๔๑ นายคนงึ  เจยีรนันท ๔๘ ๒๔ คร-ูชํานาญการพิเศษ ค.บ. ดนตร ี ศลิปะ/ม.๖ ๒๔ 

๔๒ นายอานนท   พุมขุน ๕๕ ๓๓ คร-ูชํานาญการพิเศษ กศ.ม. พลศกึษา สุขศกึษา-พลศกึษา/ม.๕ ๒๔ 

๔๓ นายกมล  ตนัตริุงเรอืง ๕๙ ๓๘ คร-ูชํานาญการพิเศษ ค.บ. พลศกึษา สุขศกึษา-พลศกึษา/ม.๑,๒,๖ ๒๔ 

๔๔ นายนรศิ  เมตตาสทิธกิร ๕๘ ๓๕ คร-ูชํานาญการ กศ.บ. พลศกึษา สุขศกึษา-พลศกึษา/ม.๑,๒,๕ ๔๗ 

๔๕ นายกฤษณ  ไกรลาศ ๕๗ ๓๕ คร-ูชํานาญการพิเศษ ค.บ. พลศกึษา สุขศกึษา-พลศกึษา/ม.๒,๓,๔ ๒๔ 

๔๖ นางชญาดา  ชูกจิเจรญิวัฒนา ๕๑ ๑ คร-ูครูผูชวย ค.บ. พลศกึษา สุขศกึษา-พลศกึษา/ม.๓,๕ ๖๒ 



๕ 

 

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ตําแหนง/วทิยฐานะ วุฒ ิ วชิาเอก สอนวชิา/ช้ัน 

จํานวนครั้ง/

ชั่วโมงท่ีรับ

การพัฒนา/ป 

๔๗ นายเมธ ี นาคพนม ๕๖ ๓๑ คร-ูชํานาญการพิเศษ ค.ม. บรหิารการศกึษา การงานฯ/ม.๔,๕,๖ ๒๔ 

๔๘ นางเนาวรตัน  เลศินันทกุล ๕๘ ๓๘ คร-ูชํานาญการพิเศษ ค.บ. สังคมศกึษา การงานฯ/ม.๑,๒,๓,๕,๖ ๒๔ 

๔๙ นางบุบผา  ทองประเทอืง ๕๙ ๓๘ คร-ูชํานาญการพิเศษ ค.บ. คหกรรมศาสตร การงานฯ/ม.๒,๓,๔,๖ ๒๔ 

๕๐ นางสาวจรินันท  บุญสุข ๔๒ ๖ คร-ูชํานาญการ บธ.ม. บรหิารธรุกจิ การงานฯ/ม.๑,๒,๕ ๗๑ 

๕๑ นางนันทนา  เรอืงชัยวริยิะ ๕๔ ๒๘ คร-ูชํานาญการพิเศษ ศษ.ม. บรหิารการศกึษา คอมพิวเตอร/ม.๑ ๓๙ 

๕๒ นายอภิรักษ  หงสหาญณรงค ๓๔ ๙ คร-ูชํานาญการ ศษ.ม. บรหิารการศกึษา คอมพิวเตอร/ม.๖ ๓๖ 

๕๓ นางสุมิตรา  ลี้ถาวรกุล ๓๓ ๘ คร-ูชํานาญการ ศษ.ม. บรหิารการศกึษา คอมพิวเตอร/ม.๒,๕,๖ ๓๖ 

๕๔ นายวรียุทธ  พูลพร ๓๒ ๔ คร-ูไมมีวทิยฐานะ ศษ.ม. บรหิารการศกึษา คอมพิวเตอร/ม.๒,๓ ๖๖ 

๕๕ นางสาวปราณ ี  พวงทองคํา ๓๘ ๕ คร-ูไมมีวทิยฐานะ วท.ม. การจดัการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

คอมพิวเตอร/ม.๓,๔ ๑๕๒ 

๕๖ นางสาววงษเนตร  สายสุวรรณ ๕๗ ๓๒ คร-ูชํานาญการพิเศษ ศศ.ม. จติวทิยาการศกึษา ภาษาอังกฤษ/ม.๑,๕ ๙๐ 

๕๗ นายประเวศ  กวยาวงศ ๕๙ ๓๘ คร-ูชํานาญการ ศษ.บ. สังคมศกึษา ภาษาอังกฤษ/ม.๖ ๒๔ 

๕๘ นางมนตร ี เขมะชิต ๕๔ ๒๙ คร-ูชํานาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/ม.๒ ๕๒ 

๕๙ นางสาวรตพิร  นารถสกุล ๓๓ ๕ คร-ูไมมีวทิยฐานะ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/ม.๑ ๗๒ 

๖๐ นายสมคิด  ออนจนัทร ๓๓ ๕ คร-ูไมมีวทิยฐานะ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/ม.๓,๕,๖ ๕๓ 

๖๑ นางสาววาสนา  ศรมีาพันธุ ๓๐ ๖ คร-ูไมมีวทิยฐานะ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/ม.๓,๔ ๒๔ 

๖๒ นางสาวปนนร ี พานเข็ม ๒๗ ๔ คร-ูไมมีวทิยฐานะ ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/ม.๔,๖ ๑๑๔ 



๖ 

 

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ตําแหนง/วทิยฐานะ วุฒ ิ วชิาเอก สอนวชิา/ช้ัน 

จํานวนครั้ง/

ชั่วโมงท่ีรับ

การพัฒนา/ป 

๖๓ นางสาววราภรณ   เวทการ ๒๘ ๑ คร-ูครูผูชวย ศศ.บ. ภาษาจนี ภาษาจนี/ม.๑,๒,๓,๔,๕ ๘๘ 

๖๔ นายโสภณ   เอ่ียมสําอางค ๒๕ ๑ คร-ูครูผูชวย ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/ม.๓,๖ ๗๐ 

๖๕ นางอารรีัตน  ธงไชย ๕๗ ๓๔ คร-ูชํานาญการพิเศษ วท.บ. จติวทิยา แนะแนว/ม.๒,๖ ๒๔ 

๖๖ นางสาวพิมพรรณ  เพ่ิมพูลศกัดิ ์ ๖๐ ๓๒ คร-ูชํานาญการพิเศษ ศษ.ม. เทคโนโลยกีารศกึษา แนะแนว/ม.๓,๕ ๕๔ 

๖๗ นางสาวรําเพย   บตุรดาเลศิ ๓๔ ๔ คร-ูไมมีวทิยฐานะ ค.บ. บรรณารักษศาสตรและ

สารนเิทศศาสตร 

แนะแนว/ม.๑,๔ ๗๒ 

 

 ขอมูลครูอัตราจาง 
 

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
ประสบการณ

การสอน (ป) 
วุฒ ิ วชิา เอก สอนวชิา/ช้ัน จางดวยเงนิ 

จํานวนครั้ง/

ชั่วโมงท่ีรับการ

พัฒนา/ป 

๑ นางสาวธนวรรณ   งามเสงี่ยม ๒๔ ๑ ค,บ. คณติศาสตร คณติศาสตร/ม.๑,๖ เงนิระดมทรัพยเพื่อการศกึษา ๒๔ 

๒ นางสาวปรัชญาภรณ  วะสุวัชร ๒๔ ๑ ค.บ. วทิยาศาสตร วทิยาศาสตร/ม.๑ เงนิระดมทรัพยเพื่อการศกึษา ๒๔ 

๓ นายรัฐภูมิ   ยวงทอง ๒๔ ๑ ค.บ. สังคมศกึษา สังคมศกึษา/ม.๔,๖ เงนิระดมทรัพยเพื่อการศกึษา ๒๔ 

๔ นางสาวเบญจวรรณ  กสผิล ๒๗ ๕ ศศ.บ. การสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/ม.๒,๔ เงนิระดมทรัพยเพื่อการศกึษา ๒๔ 

๕ นายเสฎวุฒิ   นันตเสนยี ๒๖ ๔ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/ม.๔,๕,๖ เงนิระดมทรัพยเพื่อการศกึษา ๔๒ 

๖ นางสาวกรอบแกว  เพ็งคลาย ๒๕ ๑ กศ.บ. การสอนภาษาจนี ภาษาจนี/ม.๓,๔,๕,๖ เงนิระดมทรัพยเพื่อการศกึษา ๒๔ 

๗ นายอธชินัน   เชิดศริ ิ ๓๐ ๑ วท.บ. เกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว) การงาน/ม.๔,๕ เงนิระดมทรัพยเพื่อการศกึษา ๒๔ 

๘ นางสาวนนทร ี  พุฒิซอน ๒๗ ๓ ค.บ. คอมพิวเตอรศกึษา คอมพิวเตอร/ม.๒,๖ เงนิระดมทรัพยเพื่อการศกึษา ๓๐ 



๗ 

 
สรุปจํานวนบุคลากร 
 

บุคลากร ผูบริหาร ครูผูสอน 
พนักงาน

ราชการ 
ครูอัตราจาง เจาหนาท่ีอ่ืนๆ 

ปการศกึษา ๒๕๕๗ ๒ ๗๓ - ๗ ๗ 

ปการศกึษา ๒๕๕๘ ๕ ๘๑ - ๘ ๗ 

ปการศกึษา ๒๕๕๙ ๔ ๖๗ - ๘ ๘ 

 

สรุปจํานวนวุฒกิารศกึษาสูงสุดของผูบริหารและบุคลากรครู 
 

ตําแหนง วุฒกิารศกึษา จํานวน (คน) 

ผูบรหิาร ปรญิญาโท ๔ 

บุคลากรคร ู ปรญิญาตร ี ๔๘ 

 ปรญิญาโท ๒๖ 

 ปรญิญาเอก ๑ 

 

สรุปภาระงานสอนของครูในแตละกลุมสาระการเรียนรู 
 

กลุมสาระการเรียนรู 
ครูประจําการ 

(คน) 

ครูอัตราจาง 

(คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 

๑ คน (คาบเรียน/สัปดาห) 

ภาษาไทย ๘ - ๑๖.๗๕ 

คณติศาสตร ๘ ๑ ๑๗.๘๙ 

วทิยาศาสตร ๑๐ ๑ ๑๗.๐๙ 

สังคมศกึษา ฯ ๙ ๑ ๑๖.๗ 

สุขศกึษาและพลศกึษา ๕ - ๑๘.๒ 

ศลิปะ ๖ - ๑๔.๖๗ 

การงานอาชีพฯ ๙ ๒ ๑๖.๖๔ 

ภาษาตางประเทศ ๙ ๓ ๑๕.๐๐ 

กลุมสงเสรมิการสอน ๓ - ๑๔.๓๓ 

รวม ๖๗ ๘ ๑๖.๔๗ 

 

 



๘ 

 
 ๓. ขอมูลนักเรียน (ณ  วันท่ี ๑๐ มถิุนายน ของปการศกึษา ๒๕๕๙) 
 

 จํานวนนกัเรยีนในโรงเรยีนทัง้สิ้น ๑,๓๑๖ คน  จําแนกตามระดับช้ันที่เปดสอน  

 

ระดับช้ันเรียน จํานวนหอง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ตอหอง 

ม.๑ ๘ ๑๕๓ ๑๒๕ ๒๗๘ ๓๔.๗๕ 

ม.๒ ๘ ๑๑๙ ๑๐๘ ๒๒๗ ๒๘.๓๘ 

ม.๓ ๘ ๑๐๒ ๑๓๐ ๒๓๒ ๒๙.๐๐ 

รวม ชวงช้ันท่ี ๓ ๒๔ ๓๗๔ ๓๖๓ ๗๓๗ ๓๐.๗๑ 

ม.๔ ๖ ๗๐ ๑๒๙ ๑๙๙ ๓๓.๑๗ 

ม.๕ ๖ ๖๕ ๑๑๕ ๑๘๐ ๓๐.๐๐ 

ม.๖ ๗ ๗๔ ๑๒๖ ๒๐๐ ๒๘.๕๗ 

รวม ชวงช้ันท่ี ๔ ๑๙ ๒๐๙ ๓๗๐ ๕๗๙ ๓๐.๔๗ 

รวมท้ังหมด ๔๓ ๕๘๔ ๗๓๓ ๑,๓๑๖ ๓๐.๖๐ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 

 

  ๔. ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศกึษา 
 

 ๔.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรู 

 ภาคเรยีนที่ ๑ ปการศกึษา ๒๕๕๙ 

ชวงช้ันท่ี ๓ 
 

กลุมสาระการเรยีนรู 

จํานวนนักเรยีนที่มีผลการเรยีน 

รวม 

ผลการ

เรยีน

เฉลี่ย 

จํานวน 

นักเรียนท่ีได

ระดับ ๓ ข้ึนไป 

รอยละ 

นักเรียนท่ีได

ระดับ ๓ ข้ึนไป 
๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ ร มส 

ภาษาไทย ๔๖ ๔๗ ๑๐๑ ๗๓ ๑๗๐ ๑๒๐ ๑๔๘ ๒๑ ๑ ๕ ๗๓๒ ๒.๐๕ ๑๙๔ ๒๖.๕๐ 

คณิตศาสตร ๓๑ ๒๘ ๓๗ ๗๘ ๑๑๑ ๑๐๒ ๓๐๕ ๓๒ ๔ ๓ ๗๓๑ ๑.๖๕ ๙๖ ๑๓.๑๓ 

วทิยาศาสตร ๓๖ ๔๘ ๙๕ ๑๑๕ ๑๔๖ ๑๑๘ ๑๓๙ ๓๒ ๐ ๐ ๗๒๙ ๒.๐๕ ๑๗๙ ๒๔.๕๕ 

สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๒๘๐ ๑๘๖ ๒๗๙ ๒๒๘ ๒๔๙ ๑๒๑ ๘๓ ๑๓ ๑๗ ๑๖ ๑,๔๗๒ ๒.๖๘ ๗๔๕ ๕๐.๖๑ 

สุขศกึษาและพลศกึษา ๗๘๒ ๑๙๐ ๑๕๙ ๑๒๘ ๙๗ ๓๙ ๓๖ ๑๐ ๒ ๑ ๑,๔๔๔ ๓.๓๘ ๑๑๓๑ ๗๘.๓๒ 

ศลิปะ ๒๐๙ ๑๑๔ ๑๔๒ ๑๑๕ ๖๓ ๔๒ ๒๙ ๒ ๑๕ ๓ ๗๓๔ ๒.๙๕ ๔๖๕ ๖๓.๓๕ 

การงานอาชพีและเทคโนโลยี ๒๔๕ ๑๐๘ ๑๒๗ ๗๐ ๗๖ ๒๘ ๕๓ ๘ ๑๐ ๑๔ ๗๓๙ ๒.๙๒ ๔๘๐ ๖๔.๙๕ 

ภาษาตางประเทศ ๕๖ ๕๐ ๗๘ ๗๘ ๑๐๘ ๑๒๙ ๑๙๙ ๒๖ ๔ ๑๔ ๗๔๒ ๑.๙๔ ๑๘๔ ๒๔.๘๐ 

รวม ๑,๖๘๕ ๗๗๑ ๑,๐๑๘ ๘๘๕ ๑,๐๒๐ ๖๙๙ ๙๙๒ ๑๔๔ ๕๓ ๕๖ ๗,๓๒๓ ๒.๕๗ ๓,๔๗๔ ๔๗.๔๔ 

 

 

 



๙ 

 

ชวงช้ันท่ี ๔ 
 

กลุมสาระการเรยีนรู 

จํานวนนักเรยีนที่มีผลการเรยีน 

รวม 

ผลการ

เรยีน

เฉลี่ย 

จํานวน 

นักเรียนท่ีได

ระดับ ๓ ข้ึนไป 

รอยละ 

นักเรียนท่ีได

ระดับ ๓ ข้ึนไป 
๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ ร มส 

ภาษาไทย ๔๓ ๕๘ ๘๙ ๙๓ ๗๖ ๗๐ ๑๒๙ ๑๕ ๐ ๑๒ ๕๘๕ ๒.๑๕ ๑๙๐ ๓๒.๔๘ 

คณิตศาสตร ๔๑ ๓๐ ๕๐ ๗๕ ๑๐๓ ๑๒๓ ๑๒๖ ๑๓ ๐ ๒๓ ๕๘๔ ๑.๙๒ ๑๒๑ ๒๐.๗๒ 

วทิยาศาสตร ๔๒ ๓๒ ๑๐๑ ๑๑๐ ๑๘๕ ๒๐๒ ๒๐๖ ๒๒ ๐ ๐ ๙๐๐ ๑.๙๓ ๑๗๕ ๑๙.๔๔ 

สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๒๔๖ ๑๘๕ ๑๘๕ ๑๒๔ ๙๙ ๖๕ ๔๘ ๑๒ ๓ ๐ ๙๖๗ ๒.๙๔ ๖๑๖ ๖๓.๗๐ 

สุขศกึษาและพลศกึษา ๑๕๘ ๙๕ ๑๙๔ ๖๕ ๒๒ ๑๒ ๒๙ ๖ ๐ ๐ ๕๘๑ ๓.๑๐ ๔๔๗ ๗๖.๙๔ 

ศลิปะ ๑๕๐ ๔๔ ๑๐๕ ๖๕ ๕๔ ๖๐ ๙๙ ๔ ๑ ๐ ๕๘๒ ๒.๖๓ ๒๙๙ ๕๑.๓๗ 

การงานอาชพีและเทคโนโลยี ๔๐๖ ๓๕ ๓๙ ๙ ๖ ๑ ๖๘ ๒๐ ๐ ๑ ๕๘๕ ๓.๓๖ ๔๘๐ ๘๒.๐๕ 

ภาษาตางประเทศ ๔๖ ๔๑ ๗๑ ๙๑ ๑๑๙ ๑๐๗ ๙๔ ๕ ๙ ๓ ๕๘๖ ๒.๑๕ ๑๕๘ ๒๖.๙๖ 

รวม ๑,๑๓๒ ๕๒๐ ๘๓๔ ๖๓๒ ๖๖๔ ๖๔๐ ๗๙๙ ๙๗ ๑๓ ๓๙ ๕,๓๗๐ ๒.๕๒ ๒,๔๘๖ ๔๖.๒๙ 

 

 
 

 
 

 

 



๑๐ 

 

 ภาคเรยีนที่ ๒ ปการศกึษา ๒๕๕๙ 

ชวงช้ันท่ี ๓ 
 

กลุมสาระการเรยีนรู 

จํานวนนักเรยีนที่มีผลการเรยีน 

รวม 

ผลการ

เรยีน

เฉลี่ย 

จํานวน 

นักเรียนท่ีได

ระดับ ๓ ข้ึนไป 

รอยละ 

นักเรียนท่ีได

ระดับ ๓ ข้ึนไป 
๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ ร มส 

ภาษาไทย ๖๗ ๓๘ ๗๓ ๙๐ ๑๓๓ ๑๓๘ ๑๒๒ ๔๕ ๔ ๐ ๗๑๐ ๒.๐๓ ๑๗๘ ๒๕.๐๗ 

คณิตศาสตร ๑๖ ๒๓ ๓๓ ๖๕ ๑๐๑ ๑๑๖ ๒๒๓ ๑๒๐ ๕ ๐ ๗๐๒ ๑.๔๓ ๗๒ ๑๐.๒๖ 

วทิยาศาสตร ๕๘ ๔๑ ๗๑ ๗๔ ๑๑๖ ๑๓๗ ๑๓๔ ๖๑ ๐ ๑๕ ๗๐๗ ๑.๙๐ ๑๗๐ ๒๔.๐๕ 

สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑๒๗ ๕๔ ๑๐๘ ๑๓๕ ๑๒๔ ๘๐ ๕๖ ๑๔ ๑ ๘ ๗๐๗ ๒.๕๒ ๒๘๙ ๔๐.๘๘ 

สุขศกึษาและพลศกึษา ๓๐๘ ๙๘ ๑๒๑ ๖๖ ๔๖ ๓๐ ๒๕ ๔ ๘ ๐ ๗๐๖ ๓.๒๑ ๕๒๗ ๗๔.๖๕ 

ศลิปะ ๑๕๕ ๑๒๕ ๑๖๑ ๑๐๓ ๘๗ ๕๑ ๑๒ ๔ ๓ ๐ ๗๐๑ ๒.๙๔ ๔๔๑ ๖๒.๙๑ 

การงานอาชพีและเทคโนโลยี ๒๐๘ ๑๕๑ ๑๓๓ ๖๕ ๗๔ ๒๐ ๑๘ ๖ ๓๐ ๐ ๗๐๕ ๓.๐๐ ๔๙๒ ๖๙.๗๙ 

ภาษาตางประเทศ ๒๕ ๒๘ ๘๑ ๙๖ ๑๕๐ ๑๓๙ ๑๓๕ ๕๔ ๐ ๐ ๗๐๘ ๑.๘๗ ๑๓๔ ๑๘.๙๓ 

รวม ๙๖๔ ๕๕๘ ๗๘๑ ๖๙๔ ๘๓๑ ๗๑๑ ๗๒๕ ๓๐๘ ๕๑ ๒๓ ๕,๖๔๖ ๒.๓๖ ๒,๓๐๓ ๔๐.๗๙ 

 

 

 

 

 



๑๑ 

 

ชวงช้ันท่ี ๔ 
 

กลุมสาระการเรยีนรู 

จํานวนนักเรยีนที่มีผลการเรยีน 

รวม 

ผลการ

เรยีน

เฉลี่ย 

จํานวน 

นักเรียนท่ีได

ระดับ ๓ ข้ึนไป 

รอยละ 

นักเรียนท่ีได

ระดับ ๓ ข้ึนไป 
๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ ร มส 

ภาษาไทย ๓๒ ๕๘ ๙๙ ๑๐๕ ๙๘ ๖๗ ๗๙ ๒๖ ๐ ๗ ๕๗๑ ๒.๒๒ ๑๘๙ ๓๓.๑๐ 

คณิตศาสตร ๓๖ ๒๖ ๔๔ ๔๒ ๑๐๙ ๑๒๑ ๑๐๕ ๕๙ ๗ ๒๕ ๕๗๔ ๑.๗๐ ๑๐๖ ๑๘.๔๗ 

วทิยาศาสตร ๔๓ ๖๗ ๘๖ ๑๓๙ ๑๒๙ ๑๐๐ ๙๒ ๘๙ ๑ ๖ ๗๕๒ ๒.๐๑ ๑๙๖ ๒๖.๐๖ 

สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๒๒๐ ๒๓๑ ๒๖๙ ๑๒๖ ๖๔ ๑๒ ๑๕ ๑๗ ๒๑ ๕ ๙๘๐ ๓.๐๓ ๗๒๐ ๗๓.๔๗ 

สุขศกึษาและพลศกึษา ๓๘๖ ๖๑ ๖๗ ๒๔ ๑๖ ๕ ๒ ๔ ๔ ๐ ๕๖๙ ๓.๖๒ ๕๑๔ ๙๐.๓๓ 

ศลิปะ ๑๕๐ ๑๐๗ ๙๓ ๖๐ ๘๓ ๕๒ ๑๓ ๖ ๔ ๐ ๕๖๘ ๒.๙๒ ๓๕๐ ๖๑.๖๒ 

การงานอาชพีและเทคโนโลยี ๓๔๗ ๙๑ ๖๒ ๑๔ ๗ ๗ ๕ ๓๔ ๔ ๐ ๕๗๑ ๓.๔๓ ๕๐๐ ๘๗.๕๗ 

ภาษาตางประเทศ ๒๑ ๔๐ ๗๕ ๑๓๐ ๑๐๗ ๗๒ ๕๔ ๖๐ ๙ ๖ ๕๗๔ ๒.๐๐ ๑๓๖ ๒๓.๖๙ 

รวม ๑,๒๓๕ ๖๘๑ ๗๙๕ ๖๔๐ ๖๑๓ ๔๓๖ ๓๖๕ ๒๙๕ ๕๐ ๔๙ ๕,๑๕๙ ๒.๖๓ ๒,๗๑๑ ๕๒.๕๕ 

 

 

 

 

 



๑๒ 

 
๔.๒ ผลการประเมนิคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 ภาคเรยีนที่ ๑ ปการศกึษา ๒๕๕๙ 
 

กลุมสาระ 

จํานวน

นักเรยีน

ทัง้หมด 

จํานวน/รอยละของนักเรยีนตามระดับคุณภาพ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

ดเียี่ยม ดี ผาน ไมผาน 

ภาษาไทย ๑,๓๑๖ ๓๕๕ ๘๑๑ ๑๓๙ ๑๐ 

คณติศาสตร ๑,๓๑๖ ๒๕๐ ๙๐๔ ๑๒๗ ๓๕ 

วทิยาศาสตร ๑,๓๑๖ ๔๓๘ ๗๘๒ ๘๖ ๑๐ 

สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑,๓๑๖ ๓๔๑ ๙๕๐ ๑๙ ๖ 

สุขศกึษาและพลศกึษา ๑,๓๑๖ ๑๐๓ ๑,๑๘๘ ๑๖ ๘ 

ศลิปะ ๑,๓๑๖ ๑๗๓ ๑,๑๐๔ ๒๙ ๑๐ 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๑,๓๑๖ ๔๗๕ ๘๓๔ ๑ ๖ 

ภาษาตางประเทศ ๑,๓๑๖ ๓๖๑ ๘๘๑ ๕๕ ๑๙ 

รวม ๑๐,๕๒๘ ๒,๔๙๖ ๗,๔๕๕ ๔๗๒ ๑๐๕ 

เฉลี่ยรอยละ ๑๐๐.๐๐ ๒๓.๗๑ ๗๐.๘๑ ๔.๔๘ ๑.๐๐ 
  

ภาคเรยีนที่ ๒ ปการศกึษา ๒๕๕๙ 
 

กลุมสาระ 

จํานวน

นักเรยีน

ทัง้หมด 

จํานวน/รอยละของนักเรยีนตามระดับคุณภาพ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

ดเียี่ยม ดี ผาน ไมผาน 

ภาษาไทย ๑,๒๗๘ ๓๔๕ ๗๘๘ ๑๓๕ ๑๐ 

คณติศาสตร ๑,๒๗๘ ๒๔๓ ๘๗๘ ๑๒๓ ๓๔ 

วทิยาศาสตร ๑,๒๗๘ ๔๒๕ ๗๕๙ ๘๔ ๑๐ 

สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑,๒๗๘ ๓๓๑ ๙๒๓ ๑๘ ๖ 

สุขศกึษาและพลศกึษา ๑,๒๗๘ ๑๐๐ ๑๑๕๔ ๑๖ ๘ 

ศลิปะ ๑,๒๗๘ ๑๖๘ ๑๐๗๒ ๒๘ ๑๐ 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๑,๒๗๘ ๔๖๑ ๘๑๐ ๑ ๖ 

ภาษาตางประเทศ ๑,๒๗๘ ๓๕๑ ๘๕๖ ๕๓ ๑๘ 

รวม ๑๐,๒๒๔ ๒,๔๒๔ ๗,๒๔๐ ๔๕๘ ๑๐๒ 

เฉลี่ยรอยละ ๑๐๐.๐๐ ๒๓.๗๑ ๗๐.๘๑ ๔.๔๘ ๑.๐๐ 
 

 



๑๓ 

 
๔.๓ ผลการประเมนิการอาน คดิวเิคราะห และเขียน 

 ภาคเรยีนที่ ๑ ปการศกึษา ๒๕๕๙ 
 

กลุมสาระ 

จํานวน

นักเรยีน

ทัง้หมด 

จํานวน/รอยละของนักเรยีนตามระดับคุณภาพ 

การอานคิด วเิคราะห และเขียน 

ดเียี่ยม ดี ผาน ไมผาน 

ภาษาไทย ๑,๓๑๖ ๒๕๕ ๘๔๐ ๒๑๐ ๑๐ 

คณติศาสตร ๑,๓๑๖ ๗๐ ๘๙๒ ๓๓๘ ๑๖ 

วทิยาศาสตร ๑,๓๑๖ ๓๐๘ ๗๘๒ ๒๑๔ ๑๒ 

สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑,๓๑๖ ๓๕๕ ๘๕๙ ๘๕ ๑๖ 

สุขศกึษาและพลศกึษา ๑,๓๑๖ ๘๑ ๑,๒๓๐ ๑ ๔ 

ศลิปะ ๑,๓๑๖ ๓๙๕ ๙๑๕ ๑ ๔ 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๑,๓๑๖ ๒๖๕ ๑,๐๔๒ ๑ ๘ 

ภาษาตางประเทศ ๑,๓๑๖ ๑๖๙ ๙๐๙ ๒๑๘ ๒๐ 

รวม ๑๐,๕๒๘ ๑,๘๙๙ ๗,๔๖๙ ๑,๐๖๙ ๙๒ 

เฉลี่ยรอยละ ๑๐๐.๐๐ ๑๘.๐๔ ๗๐.๙๔ ๑๐.๑๕ ๐.๘๗ 
  

 ภาคเรยีนที่ ๒ ปการศกึษา ๒๕๕๙ 
 

กลุมสาระ 

จํานวน

นักเรยีน

ทัง้หมด 

จํานวน/รอยละของนักเรยีนตามระดับคุณภาพ 

การอานคิด วเิคราะห และเขียน 

ดเียี่ยม ดี ผาน ไมผาน 

ภาษาไทย ๑,๒๗๘ ๒๔๘ ๘๑๖ ๒๐๔ ๑๐ 

คณติศาสตร ๑,๒๗๘ ๖๘ ๘๖๖ ๓๒๘ ๑๖ 

วทิยาศาสตร ๑,๒๗๘ ๒๙๙ ๗๕๙ ๒๐๘ ๑๒ 

สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑,๒๗๘ ๓๔๕ ๘๓๔ ๘๓ ๑๖ 

สุขศกึษาและพลศกึษา ๑,๒๗๘ ๗๙ ๑๑๙๔ ๑ ๔ 

ศลิปะ ๑,๒๗๘ ๓๘๔ ๘๘๙ ๑ ๔ 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๑,๒๗๘ ๒๕๗ ๑๐๑๒ ๑ ๘ 

ภาษาตางประเทศ ๑,๒๗๘ ๑๖๔ ๘๘๓ ๒๑๒ ๑๙ 

รวม ๑๐,๒๒๔ ๑,๘๔๔ ๗,๒๕๓ ๑,๐๓๘ ๘๙ 

เฉลี่ยรอยละ ๑๐๐.๐๐ ๑๘.๐๔ ๗๐.๙๔ ๑๐.๑๕ ๐.๘๗ 

 



๑๔ 

 
๔.๔ ผลการประเมนิกจิกรรมพัฒนาผูเรียน 

 

ระดับช้ัน 

จํานวน 

นักเรยีน

ทัง้หมด 

จํานวน/รอยละของนักเรยีนตามระดับคุณภาพ 

(กจิกรรมพัฒนาผูเรยีน) 

ผาน ไมผาน 

มัธยมศกึษาปที่ ๑ ๒๗๑ ๒๗๑ – 

มัธยมศกึษาปที่ ๒ ๒๑๙ ๒๑๙ – 

มัธยมศกึษาปที่ ๓ ๒๒๔ ๒๒๔ – 

มัธยมศกึษาปที่ ๔ ๑๙๖ ๑๙๖ – 

มัธยมศกึษาปที่ ๕ ๑๗๘ ๑๗๘ – 

มัธยมศกึษาปที่ ๖ ๑๙๙ ๑๙๙ – 

รวม ๑,๒๗๘ ๑,๒๗๘ - 

เฉลี่ยรอยละ - ๑๐๐.๐๐ - 

 

๔.๕ ผลการประเมนิสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ๕ ดาน  

 ๑) ดานความสามารถในการสื่อสาร 
 

ระดับช้ัน 

จํานวน 

นักเรยีน

ทัง้หมด 

จํานวน/รอยละของนักเรยีนตามระดับคุณภาพ 

(ดานความสามารถในการสื่อสาร) 

ผาน ไมผาน 

มัธยมศกึษาปที่ ๑ ๒๗๑ ๒๗๑ – 

มัธยมศกึษาปที่ ๒ ๒๑๙ ๒๑๙ – 

มัธยมศกึษาปที่ ๓ ๒๒๔ ๒๒๔ – 

มัธยมศกึษาปที่ ๔ ๑๙๖ ๑๙๖ – 

มัธยมศกึษาปที่ ๕ ๑๗๘ ๑๗๘ – 

มัธยมศกึษาปที่ ๖ ๑๙๙ ๑๙๙ – 

รวม ๑,๒๗๘ ๑,๒๗๘ - 

เฉลี่ยรอยละ - ๑๐๐.๐๐ - 

 

 

 

 

 



๑๕ 

 
 ๒) ดานความสามารถในการคิด 

 

ระดับช้ัน 

จํานวน 

นักเรยีน

ทัง้หมด 

จํานวน/รอยละของนักเรยีนตามระดับคุณภาพ 

(ดานความสามารถในการคิด) 

ผาน ไมผาน 

มัธยมศกึษาปที่ ๑ ๒๗๑ ๒๗๑ – 

มัธยมศกึษาปที่ ๒ ๒๑๙ ๒๑๙ – 

มัธยมศกึษาปที่ ๓ ๒๒๔ ๒๒๔ – 

มัธยมศกึษาปที่ ๔ ๑๙๖ ๑๙๖ – 

มัธยมศกึษาปที ่๕ ๑๗๘ ๑๗๘ – 

มัธยมศกึษาปที่ ๖ ๑๙๙ ๑๙๙ – 

รวม ๑,๒๗๘ ๑,๒๗๘ - 

เฉลี่ยรอยละ - ๑๐๐.๐๐ - 

 

 ๓) ดานความสามารถในการแกปญหา 
 

ระดับช้ัน 

จํานวน 

นักเรยีน

ทัง้หมด 

จํานวน/รอยละของนักเรยีนตามระดับคุณภาพ 

(ดานความสามารถในการแกปญหา) 

ผาน ไมผาน 

มัธยมศกึษาปที่ ๑ ๒๗๑ ๒๗๑ – 

มัธยมศกึษาปที่ ๒ ๒๑๙ ๒๑๙ – 

มัธยมศกึษาปที่ ๓ ๒๒๔ ๒๒๔ – 

มัธยมศกึษาปที่ ๔ ๑๙๖ ๑๙๖ – 

มัธยมศกึษาปที่ ๕ ๑๗๘ ๑๗๘ – 

มัธยมศกึษาปที่ ๖ ๑๙๙ ๑๙๙ – 

รวม ๑,๒๗๘ ๑,๒๗๘ - 

เฉลี่ยรอยละ - ๑๐๐.๐๐ - 
 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 

 
 ๔)  ดานความสามารถในการใชทักษะชีวติ 

 

ระดับช้ัน 

จํานวน 

นักเรยีน

ทัง้หมด 

จํานวน/รอยละของนักเรยีนตามระดับคุณภาพ 

(ดานความสามารถในการใชทกัษะชีวติ) 

ผาน ไมผาน 

มัธยมศกึษาปที่ ๑ ๒๗๑ ๒๗๑ – 

มัธยมศกึษาปที่ ๒ ๒๑๙ ๒๑๙ – 

มัธยมศกึษาปที่ ๓ ๒๒๔ ๒๒๔ – 

มัธยมศกึษาปที่ ๔ ๑๙๖ ๑๙๖ – 

มัธยมศกึษาปที่ ๕ ๑๗๘ ๑๗๘ – 

มัธยมศกึษาปที่ ๖ ๑๙๙ ๑๙๙ – 

รวม ๑,๒๗๘ ๑,๒๗๘ - 

เฉลี่ยรอยละ - ๑๐๐.๐๐ - 

 

 ๕) ดานความสามารถในการใชเทคโนโลย ี
 

ระดับช้ัน 

จํานวน 

นักเรยีน

ทัง้หมด 

จํานวน/รอยละของนักเรยีนตามระดับคุณภาพ 

(ดานความสามารถในการใชเทคโนโลย)ี 

ผาน ไมผาน 

มัธยมศกึษาปที่ ๑ ๒๗๑ ๒๗๑ – 

มัธยมศกึษาปที่ ๒ ๒๑๙ ๒๑๙ – 

มัธยมศกึษาปที่ ๓ ๒๒๔ ๒๒๔ – 

มัธยมศกึษาปที่ ๔ ๑๙๖ ๑๙๖ – 

มัธยมศกึษาปที่ ๕ ๑๗๘ ๑๗๘ – 

มัธยมศกึษาปที่ ๖ ๑๙๙ ๑๙๙ – 

รวม ๑,๒๗๘ ๑,๒๗๘ - 

เฉลี่ยรอยละ - ๑๐๐.๐๐ - 
 

 

 

 

 

 



๑๗ 

 
 

  ๕. ขอมูลผลการทดสอบระดับชาตขิองผูเรียน 
 

 ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาระดับชาต ิ(O-NET) ปการศกึษา ๒๕๕๙ 

  ช้ันมัธยมศกึษาปท่ี ๓ 
   

สาระวชิา 
จํานวน

คน 

คะแนน

เฉลี่ย 

สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

เฉลี่ย

รอยละ 

จํานวนรอยละของนักเรียนท่ีไดระดับ 

ปรับปรุง พอใช ดี 

คณติศาสตร ๒๑๕ ๒๔.๕๙ ๑๑.๔๔ ๒๔.๕๙ ๓๕ ๑๗๕ ๕ 

ภาษาไทย ๒๑๕ ๔๔.๘๖ ๑๑.๘๐ ๔๔.๘๖ ๔ ๑๗๗ ๓๔ 

วทิยาศาสตร ๒๑๕ ๓๔.๐๗ ๗.๙๘ ๓๔.๐๗ ๒๕ ๑๘๘ ๒ 

ภาษาอังกฤษ ๒๑๕ ๒๘.๖๕ ๗.๘๑ ๒๘.๖๕ ๒๐ ๑๙๔ ๑ 

สังคมศกึษา ๒๑๕ ๔๘.๗๘ ๑๑.๐๔ ๔๘.๗๘ ๑ ๑๙๐ ๒๔ 
 

  ช้ันมัธยมศกึษาปท่ี ๖ 
   

สาระวชิา 
จํานวน

คน 

คะแนน

เฉลี่ย 

สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

เฉลี่ย

รอยละ 

จํานวนรอยละของนักเรียนท่ีไดระดับ 

ปรับปรุง พอใช ดี 

คณติศาสตร ๑๙๔ ๒๐.๗๑ ๙.๖๒ ๒๐.๗๑ ๑๗ ๑๗๔ ๓ 

ภาษาไทย ๑๙๒ ๔๙.๒๐ ๑๔.๒๙ ๔๙.๒๐ ๓ ๑๔๗ ๔๒ 

วทิยาศาสตร ๑๗๙ ๒๙.๙๙ ๗.๓๖ ๒๙.๙๙ ๒๔ ๑๕๕ ๐ 

ภาษาอังกฤษ ๑๙๔ ๒๑.๙๐ ๕.๗๘ ๒๑.๙๐ ๕๐ ๑๔๔ ๐ 

สังคมศกึษา ๑๙๔ ๓๒.๒๗ ๗.๑๘ ๓๒.๒๗ ๑๓ ๑๘๑ ๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 

 
 ๖. แหลงเรียนรูภายในและภายนอกสถานศกึษา/ภูมปิญญาทองถิน่  
 

 ๑) หองสมุดมีขนาด ๑๔  ๓๒ ตารางเมตร จํานวนหนงัสอืในหองสมุด ๒๓,๗๓๓ เลม 

  การสบืคนหนังสอืและการยมื-คนื ใชระบบคอมพิวเตอร โปรแกรม Library ๒๐๐๐  

  จํานวนนกัเรยีนที่ใชหองสมุดในปการศกึษาที่รายงาน เฉลี่ย ๑,๒๒๓ คน ตอ วัน คิด

เปนรอยละ ๘๕.๒๒ ของนักเรยีนทัง้หมด 

 ๒) หองปฏิบัตกิาร 

  หองปฏิบัตกิารวทิยาศาสตร     จํานวน ๔ หอง 

  หองปฏิบัตกิารคอมพิวเตอร     จํานวน ๓ หอง 

  หองปฏิบัตกิารทางภาษา         จํานวน ๒ หอง 

  หองปฏิบัตกิารคณติศาสตร     จํานวน ๑ หอง 

 ๓) คอมพิวเตอร จํานวน ๒๕๒ เครื่อง 

  ใชเพื่อการเรยีนการสอน ๒๐๐ เครื่อง 

  ใชเพื่อสบืคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต ๒๑๐ เครื่อง (รวมจํานวนเครื่องทีใ่ชในการ

จัดการเรยีนการสอน ๒๐๐ เครื่อง และใชในหองสมุดอีก ๑๐ เครื่อง) 

  จํานวนนกัเรยีนที่สบืคนขอมูลทางอินเตอรเน็ตในปการศกึษาที่รายงานเฉลีย่ ๑,๑๔๘ 

คน ตอวัน  คิดเปนรอยละ ๘๐.๐๐ ของนักเรยีนทัง้หมด 

  ใชเพื่อการบรหิารจัดการ ๔๒ เครื่อง 

 ๔) แหลงเรยีนรูภายในโรงเรยีน 
 

ช่ือแหลงเรียนรู สถติกิารใชจํานวนคร้ัง/ป จํานวนนักเรียนท่ีใช (คน) 

๑. พิพิธภัณฑภูมิปญญา ๑๖๒ ๑,๒๘๗ 

๒. หองสมุดโรงเรยีน ๑๖๒ ๑,๒๘๗ 

๓. ศูนยคอมพิวเตอรและเทคโนโลย ี ๑๖๒ ๑,๒๘๗ 

๔. หองปฏิบัตกิารวทิยาศาสตร ๑๖๒ ๑,๒๘๗ 

๕. หองปฏิบัตกิารคณติศาสตร ๑๖๒ ๑,๒๘๗ 

๖. หองปฏิบตักิารสังคมศกึษา ๑๖๒ ๑,๒๘๗ 

๗. หองปฏิบัตกิารภาษาไทย ๑๖๒ ๑,๒๘๗ 

๘. หองปฏิบัตกิารภาษาตางประเทศ ๑๖๒ ๑,๒๘๗ 

๙. หองปฏิบัตกิารการงานอาชีพ ๑๖๒ ๑,๒๘๗ 

๑๐. หองปฏิบตักิารศลิปะ ๑๖๒ ๑,๒๘๗ 

๑๑. สวนสมุนไพรโชตเิทวัญ ๑๖๒ ๑,๒๘๗ 

๑๒. สวนปา “ตนัตสิเีขียว” ๑๖๒ ๑,๒๘๗ 



๑๙ 

 
 ๕) แหลงเรยีนรูภายนอกโรงเรยีน  
 

ช่ือแหลงเรียนรู สถติกิารใชจํานวนคร้ัง/ป จํานวนนักเรียนท่ีใช (คน) 

๑. คายลกูเสอืคําหยาด ๑ ๘๘ 

๒. TAN LAND ๑ ๑๕๒ 

๓. คายลูกเสอืพงษลดา ๑ ๖๙๕ 

๔. คายทหาร ๗๒๒ ๑ ๑๘๐ 

๕. ฟารมโคนมไทยเดนมารค ๑ ๒๗๑ 

๖. วัดพระพุทธบาท ๑ ๒๒๔ 

๗. ปาลโิอ เขาใหญ ๑ ๒๑๙ 

๘. พิพิธภัณฑวทิยาศาสตร ๑ ๓๗๔ 

๙. เกาะแสมสาร สัตหบี ชลบุร ี ๑ ๑๔๒ 

๙. เรอืรบหลวงจกัรนีฤเบศร ๑ ๑๔๒ 

๑๐. ศูนยอนุรกัษพันธุเตาทะเล ๑ ๑๔๒ 

๑๑. ศนูยการเรยีนรูดานเศรษฐกจิ

พอเพียง สบีัวทอง อ.แสวงหา  

จ.อางทอง 

๑ ๓๒ 

๑๒. สวนวโรชา ๒ ๗๓ 

๑๓. แหลงการเรยีนรูเกษตรพอเพียง

วเิศษชัยชาญ 

๑ ๓๐ 

  

 ๖) ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถิน่ ผูทรงคุณวุฒิ ทีส่ถานศกึษาเชิญมาใหความรูแก

ครู นกัเรยีน ในปการศกึษาที่รายงาน 

  ๖.๑ ช่ือ-สกลุ : นายวันชนะ  หม่ันงาน ใหความรูเรื่องการทําขอสอบ O-NET วชิา

สังคมศกึษา   สถติกิารใหความรูในโรงเรยีนแหงนี้ จํานวน ๒ ครัง้/ป 

  ๖.๒ ช่ือ-สกุล : นายวรธน  อนันตวงษ ใหความรูเรื่องการทําขอสอบ O-NET วชิา

ภาษาไทย   สถติกิารใหความรูในโรงเรยีนแหงนี้ จํานวน ๒ ครัง้/ป 

  ๖.๓ ช่ือ-สกลุ : นางสาวกฤตกิา  ปาลกะวงศ ใหความรูเรื่องการทําขอสอบ O-NET 

วชิาภาษาอังกฤษ   สถติกิารใหความรูในโรงเรยีนแหงนี้ จํานวน ๓ ครัง้/ป 

  ๖.๔ ช่ือ-สกลุ : นายเจษฎา  สุขุมามาศ ใหความรูเรื่องการทําขอสอบ O-NET วชิา

คณติศาสตร   สถติกิารใหความรูในโรงเรยีนแหงนี้ จํานวน ๒ ครัง้/ป 

  ๖.๕ ช่ือ-สกลุ : นายวัฒนา   พันธุพชื ใหความรูเรื่องการทําขอสอบ O-NET วชิา

ภาษาไทย   สถติกิารใหความรูในโรงเรยีนแหงนี้ จํานวน ๒ ครัง้/ป 



๒๐ 

 
  ๖.๖ ช่ือ-สกุล : นายมงคล  รัตนทอง ใหความรูเรื่องการทําขอสอบ O-NET วชิา

ภาษาไทย   สถติกิารใหความรูในโรงเรยีนแหงนี้ จํานวน ๒ ครัง้/ป 

  ๖.๗ ช่ือ-สกุล : อาจารยจากวทิยาลัยการอาชีพวเิศษชัยชาญ จํานวน ๒๐ ครัง้/ป 

 

  ๗. ขอมูลงบประมาณ 
 

 งบประมาณ (รับ-จาย) 

รายรับ จํานวน/บาท รายจาย จํานวน/บาท 

เงนิงบประมาณ ๑๐,๖๓๕,๐๕๒.๐๐ งบดําเนนิการ/เงนิเดอืน-คาจาง ๒,๐๒๑,๓๗๐.๐๐ 

เงนินอกบประมาณ ๒๕๒๑๑๒๓.๐๐ งบพัฒนาคุณภาพการจัด

การศกึษา 

๗,๓๖๓,๙๐๙.๓๓ 

เงนิอ่ืนๆ (เงนิบรจิาค) ๔๙๖,๐๐๐.๐๐ งบอ่ืนๆ(ระบ)ุ ๒,๐๓๙,๕๙๙.๘๙ 

รวมรายรับ ๑๓,๖๕๒,๑๗๕.๐๐ รวมรายจาย ๑๑,๔๒๔,๘๗๙.๒๒ 
 

 งบดําเนนิการ/เงนิเดอืน-คาจาง    คิดเปนรอยละ ๑๔.๔๑ ของรายรบั 

 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา     คิดเปนรอยละ ๕๒.๙๔ ของรายรับ 
 

  ๘. ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 

 ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรยีนมีลักษณะเปนสังคมชนบท แวดลอมไปดวยทุงนา มี

ประชากรประมาณ ๒๖,๗๑๓ คน บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียน ไดแก สํานักงานประปา

อําเภอวเิศษชัยชาญ เทศบาลตําบลไผจําศลิ โรงเรยีดวัดราชสกุณา ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณอําเภอวิเศษชัยชาญ  อาชีพหลักของชุมชน คือ การทําเกษตรกรรม พนักงานโรงงาน

อุตสาหกรรม และรับจาง   สวนใหญนับถอืศาสนาพุทธ   ประเพณ/ีศลิปวัฒนธรรมทองถิ่นที่เปน

ที่รูจักโดยทั่วไป คือ การทําขนมไทย  การเลนเพลงพื้นบาน ผลิตภัณฑสินคา OTOP ประเภท

เครื่องจักสานและขนมหวาน   ปจจุบันไดรับการสนับสนุนจากองคกรสวนทองถิ่นในเรื่องของการ

สงเสรมิการทองเที่ยวเชิงเกษตร 

 ๒) ผูปกครองสวนใหญจบการศกึษาต่ํากวาระดับปรญิญาตร ี  อาชีพหลักคอืเกษตรกร

และรับจาง  สวนใหญนับถอืศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกจิ/รายไดโดยเฉลี่ยตอครอบครัว ตอป 

๖๐,๔๐๑.๙๘ บาท  จํานวนคนเฉลี่ยตอครอบครัว ๔ คน 

 ๓) โอกาสและขอจํากัดของโรงเรยีน 

 โอกาส 

 เนื่องจากโรงเรยีนเปนโรงเรยีนที่เกาแกกอตัง้มาเปนระยะเวลานานและมีศษิยเกาที่มี

ช่ือเสียงทํางานอยูในสังคม   โรงเรยีนจงึไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกทัง้หนวยงาน



๒๑ 

 
ของภาครัฐและเอกชนที่มีศิษยเกาศกึษาอยู   ในเรื่องของงบประมาณ  การบริจาคสิ่งของ วัสดุ 

อุปกรณที่ใชในการจัดการเรยีนการสอน ทุนการศกึษา ฯลฯ  ทําใหโรงเรยีนไดรับการพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง   นอกจากนี้โรงเรียนยังมีผูบริหารที่มีความรูความสามารถในดานการบริหารงานของ

โรงเรียน  ทําใหโรงเรียนมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและมีผลการดําเนินงานอยูใน

ระดับดีมาก   รวมทั้งมีบุคลากรครูที่มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและมี

ความตั้งใจในการดูแลพัฒนาผูเรยีนอยางเต็มกําลัง   ทําใหนักเรียนที่ศึกษาอยูในโรงเรียนไดรับ

การดูแลพัฒนาอยางเต็มที่ มีความสมบูรณพรอมทัง้ทางรางกาย จิตใจ และสตปิญญา 

 ขอจํากัด 

๑. เนื่องจากโรงเรียนมีที่ตัง้อยูกลางทุงนาหางจากถนนใหญ ประมาณ ๘๐๐ เมตร 

กอใหเกิดขอจํากัดทางดานความสะดวกในการเดนิทางมาโรงเรยีนสําหรับนักเรียน   เพราะไมมี

รถประจําทางผานหนาโรงเรียน   ในวันปกติที่โรงเรยีนเปดเรยีนนักเรยีนจงึตองมาโรงเรียนดวย

การโดยสารรถประจํารับสงนักเรยีน ใหผูปกครองมาสงที่โรงเรยีน หรอืโดยสารรถจักรยานยนต

รับจาง  แตในวันหยุดหรือวันที่โรงเรียนเปดเรียนแตรถประจํารับสงนักเรียนไมไดวิ่ง  นักเรียน

จะตองเดนิทางมาโรงเรยีนโดยใหผูปกครองมาสงที่โรงเรยีน  หรือโดยสารรถจักรยานยนตรับจาง

เทานั้น  ซ่ึงถานักเรียนโดยสารรถจักรยานยนตรับจางมาจะเสียคาใชจายในอัตราคอนขางสูง   

และถานักเรียนกลับบานผิดเวลาจะไมมีรถออกไปสงนักเรียนที่ถนนใหญ ทารถโดยสาร หรอืใน

ตลาด  ตางจากโรงเรียนที่อยูใกลถนนใหญมีรถประจําทางผานหนาโรงเรยีนตลอด   นักเรยีนจะ

ไดรับความสะดวกในการเดนิทางมากกวา 

๒. พื้นที่ของโรงเรยีนมีถนนตัดผานทําใหพื้นที่ถูกแบงออกเปน ๒ สวน คอื สวนที่เปน

ที่ตัง้ของโรงเรยีนและสวนที่เปนบานพักครูกับพื้นที่วาง   ซ่ึงพื้นที่วางที่อยูขางบานพักครูสวนหนึ่ง

จะใชทําแปลงสําหรับใหนักเรยีนปลูกผักในวิชาเกษตรและอีกสวนหนึ่งจะเปนที่วางเปลาไมไดทํา

ประโยชนอะไร  เนื่องจากมีพื้นที่ซ่ึงมีที่ตั้งไมเหมาะสมตอการใชงาน   ทําใหโรงเรยีนไมไดใชพื้นที่

ของโรงเรยีนในการทําประโยชนใหกับนักเรยีนอยางเต็มที่ 

๓. ผูปกครองของนักเรยีนสวนใหญมีฐานะปานกลางและมีอาชีพรับจางเปนพนักงาน

ในโรงงานอุตสาหกรรม จงึไมไดอยูดวยกันกับนักเรยีนหรอืถาอยูดวยกันก็ตองทํางานไมเปนเวลา  

และอัตราการหยารางของผูปกครองนักเรียนอยูในระดับสูง   นักเรยีนตองอาศัยอยูกับญาตหิรือ

อยูเพียงลําพังในเวลาที่ผูปกครองไปทาํงาน   ทําใหมีนักเรยีนบางสวนไมไดรับการเอาใจใสดูแลใน

เรื่องการเรยีนและความประพฤตจิากผูปกครองเทาที่ควร  

 

 

 

 

 



๒๒ 

 
 

๙. ผลการประเมนิคุณภาพภายนอกและขอเสนอแนะ 
 

๙.๑ ผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสอง ระดับการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

มาตรฐานการศกึษาระดับข้ันพื้นฐาน 

เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

                  ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ดี ดมีาก 

ดานผูเรยีน 

มาตรฐานที่ ๑  ผูเรยีนมีคุณธรรม จรยิธรรม และคานิยมที่พงึประสงค 

   

 
มาตรฐานที่ ๒  ผูเรยีนมีสุขนสิัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี     
มาตรฐานที่ ๓  ผูเรยีนมีสุนทรยีภาพ และลักษณะนสิัยดานศลิปะ ดนตร ี

และกฬีา                    

   
 

มาตรฐานที่ ๔  ผูเรยีนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห คิดสังเคราะห  

มีวจิารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวสิัยทัศน  

   
 

มาตรฐานที่ ๕  ผูเรยีนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร     

มาตรฐานที่ ๖  ผูเรยีนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการ 

เรยีนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

 
  

 

มาตรฐานที่ ๗  ผูเรยีนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ 

ทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคตทิี่ดตีออาชพีสุจรติ 

   
 

ดานคร ู

มาตรฐานที่ ๘   ครมีูคุณวุฒ ิ/ ความรูความสามารถตรงกับงาน                        

ที่รับผดิชอบ และมีครูเพยีงพอ 

   

 

มาตรฐานที่ ๙   ครูมีความสามารถในการจัดการเรยีนการสอนอยางมี 

ประสทิธภิาพ และเนนผูเรยีนเปนสําคัญ 

  
 

 

ดานผูบรหิาร 

มาตรฐานที่ ๑๐  ผูบรหิารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบรหิาร 

จัดการ                         

   

 

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศกึษามีการจัดองคกรโครงสราง และการ 

บรหิารงานอยางเปนระบบ ครบวงจร ใหบรรลุเปาหมายการศกึษา 

   
 

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศกึษามีการจัดกจิกรรมและการเรยีนการสอน                         

โดยเนนผูเรยีนเปนสําคัญ 

   
 

มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศกึษามีหลักสูตร ที่เหมาะสมกับผูเรยีนและ 

ทองถิ่นมีสื่อการเรยีนการสอนที่เอ้ือตอการเรยีนรู 

   
 

มาตรฐานที่ ๑๔  สถานศกึษาสงเสรมิความสัมพันธและความรวมมือกับ 

ชุมชนในการพัฒนาการศกึษา 

   
 

 

โรงเรยีนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ   ดมีาก   โดยมีคาเฉลี่ย ๓.๗๐  



๒๓ 

 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไมรับรอง 

ขอเสนอแนะ 

๑) ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาเรื่องกระบวนการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู เชน 

กลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย คณิตศาสตร วทิยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ภาษาตางประเทศ การงานอาชีพและเทคโนโลย ีศลิปะ สุขศกึษาและพลศกึษา ตามลําดับ 

๒) สถานศึกษาควรตั้งคณะกรรมการซ่ึงประกอบดวยคณะกรรมการสถานศึกษา 

ผูปกครอง ชุมชน ตลอดจนพระสงฆ เพื่อระดมสมองในการศกึษาและแกปญหารวมกัน ทัง้เรื่อง

การเรยีนการสอน ครอบครัว และสังคม 

๓) สถานศึกษาควรจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศของแตละฝายแยกออกจากกัน เพื่อ

สะดวกในการสบืคนและรูปเลมไมหนาจนเกนิไป 
 

๙.๒ ผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

ตัวบงช้ี 
น้ําหนัก

คะแนน 

คะแนน

ที่ได 

ระดับ

คุณภาพ 

กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน    

ตัวบงชี้ที่ ๑ ผูเรยีนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๖๓ ดมีาก 

ตัวบงชี้ที่ ๒ ผูเรยีนมีคุณธรรม จรยิธรรมและคานิยมที่พงึประสงค ๑๐.๐๐ ๙.๒๓ ดมีาก 

ตัวบงชี้ที่ ๓ ผูเรยีนมีความใฝรู และเรยีนรูอยางตอเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๐๕ ดมีาก 

ตัวบงชี้ที่ ๔ ผูเรยีนคิดเปน ทําเปน ๑๐.๐๐ ๘.๕๖ ดี 

ตัวบงชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของผูเรยีน ๒๐.๐๐ ๙.๕๗ พอใช 

ตัวบงชี้ที่ ๖ ประสทิธผิลของการจัดการเรยีนการสอนที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 

ตัวบงชี้ที่ ๗ ประสทิธภิาพของการบรหิารจัดการและการพัฒนาสถานศกึษา ๕.๐๐ ๔.๘๐ ดมีาก 

ตัวบงชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศกึษาและ            

ตนสังกัด 

๕.๐๐ ๔.๘๘ ดมีาก 

กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ    

ตัวบงชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วสิัยทัศน พันธกจิ            

และวัตถุประสงคของการจัดตัง้สถานศกึษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

ตัวบงชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเนนที่สงผลสะทอนเปน               

เอกลักษณของสถานศกึษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดมีาก 

กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม    

ตัวบงชี้ที่ ๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสรมิบทบาทของสถานศกึษา ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

ตัวบงชี้ที่ ๑๒ ผลการสงเสรมิพัฒนาสถานศกึษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  

รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลศิที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูป

การศกึษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดมีาก 



๒๔ 

 

ตัวบงช้ี 
น้ําหนัก

คะแนน 

คะแนน

ที่ได 

ระดับ

คุณภาพ 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๑.๗๒ ดี 
 

สรุปผลการประเมนิคุณภาพภายนอกการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 

   ผลรวมคะแนนประเมนิสถานศกึษา ๘๑.๓๒ คะแนน 

 มคุีณภาพระดับด ี

การรับรองมาตรฐานสถานศกึษาระดับการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 

 ผลคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ ตัง้แต ๘๐ คะแนนขึ้นไป      ใช  ไมใช 

 มตีัวบงชี้ท่ีระดับดขีึ้นไป ๑๐ ตวับงชี้ จาก ๑๒ ตวับงชี้        ใช  ไมใช 

 ไมมตีัวบงชี้ใดท่ีมรีะดับคุณภาพตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน   ใช  ไมใช 

 ในภาพรวมสถานศกึษาจัดการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน : ระดับการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 

  สมควรรับรองมาตรฐานการศกึษา  ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศกึษา 
 

ขอเสนอแนะ 

๑) ผูเรยีนควรไดรับการพัฒนาความรูเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของผูเรยีนทุก

กลุมสาระการเรียนรู โดยครูสงเสริมใหผูเรียนทําโครงงาน รายงาน บันทึกการอานจากการ

คนควาศึกษาจากแหลงเรียนรู และแหลงขอมูลตางๆ ใหเปนระบบ ครูควรสอนซอมเสริมอยาง

จรงิจังและตอเนื่อง 

๒) คณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพื้นฐาน ผูปกครอง และชุมชน ควรมีสวนรวมในการจัด

กจิกรรมของสถานศกึษา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนรูของผูเรยีนทุกกลุมสาระการเรยีนรู 

สถานศกึษาควรดําเนนิการตามขอเสนอแนะภายในเวลา ๒ ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕ 

 
 

 

 

  ๑๐. ผลการประเมนิคุณภาพภายในของสถานศกึษารอบปท่ีผานมา 
 

 ระดับการศกึษาข้ันพื้นฐาน  (ปการศกึษา ๒๕๕๘) 
 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 

จํานวน

เด็ก/ครู

ที่อยูใน

ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จํานวน

เด็ก/ครู 

ท้ังหมด 

รอยละ/

ระดับ 

ที่ได 

คา

น้ําหนัก 

คะแนน

ที่ได 

เทยีบ

ระดับ

คุณภาพ 

ความ

หมาย 

ดานที่ ๑ มาตรฐานดานคุณภาพผูเรยีน ๓๐.๐๐ ๒๖.๓๑ ๔ ดมีาก 

มาตรฐานที่ ๑ ผูเรยีนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรยีภาพ ๕.๐๐ ๔.๕๘ ๕ ดเีย่ียม 

๑.๑ มสุีขนิสัยในการดูแล

สุขภาพและออกกําลังกาย 

สม่ําเสมอ 

๑,๒๙๕ ๑,๔๓๕ ๙๐.๒๔ ๐.๕๐ ๐.๔๕ ๕ ดเีย่ียม 

๑.๒ มนํ้ีาหนัก สวนสูง และมี

สมรรถภาพทางกายตาม

เกณฑมาตรฐาน 

๑,๒๒๒ ๑,๔๓๕ ๘๕.๑๖ ๐.๕๐ ๐.๔๓ ๔ ดมีาก 

๑.๓ ปองกันตนเองจากส่ิง

เสพติดใหโทษและหลีกเล่ียง

ตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงตอ

ความรุนแรง โรค ภัยอุบัติเหตุ 

และปญหาทางเพศ 

๑,๒๙๕ ๑,๔๓๕ ๙๐.๒๔ ๑.๐๐ ๐.๙๐ ๕ ดเีย่ียม 

๑.๔ เห็นคุณคาในตนเอง มี

ความมั่นใจกลาแสดงออก

อยางเหมาะสม 

๑,๒๙๕ ๑,๔๓๕ ๙๐.๒๔ ๑.๐๐ ๐.๙๐ ๕ ดเีย่ียม 

๑.๕ มมีนุษยสัมพันธท่ีดีและ

ใหเกยีรติผูอื่น 

๑,๒๙๕ ๑,๔๓๕ ๙๐.๒๔ ๑.๐๐ ๐.๙๐ ๕ ดเีย่ียม 

๑.๖ สรางผลงานจากเขารวม

กจิกรรมดานศิลปะ ดนตรี/

นาฏศิลป กฬีา/นันทนาการ 

ตามจนิตนาการ 

๑,๔๓๕ ๑,๔๓๕ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดเีย่ียม 

มาตรฐานที่ ๒ ผูเรยีนมีคุณธรรมจรยิธรรม และคานิยมที่พงึ

ประสงค 

๕.๐๐ ๔.๕๐ ๕ ดเีย่ียม 

๒.๑ มคุีณลักษณะท่ีพงึ

ประสงคตามหลักสูตร 

๑,๒๙๓ ๑,๔๓๕ ๙๐.๑๐ ๒.๐๐ ๑.๘๐ ๕ ดเีย่ียม 



๒๖ 

 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 

จํานวน

เด็ก/ครู

ที่อยูใน

ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จํานวน

เด็ก/ครู 

ท้ังหมด 

รอยละ/

ระดับ 

ที่ได 

คา

น้ําหนัก 

คะแนน

ที่ได 

เทยีบ

ระดับ

คุณภาพ 

ความ

หมาย 

๒.๒ เอื้ออาทรผูอื่นและ

กตัญูกตเวทีตอผูมพีระคุณ 

๑,๒๙๓ ๑,๔๓๕ ๙๐.๑๐ ๑.๐๐ ๐.๙๐ ๕ ดเีย่ียม 

๒.๓ ยอมรับความคิดและ

วัฒนธรรมท่ีแตกตาง 

๑,๒๙๓ ๑,๔๓๕ ๙๐.๑๐ ๑.๐๐ ๐.๙๐ ๕ ดีเย่ียม 

 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 

จํานวน

เด็ก/ครู

ที่อยูใน

ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จํานวน

เด็ก/ครู 

ท้ังหมด 

รอยละ/

ระดับ 

ที่ได 

คา

น้ําหนัก 

คะแนน

ที่ได 

เทยีบ

ระดับ

คุณภาพ 

ความ

หมาย 

๒.๔ ตระหนัก รูคุณคา รวม

อนุรักษและพัฒนา

ส่ิงแวดลอม 

๑,๒๙๓ ๑,๔๓๕ ๙๐.๑๐ ๑.๐๐ ๐.๙๐ ๕ ดเีย่ียม 

มาตรฐานที่ ๓ ผูเรยีนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  

รักการเรยีนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

๕.๐๐ ๔.๕๑ ๙๐.๐๔ ดเีย่ียม 

๓.๑ มนิีสัยรักการอานและ

แสวงหาความรูดวยตนเอง

จากหองสมุด แหลงเรียนรู

และสื่อตางๆ รอบตัว 

๑,๒๙๘ ๑,๔๓๕ ๙๐.๔๕ ๒.๐๐ ๑.๘๑ ๕ ดเีย่ียม 

๓.๒ มีทักษะในการอาน ฟง ดู 

พูด เขียนและต้ังคําถามเพื่อ

คนควาหาความรูเพิ่มเติม 

๑,๒๙๘ ๑,๔๓๕ ๙๐.๔๕ ๑.๐๐ ๐.๙๐ ๕ ดเีย่ียม 

๓.๓ เรียนรูรวมกันเปนกลุม 

แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อ

การเรียนรูระหวางกัน 

๑,๒๙๘ ๑,๔๓๕ ๙๐.๔๕ ๑.๐๐ ๐.๙๐ ๕ ดเีย่ียม 

๓.๔ ใชเทคโนโลยใีนการ

เรียนรูและนําเสนอผลงาน 

๑,๒๙๘ ๑,๔๓๕ ๙๐.๔๕ ๑.๐๐ ๐.๙๐ ๕ ดเีย่ียม 

มาตรฐานที่ ๔ ผูเรยีนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ  

คิดสรางสรรค ตัดสนิใจแกปญหาไดอยางมีสตสิมเหตุผล 

๕.๐๐ ๓.๙๘ ๔ ดมีาก 

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องท่ี

อาน ฟง และดู และสื่อสาร

โดยการพูดหรอืเขียนตาม

ความคิดของตนเอง 

๑,๑๕๕ ๑,๔๓๕ ๘๐.๔๙ ๒.๐๐ ๑.๖๑ ๔ ดมีาก 



๒๗ 

 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 

จํานวน

เด็ก/ครู

ที่อยูใน

ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จํานวน

เด็ก/ครู 

ท้ังหมด 

รอยละ/

ระดับ 

ที่ได 

คา

น้ําหนัก 

คะแนน

ที่ได 

เทยีบ

ระดับ

คุณภาพ 

ความ

หมาย 

๔.๒ นําเสนอวิธคิีด วิธี

แกปญหาดวยภาษาหรอื

วิธกีารของตนเอง 

๑,๑๓๗ ๑,๔๓๕ ๗๙.๒๓ ๑.๐๐ ๐.๗๙ ๔ ดมีาก 

๔.๓ กําหนดเปาหมาย 

คาดการณ ตัดสินใจแกปญหา

โดยมเีหตุผลประกอบ 

๑,๑๓๗ ๑,๔๓๕ ๗๙.๒๓ ๑.๐๐ ๐.๗๙ ๔ ดมีาก 

๔.๔ ความคิดริเร่ิม และ

สรางสรรคผลงานดวยความ

ภาคภูมใิจ 

 

๑,๑๓๗ ๑,๔๓๕ ๗๙.๒๓ ๑.๐๐ ๐.๗๙ ๔ ดมีาก 

 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 

จํานวน

เด็ก/ครู

ที่อยูใน

ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จํานวน

เด็ก/ครู 

ท้ังหมด 

รอยละ/

ระดับ 

ที่ได 

คา

น้ําหนัก 

คะแนน

ที่ได 

เทยีบ

ระดับ

คุณภาพ 

ความ

หมาย 

มาตรฐานที่ ๕ ผูเรยีนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร ๕.๐๐ ๔.๒๐ ๔ ดีมาก 

๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เฉล่ียแตละกลุมสาระ เปนไปตาม

เกณฑ 

๙๓๘ ๑,๔๓๕ ๖๕.๓๗ ๑.๐๐ ๐.๖๐ ๓ ดี 

๕.๒ ผลการประเมนิ

สมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร 

เปนไปตามเกณฑ 

๑,๐๗๘ ๑,๔๓๕ ๗๕.๑๒ ๑.๐๐ ๐.๘๐ ๔ ดมีาก 

๕.๓ ผลการประเมินการอาน 

คิดวิเคราะหและเขียน เปนไป

ตามเกณฑ 

๑,๒๕๙ ๑,๔๓๕ ๘๗.๗๔ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดเีย่ียม 

๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติ 

เปนไปตามเกณฑ 

๒๑๐ ๔๕๗ ๔๕.๙๕ ๑.๐๐ ๐.๘๐ ๔ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๖ ผูเรยีนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน 

สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคตทิี่ดตีออาชพีสุจรติ 

๕.๐๐ ๔.๕๔ ๕ ดเีย่ียม 

๖.๑ วางแผนการทํางานและ

ดําเนินการจนสําเร็จ 

๑,๓๐๐ ๑,๔๓๕ ๙๐.๕๙ ๒.๐๐ ๑.๘๑ ๕ ดเีย่ียม 

๖.๒ ทํางานอยางมคีวามสุข ๑,๓๐๐ ๑,๔๓๕ ๙๐.๕๙ ๑.๐๐ ๐.๙๑ ๕ ดเีย่ียม 



๒๘ 

 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 

จํานวน

เด็ก/ครู

ที่อยูใน

ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จํานวน

เด็ก/ครู 

ท้ังหมด 

รอยละ/

ระดับ 

ที่ได 

คา

น้ําหนัก 

คะแนน

ที่ได 

เทยีบ

ระดับ

คุณภาพ 

ความ

หมาย 

มุงมั่นพัฒนางาน และภูมใิจใน

ผลงานของตนเอง 

๖.๓ ทํางานรวมกับผูอื่นได ๑,๓๐๐ ๑,๔๓๕ ๙๐.๕๙ ๑.๐๐ ๐.๙๑ ๕ ดเีย่ียม 

๖.๔ มคีวามรูสึกท่ีดีตออาชีพ

สุจริตและหาความรูเกี่ยวกับ

อาชีพท่ีตนเองสนใจ 

๑,๓๐๐ ๑,๔๓๕ ๙๐.๕๙ ๑.๐๐ ๐.๙๑ ๕ ดเีย่ียม 

ดานที ่๒ มาตรฐานดานการจัดการศกึษา ๕๐.๐๐ ๔๔.๙๓ ๔ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัตงิานตามบทบาทหนาที่อยางมี

ประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 

๑๐.๐๐ ๘.๙๓ ๔ ดมีาก 

๗.๑ ครูมกีารกําหนด

เปาหมายคุณภาพผูเรียนท้ัง

ดานความรู ทักษะ

กระบวนการ สมรรถนะ และ

คุณลักษณะท่ีพงึประสงค 

๗๑ ๘๑ ๘๗.๖๕ ๑.๐๐ ๐.๘๘ ๔ ดมีาก 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 

จํานวน

เด็ก/ครู

ที่อยูใน

ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จํานวน

เด็ก/ครู 

ท้ังหมด 

รอยละ/

ระดับ 

ที่ได 

คา

น้ําหนัก 

คะแนน

ที่ได 

เทยีบ

ระดับ

คุณภาพ 

ความ

หมาย 

๗.๒ ครูมกีารวิเคราะหผูเรียน

เปนรายบุคคล และใชขอมูลใน

การวางแผนการจัดการเรียนรู

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

ผูเรียน 

๗๑ ๘๑ ๘๗.๖๕ ๑.๐๐ ๐.๘๘ ๔ ดมีาก 

๗.๓ ครูออกแบบและการ

จัดการเรียนรูท่ีตอบสนอง

ความแตกตางระหวางบุคคล

และพัฒนาการทางสติปญญา 

๗๑ ๘๑ ๘๗.๖๕ ๒.๐๐ ๑.๗๕ ๔ ดมีาก 

๗.๔ ครูใชสื่อและเทคโนโลยท่ีี

เหมาะสมผนวกกับการนํา

บริบทและภูมปิญญาของ

ทองถิ่นมาบูรณาการในการ

จัดการเรียนรู 

๗๑ ๘๑ ๘๗.๖๕ ๑.๐๐ ๐.๘๘ ๔ ดมีาก 



๒๙ 

 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 

จํานวน

เด็ก/ครู

ที่อยูใน

ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จํานวน

เด็ก/ครู 

ท้ังหมด 

รอยละ/

ระดับ 

ที่ได 

คา

น้ําหนัก 

คะแนน

ที่ได 

เทยีบ

ระดับ

คุณภาพ 

ความ

หมาย 

๗.๕ ครูมกีารวัดและ

ประเมนิผลท่ีมุงเนนการ

พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน

ดวยวิธกีารท่ีหลากหลาย 

๗๑ ๘๑ ๘๗.๖๕ ๑.๐๐ ๐.๘๘ ๔ ดมีาก 

๗.๖ ครูใหคําแนะนํา 

คําปรึกษา และแกไขปญหา

ใหแกผูเรียนท้ังดานการเรียน

และคุณภาพชีวิตดวยความ

เสมอภาค 

๗๑ ๘๑ ๘๗.๖๕ ๑.๐๐ ๐.๘๘ ๔ ดมีาก 

๗.๗ ครูมกีารศึกษา วิจัยและ

พัฒนาการจัดการเรียนรูใน

วิชาท่ีตนรับผดิชอบและใชผล

ในการปรับการสอน 

๗๑ ๘๑ ๘๗.๖๕ ๑.๐๐ ๐.๘๘ ๔ ดมีาก 

๗.๘ ครูประพฤติปฏบัิติตน

เปนแบบอยางท่ีดี และเปน

สมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 

๗๗ ๘๑ ๙๕.๐๖ ๑.๐๐ ๐.๙๕ ๕ ดเีย่ียม 

๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอน

ตามวิชาท่ีไดรับมอบหมายเต็ม

เวลา เต็มความสามารถ 

๗๗ ๘๑ ๙๕.๐๖ ๑.๐๐ ๐.๙๕ ๕ ดเีย่ียม 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 

จํานวน

เด็ก/ครู

ที่อยูใน

ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จํานวน

เด็ก/ครู 

ท้ังหมด 

รอยละ/

ระดับ 

ที่ได 

คา

น้ําหนัก 

คะแนน

ที่ได 

เทยีบ

ระดับ

คุณภาพ 

ความ

หมาย 

มาตรฐานที่ ๘ ผูบรหิารปฏิบัตงิานตามบทบาทหนาที่อยางมี

ประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 

๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ๔ ดมีาก 

๘.๑ ผูบริหารมวิีสัยทัศน 

ภาวะผูนํา และความคิดริเร่ิม

ท่ีเนนการพัฒนาผูเรียน 

  ๔ ๑.๐๐ ๐.๘๐ ๔ ดมีาก 

๘.๒ ผูบริหารใชหลักการ

บริหารแบบมสีวนรวมและใช

ขอมูลผลการประเมนิหรอื

ผลการวิจัย เปนฐานคิดท้ัง

  ๔ ๒.๐๐ ๑.๖๐ ๔ ดมีาก 



๓๐ 

 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 

จํานวน

เด็ก/ครู

ที่อยูใน

ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จํานวน

เด็ก/ครู 

ท้ังหมด 

รอยละ/

ระดับ 

ที่ได 

คา

น้ําหนัก 

คะแนน

ที่ได 

เทยีบ

ระดับ

คุณภาพ 

ความ

หมาย 

ดานวิชาการและการจัดการ 

๘.๓ ผูบริหารสามารถบริหาร

จัดการการศึกษาใหบรรลุ

เปาหมายตามท่ีกําหนดไวใน

แผนปฏบัิติการ 

  ๔ ๒.๐๐ ๑.๖๐ ๔ ดมีาก 

๘.๔ ผูบริหารสงเสริมและ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรให

พรอมรับการกระจายอํานาจ 

  ๔ ๒.๐๐ ๑.๖๐ ๔ ดมีาก 

๘.๕ นักเรียน ผูปกครอง และ

ชุมชนพงึพอใจผลการบริหาร

การจัดการศึกษา 

  ๔ ๑.๐๐ ๐.๘๐ ๔ ดมีาก 

๘.๖ ผูบริหารใหคําแนะนํา 

คําปรึกษาทางวิชาการและเอา

ใจใสการจัดการศึกษาเต็ม

ศักยภาพและเต็มเวลา 

  ๔ ๒.๐๐ ๑.๖๐ ๔ ดมีาก 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศกึษา และผูปกครอง 

ชุมชนปฏิบัตงิานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสทิธภิาพและเกดิ

ประสทิธผิล 

๕.๐๐ ๔.๖๐ ๕ ดเีย่ียม 

๙.๑ คณะกรรมการ

สถานศึกษารูและปฏบัิติหนาท่ี

ตามท่ีระเบียบกําหนด 

  ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดเีย่ียม 

 
 
 
 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 

จํานวน

เด็ก/ครู

ที่อยูใน

ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จํานวน

เด็ก/ครู 

ท้ังหมด 

รอยละ/

ระดับ 

ที่ได 

คา

น้ําหนัก 

คะแนน

ที่ได 

เทยีบ

ระดับ

คุณภาพ 

ความ

หมาย 

๙.๒ คณะกรรมการ

สถานศึกษากํากับติดตาม 

ดูแล และขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานของสถานศึกษาให

  ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดเีย่ียม 



๓๑ 

 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 

จํานวน

เด็ก/ครู

ที่อยูใน

ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จํานวน

เด็ก/ครู 

ท้ังหมด 

รอยละ/

ระดับ 

ที่ได 

คา

น้ําหนัก 

คะแนน

ที่ได 

เทยีบ

ระดับ

คุณภาพ 

ความ

หมาย 

บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 

๙.๓ ผูปกครองและชุมชนเขา

มามสีวนรวมในการพัฒนา

สถานศึกษา 

  ๔ ๒.๐๐ ๑.๖๐ ๔ ดมีาก 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศกึษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการ

เรยีนรู และกจิกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน 

๑๐.๐๐ ๙.๔๐ ๕ ดเีย่ียม 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษา

เหมาะสมและสอดคลองกับ

ทองถิ่น 

  ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดเีย่ียม 

๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ี

หลากหลายใหผูเรียนเลอืก

เรียนตามความถนัด

ความสามารถ และความ

สนใจ 

  ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดเีย่ียม 

๑๐.๓ จัดกจิกรรมพัฒนา

ผูเรียนท่ีสงเสริมและ

ตอบสนองความตองการ 

ความสามารถ ความถนัด 

และความสนใจของผูเรียน 

  ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดเีย่ียม 

๑๐.๔ สนับสนุนใหครูจัด

กระบวนการเรียนรูท่ีใหผูเรียน

ไดลงมอืปฏบัิติจริงจนสรุป

ความรูไดดวยตนเอง 

  ๔ ๑.๐๐ ๐.๘๐ ๔ ดมีาก 

๑๐.๕ นิเทศภายใน กํากับ 

ติดตามตรวจสอบ และนําผล

ไปปรับปรุงการเรียนการสอน

อยางสม่ําเสมอ 

  ๔ ๒.๐๐ ๑.๖๐ ๔ ดมีาก 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลชวยเหลอื

ผูเรียนท่ีมปีระสิทธภิาพและ

ครอบคลุมถงึผูเรียนทุกคน 

  ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดเีย่ียม 



๓๒ 

 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 

จํานวน

เด็ก/ครู

ที่อยูใน

ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จํานวน

เด็ก/ครู 

ท้ังหมด 

รอยละ/

ระดับ 

ที่ได 

คา

น้ําหนัก 

คะแนน

ที่ได 

เทยีบ

ระดับ

คุณภาพ 

ความ

หมาย 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศกึษามีการจัดสภาพแวดลอมและการ

บรกิารที่สงเสรมิใหผูเรยีนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

๑๐.๐๐ ๙.๔๐ ๕ ดเีย่ียม 

๑๑.๑ หองเรียน 

หองปฏบัิติการ อาคารเรียน

มั่นคง สะอาดและปลอดภัยมี

ส่ิงอํานวยความสะดวก 

พอเพยีงอยูในสภาพใชการได

ดีสภาพแวดลอมรมรื่น และมี

แหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน 

  ๕ ๔.๐๐ ๔.๐๐ 

 

 

๕ ดเีย่ียม 

๑๑.๒ จัดโครงการ กจิกรรมท่ี

สงเสริมสุขภาพอนามัยและ

ความปลอดภัยของผูเรียน 

  ๔ ๓.๐๐ ๒.๔๐ ๔ ดมีาก 

๑๑.๓ จัดหองสมุดท่ีใหบริการ

สื่อและเทคโนโลยสีารสนเทศ

ท่ีเอื้อใหผูเรียนเรียนรูดวย

ตนเองและหรอืเรียนรูแบบมี

สวนรวม 

  ๕ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดเีย่ียม 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศกึษามีการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศกึษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

๕.๐๐ ๔.๖๐ ๕ ดเีย่ียม 

๑๒.๑ กําหนดมาตรฐาน

การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

  ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดเีย่ียม 

๑๒.๒ จัดทําและดําเนินการ

ตามแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาท่ี

มุงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 

  ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดเีย่ียม 

๑๒.๓ จัดระบบขอมูล

สารสนเทศและใชสารสนเทศ

ในการบริหารจัดการ 

  ๔ ๑.๐๐ ๐.๘๐ ๔ ดมีาก 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และ

ประเมนิผลการดําเนินงาน

คุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 

  ๔ ๐.๕๐ ๐.๔๐ ๔ ดมีาก 

 



๓๓ 

 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 

จํานวน

เด็ก/ครู

ที่อยูใน

ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จํานวน

เด็ก/ครู 

ท้ังหมด 

รอยละ/

ระดับ 

ที่ได 

คา

น้ําหนัก 

คะแนน

ทีไ่ด 

เทยีบ

ระดับ

คุณภาพ 

ความ 

หมาย 

๑๒.๕ นําผลการประเมนิ

คุณภาพท้ังภายในและ

ภายนอกไปใชวางแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาอยาง

ตอเน่ือง 

  ๔ ๐.๕๐ ๐.๔๐ ๔ ดมีาก 

๑๒.๖ จัดทํารายงานประจําป

ท่ีเปนรายงานการประเมนิ

คุณภาพภายใน 

  ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดเีย่ียม 

ดานที ่๓ มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรยีนรู ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ๕ ดเีย่ียม 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศกึษามีการสรางสงเสรมิ สนับสนุน ให

สถานศกึษาเปนสังคมแหงการเรยีนรู 

๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ๕ ดเีย่ียม 

๑๓.๑ มกีารสรางและพัฒนา

แหลงเรียนรูภายใน

สถานศึกษาและใชประโยชน

จากแหลงเรียนรู ท้ังภายใน

และภายนอกสถานศึกษา เพื่อ

พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน

และบุคลากร 

ของสถานศึกษา รวมท้ังผูท่ี

เกี่ยวของ 

  ๕ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดเีย่ียม 

๑๓.๒ มกีารแลกเปล่ียน

เรียนรูระหวางบุคลากรภายใน

สถานศึกษา ระหวาง

สถานศึกษากับครอบครัว 

ชุมชนและองคกรท่ีเกี่ยวของ 

  ๔ ๕.๐๐ ๔.๐๐ ๔ ดมีาก 

ดานที ่๔ มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศกึษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดเีย่ียม 

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศกึษาใหบรรลุเปาหมายตาม

ปรัชญา วสิัยทัศน และจุดเนนของการศกึษาปฐมวัย 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดเีย่ียม 

๑๔.๑ จัดโครงการกจิกรรม

ที่สงเสรมิใหผูเรยีนเปนผูที่

ย้ิมไหว ทักทาย แตงกายดี 

  ๕ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดเีย่ียม 



๓๔ 

 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 

จํานวน

เด็ก/ครู

ที่อยูใน

ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จํานวน

เด็ก/ครู 

ท้ังหมด 

รอยละ/

ระดับ 

ที่ได 

คา

น้ําหนัก 

คะแนน

ที่ได 

เทยีบ

ระดับ

คุณภาพ 

ความ 

หมาย 

๑๔.๒ ผลการดําเนนิงานที่

สงเสรมิใหผูเรยีนมีลักษณะ 

ย้ิมไหว ทักทาย แตงกายดี 

  ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดเีย่ียม 

ดานที ่๕ มาตรฐานดานมาตรการสงเสรมิ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดเีย่ียม 

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกจิกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนว

ทางการปฏิรูปการศกึษาเพื่อพัฒนาและสงเสรมิสถานศกึษาให

ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดเีย่ียม 

๑๕.๑ จัดโครงการพัฒนา

สิ่งแวดลอม โครงการ

สงเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม 

และโครงการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 

เพื่อตอบสนองนโยบาย 

จุดเนน ตามแนวทางปฏิรูป

การศกึษา 

  ๕ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดเีย่ียม 

๑๕.๒ ผลการดําเนนิงาน

โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอม 

โครงการสงเสรมิคุณธรรม

จรยิธรรม และโครงการ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรยีน เพื่อตอบสนอง

นโยบาย จุดเนน ตาม

แนวทางปฏิรูปการศกึษา 

บรรลุเปาหมายและพัฒนาดี

ขึ้นกวาที่ผานมา 

  ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดเีย่ียม 

คาเฉลี่ยรวม - - - ๑๐๐.๐๐ ๙๐.๒๔ ๕ ดเีย่ียม 
 

สรุปผลภาพรวมของสถานศกึษา ปการศกึษา ๒๕๕๘ คะแนนที่ได ๙๐.๒๔ 

ระดับคุณภาพ   ระดับ ๑   ระดับ ๒   ระดับ ๓   ระดับ ๔   ระดับ ๕ 

                  (ปรับปรุง)       (พอใช)            (ด)ี            (ดมีาก)        (ดเียี่ยม) 

 



๓๕ 

 
๑๑. ผลการประเมนิคุณภาพภายในของสถานศกึษา ปการศกึษา ๒๕๕๘ 
 

องคประกอบ/ประเด็นการตดิตามตรวจสอบ 
คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับ

คุณภาพ 

แปล

ความหมาย 

องคประกอบที ่๑ กําหนดมาตรฐานการศกึษาของ

สถานศกึษา 

๕.๐๐ ๕ ดเียี่ยม 

องคประกอบที ่๒ การจัดทําแผนพัฒนาการจัด

การศกึษาของสถานศกึษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐาน

การศกึษาของสถานศกึษา 

๕.๐๐ ๕ ดเียี่ยม 

องคประกอบที ่๓ การจัดระบบบรหิารและสารสนเทศ ๔.๕๐ ๕ ดเียี่ยม 

องคประกอบที ่๔ การดําเนนิงานตามแผนพัฒนาการจดั

การศกึษาของสถานศกึษา 

๔.๙๐ ๕ ดเียี่ยม 

องคประกอบที ่๕ การจัดใหมีการตดิตามตรวจสอบ

คุณภาพการศกึษา 

๕.๐๐ ๕ ดเียี่ยม 

องคประกอบที ่๖ การจดัใหมีการประเมินคุณภาพภายใน

ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

๕.๐๐ ๕ ดเียี่ยม 

องคประกอบที ่๗ การจัดทํารายงานประจําปที่เปน

รายงานประเมินคุณภาพภายใน 

๕.๐๐ ๕ ดเียี่ยม 

องคประกอบที ่๘ การจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาอยางตอเนื่อง 

๕.๐๐ ๕ ดเียี่ยม 

ผลการตดิตามตรวจสอบ 

ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา 
๔.๙๓ ๕ ดเีย่ียม 

 

เกณฑระดับคุณภาพ 
 

ชวงคะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 

๔.๕๐ – ๕.๐๐ ๕ ดเียี่ยม 

๓.๗๕ – ๔.๔๙ ๔ ดมีาก 

๓.๐๐ – ๓.๗๔ ๓ ดี 

๒.๕๐ – ๒.๙๙ ๒ พอใช 

๐.๐๐ – ๒.๔๙ ๑ ปรับปรงุ 

 



๓๖ 

 
สวนที่ ๒ 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
   มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน 
 

 ระดับคุณภาพ : ด ี

๑. กระบวนการพัฒนา 

 สถานศกึษามีกระบวนการพัฒนาผลสมัฤทธิ์ทางวชิาการของผูเรยีนดวยวธิกีารที่หลากหลาย 

ดังตอไปนี้ 

๑) ตรวจสอบความสามารถพื้นฐานในดานการอานและการเขียนภาษาไทยของนักเรยีน

ระดับช้ันมัธยมศกึษาปที่ ๑ ในชวงตนภาคการศกึษา จัดทําฐานขอมูลนักเรยีนที่มีปญหาทางดานการ

อานและการเขียนภาษาไทย ผลิตสื่อนวัตกรรมและนํามาใชในการแกปญหานักเรียนที่มีปญหา 

พรอมกับตดิตามผลความกาวหนาของนักเรยีนเปนระยะ 

๒) จัดใหมีการเรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวไทย เพื่อปูพื้นฐานความรูทางดานการใช

ภาษาอังกฤษ ในเบื้องตน และเรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวตางชาติ เพื่อใหนักเรียนไดฝกทักษะการ

ฟงและพูดภาษาอังกฤษกับชาวตางชาต ิ

๓) ใหนักเรยีนทําแบบฝกคิดเลขเร็วกอนเรยีน เพื่อเสรมิสรางทักษะดานการคิดคํานวณ 

ตรวจสอบหานักเรยีนที่ไมสามารถทองสูตรคูณได และนํามาพัฒนาจนสามารถทองสูตรคูณในแมที่

เปนพื้นฐานซ่ึงนักเรยีนควรทองจําได เพื่อเปนพื้นฐานการเรยีนวชิาคณติศาสตรในเรื่องตางๆ 

๔) สงเสริมทักษะดานการคิดของนักเรยีนดวยการใหนักเรียนไดนําความรูที่เรียนมาใน

วชิาตางๆ มาบูรณาการใชในการทําชุมนุมโครงงานเศรษฐกจิพอเพียง และโครงงานในรายวชิาตางๆ  

๕) ครูจัดการเรยีนรูตามศักยภาพของผูเรยีน ใหบรรลุผลตามมาตรฐาน ตัวช้ีวัด และผล

การเรยีนรูของหลักสูตร  โดยมีการจัดการเรยีนรูที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ  ทั้งรูปแบบการระดมสมอง 

แบบลงมือปฏิบัตจิรงิ แบบรวมมือกันเรยีนรู แบบใชกระบวนการคิด กระบวนการใชปญหาเปนฐาน 

ฯลฯ  พัฒนาครูทุกคนใหมีความสามารถในการนําเทคนิควิธีสอนไปใชใหตรงตามศักยภาพผูเรยีน  

และพัฒนาครูทุกคนใหมีความรูเกี่ยวกับการวัดประเมินผลการเรียนรูผูเรียน  เพื่อนําผลการวัด

ประเมินผลการเรยีนรูไปใชพัฒนานักเรยีน 

๖) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดวยการสอนเสริมในคาบเรียนที่วาง เพื่อเตรียม

ความพรอมในการสอบ O-NET ใหกับนักเรยีนระดับช้ันมัธยมศกึษาปที่ ๓ และ ๖ 

๗) สงเสรมิความสามารถดานการใชเทคโนโลยใีนการจัดการเรยีนการสอนดวยการเปด

สอนรายวิชาเกี่ยวกับการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรข้ันพื้นฐานกับนักเรียนทุกระดับช้ัน และเปด

เครอืขายสัญญาณอินเตอรเน็ตไรสาย  ใหนักเรยีนใชตลอดระยะเวลาที่อยูโรงเรยีน 



๓๗ 

 
๘) มีแหลงเรียนรูและแหลงสืบคนขอมูล ไดแก หองสมุด E–Library ใหนักเรียนไดใช

คนควาหาความรูเพ่ิมเตมินอกหองเรียนและนอกเหนอืจากตําราเรยีน 

๙) สงเสริมนิสัยรักการอานใหกับนักเรียนดวยการทํากจิกรรมรักการอาน ดวยการให

นักเรยีนอานหนังสอืที่ตนเองสนใจอยางนอยสัปดาหละ ๓ ครัง้ และบันทกึสิ่งที่นักเรยีนไดจากอานลง

ในแบบบันทกึการอาน 

๑๐) สงเสริมใหนักเรียนเปนผูที่มีความประพฤติดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม จิตสังคม 

และจติสํานกึที่ดี  ตามที่สถานศกึษากําหนด  ดวยการจัดกจิกรรมเขาคายธรรมมะ  การทําบุญในวัน

ธรรมสวนะ  การทําบุญในวันสําคัญทางศาสนา  การสวดมนตในวันศุกร  การอบรมในโครงการ

โรงเรียนสุจริต  การทํากิจกรรมจิตอาสา  การบริจาคโลหิต  การบริจาคทรัพยเพื่อทําบุญและ

ชวยเหลือหนวยงานตางๆ และผูที่ไดรับความเดือดรอน  และการเขาคายปรับพฤติกรรม  สําหรับ

นักเรยีนที่มีคะแนนพฤตกิรรมอันไมพึงประสงคตดิลบตามเกณฑที่โรงเรยีนกําหนดและเห็นสมควรวา

ตองไปเขาคายเพื่อปรับพฤตกิรรม 

๑๑) สงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ดวยการทํากิจกรรมปลูกตนไมในวันสําคัญตางๆ การปลูกและดูแลสวนปา “ตันตสิีเขียว”  การทํา

กจิกรรมธนาคารขยะ  โดยการใหนักเรยีนนําขยะที่สามารถนํามาแปรรูปเพื่อใชตอไดมาขาย  การคัด

แยกประเภทขยะกอนทิ้ง  การนําเศษวัสดุเหลอืใชมาประดษิฐเปนของใช 

๑๒) สงเสรมิใหนักเรยีนมีความภาคภูมิใจในทองถิ่นความเปนไทย  เห็นคุณคาเกี่ยวกับภูมิ

ปญญาไทย  ดวยการจัดกิจกรรมวันภาษาไทย  การจัดทําแหลงเรียนรูพิพิธภัณฑภูมิปญญาไทย  

สวนสมุนไพรไทย  ใหนักเรยีนไดเขาไปศกึษาและภาคภูมิใจในทองถิ่นความเปนไทย 

๑๓) สงเสรมิใหนักเรยีนรักษาสุขภาพของตนเองใหแข็งแรง  ดวยการออกกําลังกายในวัน

อังคารของทุกสัปดาห  และเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชนตอสุขภาพ  ดวยการจัดกิจกรรม 

อย.นอย ในสถานศกึษา   

๑๔) สงเสรมิใหผูเรยีนรูจักปองกันตนเองจากการลอลวง ขมเหง รังแก ดวยการจัดอบรม

ใหความรูกับนักเรยีน  ในโครงการสรางความเขมแข็งเด็กและเยาวชน (รักในวัยเรยีน) ใหกับนักเรยีน

ในระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนตน 

๑๕) พัฒนาครูทุกคนใหมีความสามารถในการนําเทคนิควิธีสอนใหตรงตามศักยภาพ

ผูเรียน  ใชสื่อเทคโนโลยใีนการจัดการเรยีนการสอน  ครูในสายช้ันเดียวกันรวมกันกําหนดแผนการ

จัดการเรยีนรู  การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ  ครูเนนการใชคําถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิด

ของผูเรยีน 

 

  
 



๓๘ 

 
๒. ผลการดําเนนิงาน 

ในดานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการ ผูเรียนสามารถอานออกและอานคลองตาม

มาตรฐานการอานในแตละระดับช้ัน สามารถเขียนสื่อสารไดดี รูจักการวางแผน สามารถทํางาน

รวมกับผูอ่ืนไดดตีามหลักประชาธิปไตย กลาแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวพิากษไดอยาง

สรางสรรค สืบคนขอมูลหรือแสวงหาความรูจากสื่อ เทคโนโลยีไดดวยตนเอง รวมทั้งสามารถ

วเิคราะห จําแนกแยกแยะไดวาสิ่งไหนด ีสําคัญ จําเปน รวมทั้งรูเทาทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็ว  ผูเรยีนรูและตระหนักถงึโทษและพิษภัยของสิ่งเสพตดิตางๆ เลอืกรับประทานอาหารที่

สะอาด และมีประโยชน รักการออกกําลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเลนกีฬาไดอยางนอยคนละ

ประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุม ของสถานศึกษา ของสังคม มีทัศนคติที่ดีตออาชีพสุจริต  

รวมถงึมีความเขาใจเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล และระหวางวัย ทัง้นี้ มีผลการดําเนนิงานเชิง

ประจักษจากการประเมินในดานตางๆ ดังนี้ 
 

๓. จุดเดน 

ผูเรียนอานหนังสือออกและอานคลอง  รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารไดทุกคน 

สามารถใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง  สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรยีนอยูในระดับดีเยี่ยม  มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-

NET) สูงกวาระดับชาติ และมากกวา รอยละ ๕๐ ทุกกลุมสาระที่มีการทดสอบและตอเนื่องมาโดย

ตลอด 
 

๔. จุดท่ีควรพัฒนา 

ผูเรียนในระดับช้ัน ม.๑ – ม.๖ ยังตองเรงพัฒนาดานการนําเสนอ การอภิปรายและ

แลกเปลี่ยนเรยีนรูอยางสมเหตุสมผล  และตองพัฒนาทักษะการแกปญหาตามสถานการณไดอยาง

เหมาะสม  ผูเรียนในระดับช้ัน ม.๑ – ม.๖ ยังตองไดรับการสงเสริมในดานทัศนคติที่ดตีอความเปน

ไทย ไมหลงใหลกับคานยิมตางชาต ิจนเกดิการลอกเลยีนแบบ ทําใหลมืวัฒนธรรมอันดงีามของไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๙ 

 
   มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศกึษา 
 

 ระดับคุณภาพ : ดเีย่ียม 

๑. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรยีนไดดําเนินการวิเคราะหสภาพปญหา ผลการจัดการศกึษาที่ผานมา โดยการศึกษา

ขอมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูป

การศกึษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศกึษาเพื่อวางแผนรวมกันกําหนด

เปาหมาย ปรับวิสัยทัศน กําหนดพันธกิจ กลยุทธ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนา

คุณภาพผูเรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป ให

สอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พรอมทั้งจัดหา

ทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานใหผูรับผิดชอบ ดําเนนิการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให

บรรลุเปาหมายที่กําหนดไว มีการดําเนนิการนิเทศ กํากับ ตดิตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และ

สรุปผลการดําเนนิงาน 
 

๒. ผลการดําเนนิงาน 

๒.๑ สถานศกึษามีการกําหนดเปาหมาย วสิัยทัศน และพันธกจิ สอดคลองกับสภาพปญหา

ความตองการพัฒนาของสถานศกึษา นโยบายการปฏิรูปการศกึษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น 

และสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศกึษาชาติ 

๒.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป สอดคลองกับการ

พัฒนาผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความ

เช่ียวชาญ ตามมาตรฐานตําแหนง ขอมูลสารสนเทศมีความถูกตอง ครบถวน ทันสมัย นําไป

ประยุกตใชได ดําเนนิการอยางเปนระบบ และมีกจิกรรมจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่

กระตุนผูเรยีนใหใฝเรยีนรู   

๒.๓ สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัตกิารประจําป 

ใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศกึษา โดยผูมีสวนได

เสยีมีสวนรวมในการพัฒนาและรวมรับผิดชอบ 

๒.๔ ผูเกี่ยวของทุกฝาย และเครือขายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีสวนรวมในการ

รวมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา และรับทราบ รับผิดชอบตอผลการจัดการศกึษา 

๒.๕ สถานศึกษามีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัด

การศกึษา ที่เหมาะสม เปนระบบและตอเนื่อง เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการจดัการศกึษา 

๒.๖ สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝายมีสวนรวม ยึด

หลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุงพัฒนาผูเรียนตามแนว

ทางการปฏิรูปการศกึษา 



๔๐ 

 
๒.๗ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือขาย

อุปถัมภ สงผลใหสถานศึกษามีสื่อและแหลงเรยีนรูที่มีคุณภาพ 
 

๓. จุดเดน 

โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบ โรงเรียนไดใชเทคนิคการประชุมที่

หลากหลายวธิี เชน การประชุมแบบมีสวนรวม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุม เพื่อใหทุก

ฝายมีสวนรวมในการกําหนดวสิัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป ที่สอดคลองกับผลการจัดการศกึษา สภาพปญหา ความ

ตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุงเนนการพัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพตาม

มาตรฐานการเรยีนรูตามหลักสูตรสถานศกึษา  ครูผูสอนสามารถจัดการเรยีนรูไดอยางมีคุณภาพ  มี

การดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล การดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการจัด

การศึกษา และโรงเรียนไดใชกระบวนการวิจัยในการรวบรวมขอมูล  เพื่อใชเปนฐานในการวางแผน

พัฒนาคุณภาพสถานศกึษา 
 

๔. จุดท่ีควรพัฒนา 

๔.๑ เปดโอกาสใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศกึษาเพื่อ

พัฒนาผูเรยีน 

๔.๒ สรางเครอืขายความรวมมือของผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศกึษาของโรงเรยีนใหมี

ความเขมแข็ง มีสวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด

การศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๑ 

 
   มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 

 ระดับคุณภาพ : ด ี

๑. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนดําเนินการสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการ

ดําเนนิงาน/กจิกรรมอยางหลากหลาย ไดแก งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัตกิารปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษา มีการบูรณาการภาระงาน ช้ินงาน โดยทุกระดับช้ันจัดทําหนวยการเรียนรูบูรณาการ

หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  ปรับโครงสรางรายวชิา หนวยการเรยีนรู ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู 

สนับสนุนใหครูจัดการเรยีนการสอนที่สรางโอกาสใหนักเรยีนทุกคนมีสวนรวม  ไดลงมือปฏิบัติจริง

จนสรุปความรูไดดวยตนเอง  จัดการเรียนการสอนที่เนนทักษะการคิด เชน จัดการเรียนรูดวย

โครงงาน  ครูมีการมอบหมายหนาที่ใหนักเรียนจัดปายนิเทศเพื่อใหความรูตามสถานที่ตางๆ ทั้ง

ภายในหองเรยีนและนอกหองเรยีน  ครูใชสื่อการเรยีนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลย ีภูมิปญญา

ทองถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสทิธิภาพของสื่อการสอนสอนที่ใช  ครูทุกคนทํางานวิจัยใน

ช้ันเรยีนเพื่อแกปญหาและพัฒนาการสอนในช้ันเรยีนปการศกึษาละ ๑ เรื่อง  และครูทุกคนไดรับการ

อบรมใหความรูดานการวัดและประเมินผลการเรียนรูผูเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อนําไปใชในการ

พัฒนานักเรยีน  นอกจากนี้ครูทุกคนยังไดรบัการนเิทศการสอนเพื่อใหขอเสนอแนะในการพัฒนาและ

ปรับปรุงการเรยีนการสอนจากผูบรหิาร หัวหนากลุมสาระ และครูผูนเิทศ ภาคเรยีนละ ๑ ครัง้ 
 

๒. ผลการดําเนนิงาน 

จากการดําเนนิงาน/โครงการ/กจิกรรมอยางหลากหลาย เพื่อพัฒนาใหครูมีการจดัการเรยีน

การสอนที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ  สงผลใหผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ อยูในระดับด ี
 

๓. จุดเดน 

ครูมีความตัง้ใจ มุงม่ันในการพัฒนาการสอน โดยจัดกจิกรรมใหนกัเรยีนไดเรยีนรูโดยการคิด 

ไดปฏิบัติจริง มีการใหวิธีการและแหลงเรียนรูที่หลากหลาย ใหนักเรียนแสวงหาความรูจากสื่อ

เทคโนโลยดีวยตนเองอยางตอเนื่อง  นักเรยีนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอ

การเรยีนรู  ครูมีการทํางานวจิัยในช้ันเรยีนเพื่อแกปญหาและพัฒนาการสอนในช้ันเรยีน ปการศกึษา

ละ ๑ เรื่อง และครูทุกคนไดรับการนเิทศการสอนเพื่อใหขอเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงการ

เรยีนการสอนจากผูบรหิาร หัวหนากลุมสาระ และครูผูนเิทศ ภาคเรยีนละ ๑ ครัง้ 
 

๔. จุดท่ีควรพัฒนา 

ครูควรนําผลการประเมินในช้ันเรยีนมาเปนสารสนเทศสําหรับใชในการพัฒนาการเรยีนรูของ

นักเรียน  และมีการใหขอมูลการประเมินผลการเรียนรูยอนกลับแกนักเรียนใหมากข้ึน เพื่อให

นักเรยีนนําไปใชพัฒนาตนเอง 



๔๒ 

 
   มาตรฐานท่ี ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมปีระสทิธผิล 
 

 ระดับคุณภาพ : ด ี

๑. กระบวนการพัฒนา 

  โรงเรียนดําเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามประกาศ

กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษา พุทธศักราช ๒๕๕๓ ทัง้ 

๘ ประการ ดังนี้ ๑) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๒) จัดทําแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาที่มุงเนนคุณภาพตามมาตรฐาน ๓) จัดการและบริหารขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ

โดยใชเทคโนโลยีชวยในการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูลเปนสารสนเทศที่เปนประโยชนในการพัฒนา

คุณภาพการจัดการศกึษาของโรงเรยีน ๔) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศกึษา ๕) ดําเนนิการตดิตาม 

ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศกึษา ๖) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา ๗) 

จัดทํารายงานประจําปที่เสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน ๘) โรงเรยีนดําเนนิการพัฒนาคุณภาพ

อยางตอเนื่อง โดยจัดประชุมคณะครู ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา นําเสนอผลการ

ดําเนนิงานรายงานประจําปของสถานศกึษาในปการศกึษาที่ผานมา วเิคราะหจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา 

และจัดทําแผนปฏิบัตกิารประจําปตามจุดที่ควรพัฒนา  ประกอบดวยโครงการ/กจิกรรมที่จะพัฒนา

คุณภาพตามมาตรฐานของสถานศกึษา  โดยเนนที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน  จัดทําโครงการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา  มีกิจกรรมใหความรูความเขาใจแนวทางการดําเนินงานประกัน

คุณภาพภายในใหครูทุกคนในโรงเรยีน  เพื่อใหคณะครู บุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของมีความเขาใจการ

ดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของ

โรงเรียน  ใหปฏิบัติหนาที่ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ

สถานศกึษา ภาคเรยีนละ ๑ ครัง้ จัดทําเครื่องมือใหนักเรยีนประเมินตนเองในการเรยีนรู  ครูประเมิน

ตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเองที่วางไว  คณะกรรมการประกนัคุณภาพของโรงเรยีนประเมิน

การดําเนินงานตามมาตรฐานและสรุปผลการดําเนินงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงตลอดปการศึกษา  

ตดิตามการประเมินโครงการและกจิกรรมสรุปผลการดําเนินงาน  ปรับปรุงการทํางานอยางมีสวน

รวมของทุกฝาย  โรงเรียนจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจและประเมินผลการดําเนินงานของ

โรงเรียนจากนักเรียน  ผูปกครอง  และคณะกรรมการของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาของ

โรงเรยีน 
   

๒. ผลการดําเนนิงาน 

โรงเรยีนมีการดําเนนิการประกนัคุณภาพการศกึษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจดัการศกึษา

อยางเปนระบบ มีผลการประเมินคุณภาพภายในทีร่ะดับคุณภาพด ีและคณะกรรมการ สถานศกึษา 

ผูปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจในการยกระดบัคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีน 

 



๔๓ 

 
๓. จุดเดน 

โรงเรยีนใหความสําคัญกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เนนการ

สรางความเขาใจและใหความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝายที่

เกี่ยวของ ที่ชัดเจน เปนประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การดําเนินงานประกันคุณภาพ

ภายในของโรงเรียนเนนการมีสวนรวม  ดําเนินการในรูปของคณะกรรมการสรางวัฒนธรรมการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษาใหกับบุคคลที่เกี่ยวของทุกระดับ 
 

๔. จุดท่ีควรพัฒนา 

โรงเรียนควรการนําการประกันคุณภาพเขาไปเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมการทํางานใน

องคกร ทุกกลุมงาน 



๔๔ 

 
สวนที่ ๓ 

สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความตองการการชวยเหลือ 

 
 ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ถือเปนขอมูลสารสนเทศ

สําคัญที่สถานศึกษาจะตองนําไปวิเคราะห สังเคราะหเพื่อสรุปนําไปสูการเช่ือมโยงหรือสะทอนภาพ

ความสําเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (๕ ป) และนําไปใชในการวางแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการดําเนนิงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการ

ประเมินในภาพรวมของจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาของแตละมาตรฐาน พรอมทั้งแนวทางการพัฒนาใน

อนาคตและความตองการการชวยเหลอืไดดังนี้ 
 

    สรุปผล 
 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

ดานคุณภาพของผูเรียน 

- นักเรยีนแตละคนเปนบุคคลที่มีศกัยภาพ

และความสามารถสวนตัวเฉพาะดาน   ทัง้

ทางดานวชิาการ ศลิปะ ดนตร ีนาฏศลิป และ

กฬีา  ซ่ึงสามารถพัฒนาใหเพ่ิมมากข้ึนและ

ปรากฏชัดเปนเอกลักษณเฉพาะตัวได 

- นักเรยีนเปนบุคคลทีส่ามารถปรับตัวใหทัน

ตอการเปลี่ยนแปลงของสงัคมได มีทกัษะในการ

ดํารงชีวติอยูในสังคมทีด่ ี และมีความถนัดใน

ดานการทํางานฝมือ 

- นักเรยีนเปนบุคคลที่มีพื้นฐานทางจติใจด ี

เนื่องจากอยูในสงัคมชนบท ที่มีพื้นฐานทางบาน

ในการทําเกษตรกรรมเปนหลกั 

- นักเรยีนเปนบุคคลที่มีสุขภาพกายสมบูรณ 

แข็งแรง และมีสุขภาพจติทีด่ ี

- นักเรยีนมีความกลาแสดงออก 

- ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนจาก

การทดสอบระดับชาตใินทกุกลุมสาระ ยังอยูใน

ระดับต่ํา ควรหาวธิกีารในพัฒนาใหเพ่ิมสูงข้ึน 

- นักเรยีนบางสวนมีความสามารถในการคิด

วเิคราะห สังเคราะห อยูในระดับต่ํา ควรหา

วธิกีารในการพัฒนาใหนกัเรยีนมีความสามารถ

ดังกลาวเพ่ิมมากข้ึน 

- นักเรยีนบางสวนมีลกัษณะของการใฝเรยีน

ใฝรูที่ไมคงทนถาวรและตองอาศัยการกระตุน

เตอืนจากครูหรอืผูปกครอง 

- ยังมีนักเรยีนบางสวนขาดความรับผิดชอบ

ทําใหไมจบการศกึษาตามระยะเวลาที่

สถานศกึษากําหนด 

 

 
 
 
 



๔๕ 

 
 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศกึษา 

- ผูบรหิารโรงเรยีนมีวสิัยทัศนในการพัฒนา

การศกึษาที่กาวไกล และมีความมุงม่ันทีจ่ะ

พัฒนาการศกึษาใหเกดิประสทิธภิาพและ

ประสทิธผิลในทกุดาน 

- มีการวางแผนการบรหิารงานและระบบ

การตดิตามตรวจสอบการบรหิารงานที่เปนระบบ 

ไดสารสนเทศที่จําเปนตอการบรหิารจัด

การศกึษาที่ครอบคลุมและจําเปนตอการใชงาน 

- มีการดําเนนิโครงการ/กจิกรรมที่

ตอบสนองตอนโยบายการบรหิารจัดการศกึษา

ของกระทรวงศกึษาธกิาร นโยบายของสํานกังาน

เขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษาเขต ๕ และ

มาตรฐานการ ศกึษาของโรงเรยีน อยางจรงิจัง

และตอเนื่องในทกุปการศกึษา 

- มีโครงการพัฒนากระบวนการจัดการ

เรยีนรูของครูที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ ดวยการให

ครูดําเนนิการจัดการเรยีนการสอนตามข้ันตอน

ของครูคุณภาพ ๙ ประการ ของ สพม. ๕ และ

เก็บรวมรวมหลกัฐานการดําเนนิงาน   พรอมกับ

ตรวจประเมินผลการทํางานเพื่อตดิตามการ

ดําเนนิงานและใหขอเสนอแนะ 

- มีการจัดหลกัสตูรและรายวชิาที่ตอบสนอง

ตอความถนัดและความตองการของผูเรยีนที่

หลากหลาย 

- มีสภาพแวดลอมทีส่วยงาม รมรื่น มี

บรรยากาศที่เอ้ือตอการเรยีนรู 

- มีระบบการตดิตามตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของ

สถานศกึษาที่มีประสทิธภิาพ 

     - ควรหาวธิกีารในการกระตุนใหบุคลากร

ของสถานศกึษามีความกระตอืรอืรนและเห็น

ความสําคัญของการจดัการเรยีนการสอนตาม

แนวทางการปฏิรูปการศกึษายุคใหม  เพื่อสงผล

ใหนักเรยีนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนเพ่ิมสูงข้ึน 

รวมทัง้มีทักษะในการคิดวเิคราะห สังเคราะห

เพ่ิมมากข้ึน 

 



๔๖ 

 
 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

- ครูทุกคนไดรับการนเิทศการสอน และนํา

ผลที่ไดจากการนเิทศไปใชในการปรับปรุง

พัฒนาการสอน 

- ครูจัดกระบวนการสอนที่เนนผูเรยีนเปน

สําคัญ  สงเสรมิใหนกัเรยีนเปนผูใฝเรยีนรู  

สรางสถานการณใหนกัเรยีนไดเรยีนรูดวย

ตนเอง  ใหนักเรยีนไดลงมือปฏิบัตเิพื่อคนพบ

ความรูดวยตนเอง และนําความรูไปใชใน

สถานการณจรงิ 

- การพัฒนาครูที่มาบรรจุใหม ใหมี

ประสทิธภิาพการสอนเพ่ิมมากข้ึน 

ดานระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมปีระสทิธผิล 

- มีการดําเนนิงานระบบประกนัคุณภาพ

ภายในสถานศกึษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

ครบ ๘ ขอ 

- ผลการดําเนนิงานของสถานศกึษาเปนที่

ยอมรับของบุคคลและชุมชนภายนอก ทําใหมี

นักเรยีนเขาศกึษาตอในโรงเรยีนเพ่ิมมากข้ึน 

- การนําการประกันคุณภาพเขาไปเปนสวน

หนึ่งของวัฒนธรรมการทํางานในองคกร ทุกกลุม

งาน 

 

  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 

 จากการพิจารณาขอมูลผลการดําเนินงานของสถานศึกษาในปการศึกษา ๒๕๕๙ ที่ผานมา 

ประกอบกับการพิจารณานโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ สามารถนําขอมูลที่ไดมาเปนสารสนเทศสําหรับจัดทําแนวทางการพัฒนา

สถานศกึษาในอนาคตไดดังนี้ 

๑) ดําเนนิโครงการ/กจิกรรมที่สงเสรมิการพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรมของนักเรยีน  

๒) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรยีนใหสูงข้ึน  

๓) พัฒนานักเรยีนใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพในทุก ๆ ดาน และมีคุณลักษณะพึงประสงคตาม

หลักสูตรสถานศกึษา 

๔) สงเสรมิใหนักเรยีนเรยีนรูทกัษะการดํารงชีวติ เพื่อนําไปใชในชีวติจรงิไดเต็มตามศักยภาพ 

๕) พัฒนาผูเรยีนใหเปนบุคคลที่มีสมรรถนะตามคุณลักษณะของผูเรยีนในศตวรรษที่ ๒๑ 



๔๗ 

 
๖) สงเสริมและพัฒนาบุคลากรครูในดานการจัดการเรียนการสอน ใหเปนไปอยางมี

ประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 

๗) สงเสริมการใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ในการเรียนการสอน เพื่อสงผลใหนักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนที่สูงข้ึน 

๘) พัฒนาและรักษาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา ใหอยูในสภาพที่เหมาะสมตอการเปน

แหลงในการแสวงหาความรูของนักเรยีน 

๙) พัฒนาพื้นที่ของโรงเรยีนในทุกสวนใหสามารถใชเพื่อเกดิประโยชนตอการจัดการศกึษา 

๑๐) เตรยีมความพรอมผูเรียน ครู และบุคลากรภายในสถานศึกษา  ใหมีความสามารถใน

การใชภาษาตางประเทศสําหรับการสื่อสาร เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

 

   ความตองการการชวยเหลอื 
 

 โรงเรียนมีความตองการและการชวยเหลือจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาเขต ๕ 

ดังนี้ 

๑) การอบรมใหความรูกับครูที่มาบรรจุใหม 

๒) การกํากับตดิตามการดําเนนิงานของโรงเรยีนตามนโยบายตางๆ ของ สพฐ. 

๓) การสงบุคลากรในตําแหนงผูบริหารมาปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียน  เนื่องจากโรงเรยีนไมมี

บุคลากรในตําแหนงผูบรหิารมาปฏิบัตงิาน  ทําใหตองนําครูผูสอนข้ึนมาปฏิบัตหินาที่แทน  ซ่ึงอาจทํางาน

ไดไมเต็มที่  เนื่องจากตองปฏิบัตหินาที่การสอนดวย 

 

 



๖๘ 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

ภาคผนวก 

 
 ประกาศใชมาตรฐานของสถานศกึษา 

 ประกาศคาเปาหมายของสถานศกึษา 

 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการดําเนนิงานประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 

 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษาโรงเรยีนวเิศษไชยชาญ  

“ตันตวิทิยาภูมิ” 

 บันทกึการใหความเห็นชอบการใชมาตรฐานและกําหนดคาเปาหมายของคณะกรรมการ

สถานศกึษา 

 บันทกึการใหความเห็นชอบรายงานประจําปของสถานศกึษาของคณะกรรมการสถานศกึษา 

 หลักฐาน ขอมูลสําคัญ เอกสารอางอิงตางๆ ทีแ่สดงผลงานดเีดนของสถานศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๙ 

 
 
 

 
 

มติคณะกรรมการสถานศกึษาใหความเห็นชอบ 

การจัดทํารายงานผลการปฏบิตัิงานประจําปการศกึษา ๒๕๕๙ 

ของโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” 

ครั้งที่ พิเศษ/๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐  ไดรับทราบรายละเอียดของผลการ

ดําเนินงานของโรงเรียน   จากรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปของสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 

๒๕๕๙   จึงมีมติเห็นชอบดวยกับผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  ตามรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป

ของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙  น้ี 

 

 

 

        (นายเชิดพันธ  มูรธานันท) 

     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

         โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูม”ิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๐ 

 
ผลงานดีเดนในรอบปท่ีผานมา 

 

ประเภท 
ระดับรางวัล/ 

ช่ือรางวัลท่ีไดรับ 
หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

สถานศกึษา 

โรงเรยีนวเิศษไชยชาญ  

“ตันตวิทิยาภูมิ” 

โรงเรยีนตนแบบการจดัการเรยีนรู

และการบรหิารจัดการตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงดาน

การศกึษา (สถานศกึษาพอเพียง)  

ปการศกึษา ๒๕๕๙ 

กระทรวงศกึษาธกิาร 

ผูบริหาร 

นายรณชัย   นิ่มกุล ขาราชการพลเรอืนดเีดน 

ระดับประเทศ 

สํานักงานขาราชการพลเรอืน 

นางสาวกาญจนา    

กันหาภัย 

ครูดไีมมีอบายมุข สํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาข้ันพื้นฐาน 

บุคคลตนแบบที่ประพฤตปิฏิบัตติาม

คุณธรรมตามพระราชดํารัสและ

คุณธรรมตามพระบรมราชโชวาท ๙ 

ประการ ดานความซ่ือสัตยสุจรติ 

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

อางทอง 

นายเนลวัฒก    

กิ่งสุวรรณพงษ 

ครูดไีมมีอบายมุข สํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาข้ันพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 

 

ประเภท 
ระดับรางวัล/ 

ช่ือรางวัลท่ีไดรับ 
หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

ครู 

๑. นางสาวบุษกร   มูลธโิต 

๒. นางสาวสุมาล ี มีสกุล 

๓. นางสาวสุมาล ี เฉลยจรรยา 

๔. นางวนิดิา  คหกจิไพศาล 

๕. นายอานนท  พุมขุน 

๖. นายพรชัย  ทองแดง 

๗. นายเมธ ี นาคพนม 

๘. นางสาวรตพิร   นารถสกุล 

ครูผูปฏิบัตหินาทีด่เีดน สํานักงานเขตพื้นที ่

การศกึษามัธยมศกึษาเขต ๕  

 

 

 

 

 

 

๑. นางสาวบุษกร  มูลธโิต ครูดศีรวีเิศษสายผูสอน กลุมโรงเรยีน  

๒. นางสาวชัชดา  ครองตน  อําเภอวเิศษชัยชาญ 

๓. นางฉววีรรณ  เอกสมบัต ิ   

๔. นางวนิดิา  คหกจิไพศาล   

๕. นายกมล  ตนัตริุงเรอืง   

๖. นางสาวจรินนัท  บุญสุข   

๗. นางนันทนา  เรอืงชัยวริยิะ   

๘. นายสมคิด  ออนจนัทร   

๑. นางพัชรนิทร  พ่ึงเนตร 

๒. นางสาวปราณ ี พวงทองคํา 

๓. นางสาวชัชดา  ครองตน 

ครูผูมีผลการปฏิบตัทิี่เปนเลศิ 

(Best Practice) 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษาเขต ๕ 

นางสาวเกศรนิ  ยิ้มชอย ครูดไีมมีอบายมุข สํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาข้ันพื้นฐาน 

นางสาวจรินันท  บุญสุข 

 

ครูดใีนดวงใจ สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษาเขต ๕ 

นางนันทนา  เรอืงชัยวริยิะ บุคคลตนแบบที่ประพฤตปิฏิบัติ

ตามคุณธรรมตามพระราช

ดํารัสและคุณธรรมตามพระ

บรมราชโชวาท ๙ ประการ 

ดานใฝประหยดั 

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

อางทอง 

นางสาวปราณ ี พวงทองคํา ครูไทยหัวใจ IT รอบ The 

challenge 

 



๗๒ 

 
 

ประเภท 
ระดับรางวัล/ 

ช่ือรางวัลท่ีไดรับ 
หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

นักเรียน 

ด.ญ.วรรณษา  บุญไชย การแขงขันคัดลายมือ 

ระดับช้ัน ม.๑ – ๓ 

๑. เหรยีญทอง การแขงขันทกัษะ

ทางวชิาการนักเรยีน ระดับจังหวัด 

๒. เหรยีญทอง อันดบั ๑ การ

แขงขันทกัษะวันภาษาไทยแหงชาติ

ระดับจังหวัด 

๓. เหรยีญทอง การแขงขันทกัษะ

วันภาษาไทยแหงชาต ิระดับเขต

พื้นที ่

 

 

๑. กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

๒. กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

๓. สํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษาเขต ๕ 

น.ส.อารยีา  โพธิ์เงนิ การแขงขันคัดลายมือ 

ระดับช้ัน ม.๔ – ๖ 

๑. เหรยีญทอง ชนะเลศิอันดับที ่๑

การแขงขันทักษะทางวชิาการ

นักเรยีน ระดับจงัหวัด 

๒. เหรยีญเงนิ 

การแขงขันงานศลิปหตัถกรรม

นักเรยีน ภาคกลางและภาค

ตะวันออก ครัง้ที ่๖๖ 

 

 

๑. กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

๒. สํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศกึษาธกิาร 

ด.ญ.วราล ี ชูวงษ การแขงขันอานเอาเรื่องตามแนว 

PISA ระดับช้ัน ม.๑ – ๓ 

เหรยีญทองแดง การแขงขันทักษะ

ทางวชิาการนักเรยีน ระดับจังหวัด 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

น.ส.ดรุสิา  จันทรโสภา การแขงขันอานเอาเรื่องตามแนว 

PISA ระดับช้ัน ม.๔ – ๖ 

เหรยีญทอง การแขงขันทกัษะทาง

วชิาการนักเรยีน ระดับจังหวัด 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

 
 



๗๓ 

 

ประเภท 
ระดับรางวัล/ 

ช่ือรางวัลท่ีไดรับ 
หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

ด.ญ.วรีณัฎฐ  พุทธพงษ การแขงขันเรยีงรอยถอยความ 

ระดับช้ัน ม.๑ – ๓ 

เหรยีญทองแดง การแขงขันทักษะ

ทางวชิาการนักเรยีน ระดับจังหวัด 

กลุมโรงเรยีน

มัธยมศกึษาจังหวัด

อางทอง 

 

น.ส.สุวนันท  คลายมาก การแขงขันเรยีงรอยถอยความ 

ระดับช้ัน ม.๔ – ๖ 

เหรยีญทอง การแขงขันทกัษะทาง

วชิาการนักเรยีน ระดับจังหวัด 

กลุมโรงเรยีน

มัธยมศกึษาจังหวัด

อางทอง 

 

ด.ช.พุฒิกร  กลิ่นสุคนธ การทองอาขยานทํานองเสนาะ 

ระดับช้ัน ม.๑ – ๓ 

เหรยีญทอง การแขงขันทกัษะทาง

วชิาการนักเรยีน ระดับจังหวัด 

กลุมโรงเรยีน

มัธยมศกึษาจังหวัด

อางทอง 

 

นายชนาธปิ  ชวลติ การทองอาขยานทํานองเสนาะ 

ระดับช้ัน ม.๔ – ๖ 

เหรยีญทอง การแขงขันทกัษะทาง

วชิาการนักเรยีน ระดับจังหวัด 

กลุมโรงเรยีน

มัธยมศกึษาจังหวัด

อางทอง 

 

๑. ด.ญ.ธดิารตัน  ศรนีุกลู 

๒. ด.ญ.ศริกิานต  อัมวัฒน 

๓. ด.ญ.กนกวรรณ  กลั่นความด ี

ปรศินาสรางสรรควรรณคดไีทย 

ระดับช้ัน ม.๑ – ๓ 

เหรยีญเงนิ การแขงขันทักษะทาง

วชิาการนักเรยีน ระดับจังหวัด 

กลุมโรงเรยีน

มัธยมศกึษาจังหวัด

อางทอง 

 

๑. น.ส.เกศวรนิทร  พันธุเภา 

๒. น.ส.ทัชร ี ใจสนทิ 

๓. น.ส.สดุารัตน  เกษแกว 

ปรศินาสรางสรรควรรณคดไีทย 

ระดับช้ัน ม.๔ – ๖ 

เหรยีญเงนิ การแขงขันทักษะทาง

วชิาการนักเรยีน ระดับจังหวัด 

กลุมโรงเรยีน

มัธยมศกึษาจังหวัด

อางทอง 

 

๑. ด.ญ.แหวนพลอย  สําราญสุข 

๒. ด.ญ.อลษิา  พรหมศร 

กวเียาวชนคนรุนใหม กาพยยานี

ระดับช้ัน ม.๑ – ๓ 

เหรยีญทอง การแขงขันทกัษะทาง

วชิาการนักเรยีน ระดับจังหวัด 

กลุมโรงเรยีน

มัธยมศกึษาจังหวัด

อางทอง 

 

 
 
 



๗๔ 

 

ประเภท 
ระดับรางวัล/ 

ช่ือรางวัลท่ีไดรับ 
หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

๑. นายวรีะวัฒน  สุกประเสรฐิ 

๒. น.ส.บุญสติา  บุญรอด 

กวเียาวชนคนรุนใหม กาพยยานี

ระดับช้ัน ม.๔ – ๖ 

เหรยีญทอง การแขงขันทกัษะทาง

วชิาการนักเรยีน ระดับจังหวัด 

กลุมโรงเรยีน

มัธยมศกึษาจังหวัด

อางทอง 

 

ด.ญ.แหวนพลอย  สําราญสุข กลอนสุภาพ ระดบัช้ัน ม.๑ – ๓ 

การแขงขันทักษะวันภาษาไทย

แหงชาตริะดับจังหวัด 

กลุมโรงเรยีน

มัธยมศกึษาจังหวัด

อางทอง 

น.ส.บุญสติา  บุญรอด อินทรวเิชียรฉันท  

ระดับช้ัน ม.๔ – ๖ 

เหรยีญทอง การแขงขันทกัษะวัน

ภาษาไทยแหงชาตริะดับจังหวัด 

กลุมโรงเรยีน

มัธยมศกึษาจังหวัด

อางทอง 

น.ส.กนกวรรณ  ปุยเงนิ คัดลายมือ ระดับช้ัน ม.๔ – ๖ 

เปรยีญทอง การแขงขันทกัษะวัน

ภาษาไทยแหงชาตริะดับจังหวัด 

กลุมโรงเรยีน

มัธยมศกึษาจังหวัด

อางทอง 

ด.ช.กติตพิล  พรอนนัตฤกษ เขียนตามคําบอก  

ระดับช้ัน ม.๑ – ๓ 

เปรยีญเงนิ การแขงขันทักษะวัน

ภาษาไทยแหงชาตริะดับจังหวัด 

กลุมโรงเรยีน

มัธยมศกึษาจังหวัด

อางทอง 

นายชูเกยีรต ิ วงษปาน เขียนตามคําบอก  

ระดับช้ัน ม.๔ – ๖ 

เปรยีญเงนิ การแขงขันทักษะวัน

ภาษาไทยแหงชาตริะดับจังหวัด 

กลุมโรงเรยีน

มัธยมศกึษาจังหวัด

อางทอง 

ด.ญ.รวษิฎา  แชมชอย การอานเอาเรื่องตามแนวทาง 

PISA ระดับช้ัน ม.๑ – ๓ 

เปรยีญเงนิ การแขงขันทักษะวัน

ภาษาไทยแหงชาตริะดับจังหวัด 

กลุมโรงเรยีน

มัธยมศกึษาจังหวัด

อางทอง 

น.ส.ณฐันรนิทร  พ่ึงเมือง การอานเอาเรื่องตามแนวทาง 

PISA ระดับช้ัน ม.๔ – ๖ 

เปรยีญเงนิ การแขงขันทักษะวัน

ภาษาไทยแหงชาตริะดับจังหวัด 

กลุมโรงเรยีน

มัธยมศกึษาจังหวัด

อางทอง 

 



๗๕ 

 

ประเภท 
ระดับรางวัล/ 

ช่ือรางวัลท่ีไดรับ 
หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

ด.ญ.ทพิยวมิล  ดมีี การเขียนเรยีงความ 

ระดับช้ัน ม.๑ – ๓ 

เปรยีญทองแดง การแขงขันทกัษะ

วันภาษาไทยแหงชาตริะดับจังหวัด 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

น.ส.ทัชร ี ใจสนทิ การเขียนเรยีงความ 

ระดับช้ัน ม.๔ – ๖ 

เปรยีญเงนิ การแขงขันทักษะวัน

ภาษาไทยแหงชาตริะดับจังหวัด 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

๑. ด.ญ.วราล ี ชูวงษ 

๒. ด.ญ.รวษิฎา  แชมชอย 

๓. น.ส.สุวรรณา  เขียวฉะออน 

รองชนะเลศิอันดับ ๒ 

การแขงขันตอบคําถามสารานุกรม

ไทยสําหรับเยาวชน ป ๒๕๕๙ 

 

๑. น.ส.บุญสติา  บุญรอด 

๒. นายวรีวัฒน  สกุประเสรฐิ 

๓. นายกัณตพณ  นิ่มนาค 

รางวัลชนะเลศิ 

การแขงขันประชันกลอนสด 

ระดับช้ัน ม.๔ – ๖ 

สภาวัฒนธรรมจงัหวัด

อางทอง 

ด.ญ.ฐาปนยี  บุญโนนแต การแขงขันคิดเลขเร็ว 

ระดับช้ัน ม.๑ – ๓ 

๑. เหรยีญเงนิ การแขงขันทักษะ

ทางวชิาการนักเรยีน ระดับจังหวัด 

๒. ชนะเลศิ การแขงขัน ๑๘๐ IQ 

 

 

๑. กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

๒. โรงเรยีนสาธติ

มหาวทิยาลัยราชภัฎเทพสตร ี

นายชัยพร  พรมทอง 

 

การแขงขันคิดเลขเร็ว 

ระดับช้ัน ม.๔ – ๖ 

๑. เหรยีญทอง ชนะเลศิอันดับที ่๑

การแขงขันทักษะทางวชิาการ

นักเรยีน ระดับจงัหวัด 

๒. เหรยีญทอง 

การแขงขันงานศลิปหตัถกรรม

นักเรยีน ภาคกลางและภาค

ตะวันออก ครัง้ที ่๖๖ 

 

 

๑. กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

๒. สํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาข้ันพื้นฐาน  

กระทรวงศกึษาธกิาร 

 
 



๗๖ 

 

ประเภท 
ระดับรางวัล/ 

ช่ือรางวัลท่ีไดรับ 
หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

ด.ญ.เพชรพรรณนารายณ   

ช่ืนอุรา 

ชนะเลศิ การแขงขัน ๑๘๐ IQ 

ระดับช้ัน ม.๑ – ๓  

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัย

ราชภัฎเทพสตร ี

๑. ด.ช.กติตพัินธ  พรอนนัตฤกษ 

๒. ด.ญ.กุลสตร ี กระมลฉ่ํา 

การแขงขันสรางสรรคผลงาน

คณติศาสตรดวยโปรแกรม GSP 

ระดับช้ัน ม.๑ – ๓ 

เหรยีญเงนิ การแขงขันทักษะทาง

วชิาการนักเรยีน ระดับจังหวัด 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

๑. น.ส.กาญจนา  ทองประชุม 

๒. น.ส.กรรณกิาร  จนัทะพิม 

การแขงขันสรางสรรคผลงาน

คณติศาสตรดวยโปรแกรม GSP 

ระดับช้ัน ม.๔ – ๖ 

เหรยีญเงนิ การแขงขันทักษะทาง

วชิาการนักเรยีน ระดับจังหวัด 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

ด.ช.กติตพัินธ  พรอนนัตฤกษ รางวัลชมเชย 

การแขงขันทักษะทางคณติศาสตร 

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัย

ราชภัฎเทพสตร ี

๑. นายนภดล  พงษสถติ 

๒. น.ส.เกศนิ ี เจริญผล 

๓. น.ส.พลอยไพลนิ  สรุาโพธิ ์

รางวัลชนะเลศิ 

การแขงขัน Stem education 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาช

มงคลสุวรรณภูมิ 

 

๑. ด.ช.พลวชิญ  พานทอง 

๒. ด.ญ.นันทชิา  ทองแพ 

๓. ด.ญ.กุลธดิา  ภูนคร 

การแขงขัน Science show 

ระดับช้ัน ม.๑ – ๓ 

เหรยีญทอง การแขงขันทกัษะทาง

วชิาการนักเรยีน ระดับจังหวัด 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

๑. นายอานนท  ตุลารักษ 

๒. น.ส.สุปราณ ี บํารุงญาต ิ

๓. น.ส.ศศชิา  ศรแีสง 

การแขงขัน Science show 

ระดับช้ัน ม.๔ – ๖ 

เหรยีญทอง การแขงขันทกัษะทาง

วชิาการนักเรยีน ระดับจังหวัด 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

๑. ด.ญ.พลอยไพลนิ  ปนป 

๒. ด.ญ.กาญจนา  ทองกุญชร 

๓. ด.ญ.สุวรรณา  เวยีงชะออน 

การแขงขันโครงงานวทิยาศาสตร

ประเภททดลอง ระดับช้ัน ม.๑–๓ 

เหรยีญทอง การแขงขันทกัษะทาง

วชิาการนักเรยีน ระดับจังหวัด 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

 

 

 



๗๗ 

 

ประเภท 
ระดับรางวัล/ 

ช่ือรางวัลท่ีไดรับ 
หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

๑. นายอนุชา  เสอืโพธิ ์

๒. น.ส.นนัทนา  โกมาร 

การแขงขันโครงงานวทิยาศาสตร

ประเภทสิ่งประดษิฐ  

ระดับช้ัน ม.๔ – ๖ 

เหรยีญทอง การแขงขันทกัษะทาง

วชิาการนักเรยีน ระดับจังหวัด 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

๑. ด.ช.กติตพิล  พรอนนัต

ฤกษ 

๒. ด.ญ.วราล ี ชูวงษ 

๓. ด.ญ.รวษิฎา  แชมชอย 

การแขงขันอัจฉรยิภาพ  

ระดับช้ัน ม.๑ – ๓ 

เหรยีญเงนิ การแขงขันทักษะทาง

วชิาการนักเรยีน ระดับจังหวัด 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

๑. นายชูเกยีรต ิ วงษปาน 

๒. น.ส.ทัชร ี ใจสนทิ 

๓. นายนภดล  พงษสถติ 

การแขงขันอัจฉรยิภาพ  

ระดับช้ัน ม.๔ – ๖ 

เหรยีญทองแดง การแขงขันทักษะ

ทางวชิาการนักเรยีน ระดับจังหวัด 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

๑. ด.ช.วรวทิย  แสงทอง 

๒. ด.ช.รุงโรจน  อินทรชิต 

การแขงขันเครื่องบนิพลงัยาง

ประเภทบนินาน 

ระดับช้ัน ม.๑ – ๓ 

เหรยีญทองแดง การแขงขันทักษะ

ทางวชิาการนักเรยีน ระดับจังหวัด 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

๑. ด.ช.ศุภณัฐ  พานทอง 

๒. ด.ช.เจตพัฒน  ออนนิ่ม 

การแขงขันเครื่องบนิพลงัยาง

ประเภทบนิไกล 

ระดับช้ัน ม.๑ – ๓ 

เหรยีญทองแดง การแขงขันทักษะ

ทางวชิาการนักเรยีน ระดับจังหวัด 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน ๕ คน 

ฝกซอมโดย 

ครูเชาวนวัฒน  ทพิยอักษร 

การแขงขันหนงัสัน้  

ระดับช้ัน ม.๔ – ๖ 

เหรยีญทอง การแขงขันทกัษะทาง

วชิาการนักเรยีน ระดับจังหวัด 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน ๕ คน 

ฝกซอมโดย  

ครูประเทอืง  ยิ้มพงษ 

การแขงขันเพลงคุณธรรม  

ระดับช้ัน ม.๑ – ๓ 

เหรยีญทอง การแขงขันทกัษะทาง

วชิาการนักเรยีน ระดับจังหวัด 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 



๗๘ 

 

ประเภท 
ระดับรางวัล/ 

ช่ือรางวัลท่ีไดรับ 
หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

นักเรยีน ๕ คน 

ฝกซอมโดย  

ครูประเทอืง  ยิ้มพงษ 

การแขงขันเพลงคุณธรรม  

ระดับช้ัน ม.๔ – ๖ 

เหรยีญทอง การแขงขันทกัษะทาง

วชิาการนักเรยีน ระดับจังหวัด 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน ๒ คน 

ฝกซอมโดย  

ครูกฤษณา  หงษจนิดา 

การแขงขันมารยาทไทย  

ระดับช้ัน ม.๑ – ๓ 

เหรยีญทอง การแขงขันทกัษะทาง

วชิาการนักเรยีน ระดับจังหวัด 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน ๒ คน 

ฝกซอมโดย  

ครูกฤษณา  หงษจนิดา 

การแขงขันมารยาทไทย  

ระดับช้ัน ม.๔ – ๖ 

เหรยีญทอง การแขงขันทกัษะทาง

วชิาการนักเรยีน ระดับจังหวัด 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน 

ฝกซอมโดย  

ครูณรงญฤทษ   กลัยา 

ชนะเลศิการแขงขันตอบปญหา

กฎหมาย เนื่องในวันระพี ของ

จังหวัดอางทอง 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน 

ฝกซอมโดย  

ครูประชุม  อวนแกว 

การแขงขันรําวงมาตรฐาน  

ระดับช้ัน ม.๑ – ๓ 

เหรยีญทอง การแขงขันทกัษะทาง

วชิาการนักเรยีน ระดับจังหวัด 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน 

ฝกซอมโดย  

ครูประชุม  อวนแกว 

การแขงขันระบํามาตรฐาน  

ระดับช้ัน ม.๑ – ๓ 

๑. เหรยีญทอง ชนะเลศิ การ

แขงขันทกัษะทางวชิาการนกัเรยีน 

ระดับจังหวัด 

๒. เหรยีญทอง การแขงขันงาน

ศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน ภาคกลาง

และภาคตะวันออก ครั้งที ่๖๖ 

 

 

๑. กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

๒. สํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศกึษาธกิาร 

นักเรยีน 

ฝกซอมโดย  

ครูประชุม  อวนแกว 

การแขงขันนาฏศลิปไทยอนรุักษ  

ระดับช้ัน ม.๑ – ๓ 

เหรยีญทอง การแขงขันทกัษะทาง

วชิาการนักเรยีน ระดับจังหวัด 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 



๗๙ 

 

ประเภท 
ระดับรางวัล/ 

ช่ือรางวัลท่ีไดรับ 
หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

นักเรยีน 

ฝกซอมโดย  

ครูประชุม  อวนแกว 

การแขงขันระบํามาตรฐาน  

ระดับช้ัน ม.๔ – ๖ 

เหรยีญทอง การแขงขันทกัษะทาง

วชิาการนักเรยีน ระดับจังหวัด 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

 

นักเรยีน 

ฝกซอมโดย  

ครูประชุม  อวนแกว 

การแขงขันนาฏศลิปไทยอนรุักษ  

ระดับช้ัน ม.๔ – ๖ 

เหรยีญทอง การแขงขันทกัษะทาง

วชิาการนักเรยีน ระดับจังหวัด 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน 

ฝกซอมโดย  

ครูประชุม  อวนแกว 

การแขงขันนาฏศลิปไทย

สรางสรรค ระดับช้ัน ม.๔ – ๖ 

เหรยีญทอง การแขงขันทกัษะทาง

วชิาการนักเรยีน ระดับจังหวัด 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน 

ฝกซอมโดย 

ครูพรไชย  หงสสงวนศร ี

การแขงขันขับรองเพลงลูกทุงชาย 

ระดับช้ัน ม.๔ – ๖ 

เหรยีญทอง ชนะเลศิ การแขงขัน

ทักษะทางวชิาการนกัเรยีน ระดับ

จังหวัด 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน 

ฝกซอมโดย 

ครูพรไชย  หงสสงวนศร ี

การแขงขันขับรองเพลงลูกกรงุชาย 

ระดับช้ัน ม.๔ – ๖ 

๑. เหรยีญทอง ชนะเลศิ การ

แขงขันทกัษะทางวชิาการนกัเรยีน 

ระดับจังหวัด 

๒. เหรยีญทอง การแขงขันงาน

ศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน ภาคกลาง

และภาคตะวันออก ครัง้ที ่๖๖ 

 

 

๑. กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

๒. สํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศกึษาธกิาร 

 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 

 

ประเภท 
ระดับรางวัล/ 

ช่ือรางวัลท่ีไดรับ 
หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

นักเรยีน 

ฝกซอมโดย 

ครูพรไชย  หงสสงวนศร ี

การแขงขันขับรองเพลงพระราช

นพินธชาย ระดบัช้ัน ม.๑ – ๓ 

เหรยีญทอง ชนะเลศิ การแขงขัน

ทักษะทางวชิาการนกัเรยีน ระดับ

จังหวัด 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน 

ฝกซอมโดย 

ครูพรไชย  หงสสงวนศร ี

การแขงขันขับรองเพลงพระราช

นพินธหญิง ระดับช้ัน ม.๑ – ๓ 

เหรยีญทอง ชนะเลศิ การแขงขัน

ทักษะทางวชิาการนกัเรยีน ระดับ

จังหวัด 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน 

ฝกซอมโดย 

ครูพรไชย  หงสสงวนศร ี

การแขงขันขับรองเพลงพระราช

นพินธชาย ระดบัช้ัน ม.๔ – ๖ 

๑. เหรยีญทอง ชนะเลศิ การแขงขัน

ทักษะทางวชิาการนกัเรยีน ระดับ

จังหวัด 

๒. เหรยีญทองแดง การแขงขันงาน

ศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน ภาคกลาง

และภาคตะวันออก ครัง้ที ่๖๖ 

 

 

๑. กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

๒. สํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศกึษาธกิาร 

นักเรยีน 

ฝกซอมโดย 

ครูพรไชย  หงสสงวนศร ี

การแขงขันขับรองเพลงพระราช

นพินธหญิง ระดับช้ัน ม.๔ – ๖ 

เหรยีญทอง การแขงขันทกัษะทาง

วชิาการนักเรยีน ระดับจังหวัด 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน 

ฝกซอมโดย 

ครูพรไชย  หงสสงวนศร ี

การแขงขันขับรองเพลงไทยลกูรงุ

หญิง ระดับช้ัน ม.๑ – ๓ 

๑. เหรยีญทอง ชนะเลศิ การแขงขัน

ทักษะทางวชิาการนกัเรยีน ระดับ

จังหวัด 

๒. เหรยีญเงนิ การแขงขันงาน

ศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน ภาคกลาง

และภาคตะวันออก ครัง้ที ่๖๖ 

 

 

๑. กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

๒. สํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศกึษาธกิาร 



๘๑ 

 

ประเภท 
ระดับรางวัล/ 

ช่ือรางวลัท่ีไดรับ 
หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

นักเรยีน 

ฝกซอมโดย 

ครูพรไชย  หงสสงวนศร ี

การแขงขันเดี่ยวซออู  

ระดับช้ัน ม.๑ – ๓ 

๑. เหรยีญทอง ชนะเลศิ การแขงขัน

ทักษะทางวชิาการนกัเรยีน ระดับ

จังหวัด 

๒. เหรยีญเงนิ การแขงขันงาน

ศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน ภาคกลาง

และภาคตะวันออก ครัง้ที ่๖๖ 

 

 

๑. กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

๒. สํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศกึษาธกิาร 

นักเรยีน 

ฝกซอมโดย 

ครูพรไชย  หงสสงวนศร ี

การแขงขันเดี่ยวซอดวง 

ระดับช้ัน ม.๑ – ๓ 

เหรยีญทอง การแขงขันทกัษะทาง

วชิาการนักเรยีน ระดับจังหวัด 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน 

ฝกซอมโดย 

ครูคนงึ  เจยีรนนัท 

การแขงขันวงดนตรลีกูทุง ประเภท

ทมี ข. ระดับช้ัน ม.๑ – ๖ 

๑. เหรยีญทอง ชนะเลศิ การแขงขัน

ทักษะทางวชิาการนกัเรยีน ระดับ

จังหวัด 

๒. เหรยีญทอง การแขงขันงาน

ศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน ภาคกลาง

และภาคตะวันออก ครั้งที ่๖๖ 

 

 

๑. กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

๒. สํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศกึษาธกิาร 

นักเรยีน 

ฝกซอมโดย 

ครูอธชินัน  เชิดศร ี

การแขงขันการจัดสวนถาดแบบช้ืน 

ระดับช้ัน ม.๑ – ๓ 

๑. เหรยีญทอง ชนะเลศิ การแขงขัน

ทักษะทางวชิาการนกัเรยีน ระดับ

จังหวัด 

๒. เหรยีญทอง การแขงขันงาน

ศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน ภาคกลาง

และภาคตะวันออก ครัง้ที ่๖๖ 

 

 

๑. กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

๒. สํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศกึษาธกิาร 
 



๘๒ 

 

ประเภท 
ระดับรางวัล/ 

ช่ือรางวัลท่ีไดรับ 
หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

๑. ด.ญ.รวษิฏา  แชมชอย 

๒. ด.ช.สทิธภัิทร  แชมชอย 

การแขงขันการสรางหนังสอื

อิเล็กทรอนกิส ระดับช้ัน ม.๑ – ๓ 

๑. เหรยีญทอง ชนะเลศิ การ

แขงขันทกัษะทางวชิาการนกัเรยีน 

ระดับจังหวัด 

๒. เหรยีญทอง การแขงขันงาน

ศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน ภาคกลาง

และภาคตะวันออก ครัง้ที ่๖๖ 

 

 

๑. กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

๒. สํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศกึษาธกิาร 

๑. ด.ช.ณัฐวุฒิ  กลอมหาดยาย 

๒. ด.ช.พีรภัทร  พื้นมวง 

๓. ด.ช.ศรันย  กฤษณกร ี

การแขงขันหุนยนตกึ่งอัตโนมัต ิ

ระดับช้ัน ม.๑ – ๓  

๑. เหรยีญทอง ชนะเลศิ การ

แขงขันทกัษะทางวชิาการนกัเรยีน 

ระดับจังหวัด 

๒. เหรยีญทองแดง การแขงขัน

งานศลิปหัตถกรรมนกัเรยีน ภาค

กลางและภาคตะวันออก ครัง้ที ่

๖๖ 

 

 

๑. กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

๒. สํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศกึษาธกิาร 

 

๑. ด.ช.อภิวชิญ  พฤกษธาดาชัย 

๒. ด.ช.ธนพัฒน  สุขสม 

การแขงขันออกแบบสิง่ของ

เครื่องใชดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอร ระดับช้ัน ม.๑ – ๓ 

เหรยีญทอง การแขงขันทกัษะทาง

วชิาการนักเรยีน ระดับจังหวัด 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

๑. ด.ญ.สุวรรณา  เขียวฉะออน 

๒. ด.ญ.พลอยไพลนิ  ปนป 

๓. ด.ญ.ฐาปนยี  บุญโนนแต 

การแขงขันโครงงานคอมพิวเตอร

ประเภทซอฟตแวร 

ระดับช้ัน ม.๑ – ๓ 

เหรยีญทอง การแขงขันทกัษะทาง

วชิาการนักเรยีน ระดับจังหวัด 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

 

 

 



๘๓ 

 

ประเภท 
ระดับรางวัล/ 

ช่ือรางวัลท่ีไดรับ 
หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

๑. น.ส.ณัฏฐรินิยี  สงาแสง 

๒. นายตรภีพ  ลอมวงศไพศาล 

การแขงขันตดัตอภาพยนตร 

ระดับช้ัน ม.๔ – ๖ 

เหรยีญทอง การแขงขันทกัษะทาง

วชิาการนักเรยีน ระดับจังหวัด 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

๑. ด.ญ.สุดารตัน  สนิธุประเสรฐิ 

๒. ด.ช.ชัชวาล  แสงโสภณ 

การแขงขันการสราง Webpage 

ประเภท Web editor 

ระดับช้ัน ม.๑ – ๓ 

เหรยีญทอง การแขงขันทกัษะทาง

วชิาการนักเรยีน ระดับจังหวัด 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

๑. ด.ช.ภาสกร  สงิหทอง 

๒. ด.ญ.ณภัทร  บํารุงใจ 

๓. ด.ญ.เพชรพรรณนารายณ 

ช่ืนอุรา 

การแขงขันหุนยนตอัตโนมัต ิ

ระดับช้ัน ม.๑ – ๓ 

เหรยีญทอง การแขงขันทกัษะทาง

วชิาการนักเรยีน ระดับจังหวัด 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

๑. น.ส.วรศิรา  เล็กโสภี 

๒. น.ส.เกศนิ ี เจรญิผล 

 

การแขงขันออกแบบสิง่ของ

เครื่องใชดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอร ระดับช้ัน ม.๔ – ๖ 

เหรยีญทอง การแขงขันทกัษะทาง

วชิาการนักเรยีน ระดับจังหวัด 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นักเรยีน 

ฝกซอมโดย 

ครูอธชินัน  เชิดศร ี

รางวัลชมเชย การแขงขันจัดสวน

สมุนไพร ระดับมัธยมศกึษา/

อาชีวศกึษา 

งานมหกรรมแพทยแผนไทย  

ระดับภาคกลางและภาค

ตะวันออก  ประจําป ๒๕๖๐ 

นักเรยีน 

ฝกซอมโดย 

ครูวรียุทธ  พูลพร 

รางวัลชนะเลศิ จากการแขงขัน

เกมสคอมพิวเตอร Heroes of 

Newerth (HoN) ระดับมัธยมศกึษา

ตอนปลาย 

คณะวทิยาศาสตรและ

เทคโนโลย ีมหาวทิยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณ

ภูมิ 

นายณรงค  วงษศริ ิ การแขงขันทักษะภาษาจนี (เลา

นทิานภาษาจนี) ระดบัช้ัน ม.๔ – ๖ 

เหรยีญทอง การแขงขันทกัษะทาง

วชิาการนักเรยีน ระดับจังหวัด 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

 



๘๔ 

 

ประเภท 
ระดับรางวัล/ 

ช่ือรางวัลท่ีไดรับ 
หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

๑. น.ส.ณฐัณชิา  เอ้ียวประเสรฐิ 

๒. นายณรงค  วงษศริ ิ

๓. น.ส.ศริพิรรณ  คชวงษ 

๔. น.ส.ณัฏวรี  พุทธพงษ 

๕. น.ส.ชลทชิา  กรีตวิทิยากร 

การแขงขันละครสัน้ภาษาจนี 

ระดับช้ัน ม.๔ – ๖ 

เหรยีญเงนิ การแขงขันทักษะทาง

วชิาการนักเรยีน ระดับจังหวัด 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

นางสาวลดัดา  หลาบงาม การแขงขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจนี 

ระดับช้ัน ม.๔ – ๖ 

เหรยีญทอง การแขงขันทกัษะทาง

วชิาการนักเรยีน ระดับจังหวัด 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

ด.ญ.สุธาวัลย  มีสวุรรณ การแขงขันพูดสุนทรพจนภาษาจนี 

ระดับช้ัน ม.๑ – ๓ 

เหรยีญทอง การแขงขันทกัษะทาง

วชิาการนักเรยีน ระดับจังหวัด 

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา

จังหวัดอางทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๕ 

 
 

ปรัชญา 

อสาธุ  สาธุนา ชเินน 

“เรียนด ีมวีนิัย เสยีสละ กตญั”ู 
 

 

 

 

วิสัยทัศน 
ภายในปการศกึษา ๒๕๖๐    

โรงเรยีนวเิศษไชยชาญ “ตันติวทิยาภูมิ”  

จะพัฒนาผูเรยีนใหเปนคนมีความรูดี มีคุณธรรม กาวทันเทคโนโลย ีสืบสาน

ภูมิปญญา พัฒนาทักษะการคดิ มีคุณภาพชวีติตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีง สรางผูเรยีนสูสากล 
 

 

 

 

อัตลักษณของสถานศกึษา 

“ย้ิมไหว ทักทาย แตงกายด”ี 
 

 

 

 

เอกลักษณของสถานศกึษา 

“สิ่งแวดลอมด ีเทคโนโลยีเดน” 




