
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 2561 
 

รายงานการประเมินตนเอง 
SELF ASSESSMENT REPORT : SAR 

 

โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม  สังกัดองค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภูม ิ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 



 
 

ค าน า 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ของโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อสรุปผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (Self-Assessment Report :SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของสถานศึกษา 
เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น  

เนื้อหาสาระของเอกสารประกอบด้วย บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา             
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ การปฏิบัติ            
ท่ีเป็นเลิศของสถานศึกษาภาคผนวก ของท้ัง ๓ มาตรฐาน   

โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ขอขอบคุณผู้อ านวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน         
ของโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครองชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ท่ีร่วมพัฒนาร่วมประเมินคุณภาพ และร่วม
จัดท ารายงานรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR)  ให้สมบูรณ์
ครบถ้วน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูล สารสนเทศ และข้อเสนอแนะในรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษ ให้สูงขึ้นต่อไป 

 
 

        โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 
       วันท่ี ๑๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 



 
 

สารบญั 

เร่ือง  หน้า 

ค าน า  ก 

สารบัญ  ข 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ค 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ง 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลพื้นฐาน ๑ 

 ๑. ข้อมูลท่ัวไป ๑ 

 ๒. ข้อมูลผู้บริหาร ๕ 
 ๓. ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน ๕ 
 ๔. ข้อมูลนักเรียน ๑๐ 
 ๕. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา (ปีการศึกษาท่ีผ่านมา) ๑๒ 
 ๖. ข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ๒๐ 
 ๗. ข้อมูลอาคารสถานท่ี ๒๔ 
 ๘. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม ๒๕ 
 ๙. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ๒๕ 
 ๑๐. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๔๓ 
 ๑๑. ผลงานดีเด่นในรอบปี ๔๖ 
 ๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีท่ีผ่านมา ๕๓ 
 ๑๓. ผลการประเมินภายนอกรอบสาม ๕๖ 
 ๑๔. การน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใช้ในการปรับปรุง 

      และพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
๕๘ 

 ๑๕. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา ๕๘ 
ส่วนท่ี ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๖๒ 

 ๑. มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน ๖๒ 

 ๒. มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๘๔ 
 ๓. มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๙๔ 

ส่วนท่ี ๓ สรุปผลการพัฒนา แนวทางการพัฒนา ความต้องการและความช่วยเหลือ ๑๐๑ 

 ๑. สรุปผลการประเมินแต่ละมาตรฐาน ๑๐๑ 

 ๒. แผนการพัฒนาคุณภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น ๑๐๔ 

 ๓. ทิศทาง/แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต ๑๐๕ 

 ๔. ความต้องการ และความช่วยเหลือ ๑๐๖ 



 
 

สารบญั (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เร่ือง  หน้า 

ส่วนท่ี ๔ วิธีหรือแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ๑๐๗ 

บรรณานุกรม  ๑๑๘ 

ภาคผนวก  ๑๑๙ 
 ภาคผนวก ก  ประกาศโรงเรียน และค าส่ังแต่งต้ังท่ีเกี่ยวข้องกับการประกัน 

                 คุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๑๒๐ 

 ภาคผนวก ข  บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษาของ     
                 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๑๔๕ 

 ภาคผนวก ค  แบบรายงานคะแนนผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ 
                 ของผู้เรียนระดับสถานศึกษา 

๑๔๗ 

 ภาคผนวก ง  ภาพกิจกรรม และผลงานดีเด่นของสถานศึกษา ๑๕๐ 
คณะท างาน  ๑๖๓ 



 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 ผู้จัดท า : นายพวงค์วิทย์  เดิมชัยภูมิ  ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม  
๑. บทน า 
 โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ต้ังอยู่เลขท่ี ๒๕๙ หมู่ท่ี ๑ บ้านห้วยต้อน ต าบลห้วยต้อน อ าเภอเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย 
ผู้อ านวยการโรงเรียน นายพวงค์วิทย์  เดิมชัยภูมิ รองผู้อ านวยการโรงเรียน นายสนธยา  แก้วหาญ มีข้าราชการครู 
จ านวน ๓๐ คน ครูอัตราจ้าง จ านวน ๑๑ คน ลูกจ้างประจ า จ านวน ๗ คน และมีนักเรียน จ านวน ๕๘๓ คน            
เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ จ านวน ๒๔ ห้องเรียน โรงเรียนมีเนื้อที่ ๕๑ ไร่ 
ปี พ.ศ. ๒๕๓๓  เปิดเป็นสาขาของโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดต้ัง
เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาอย่างสมบูรณ์ เมื่อวันท่ี  ๒๙  มกราคม  ๒๕๓๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ โรงเรียนได้โอนไปสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
คือ ไหว้สวย และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน 
 
๒. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
    ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 จากผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสบผลส าเร็จตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน ผลการประเมินสรุปว่า คุณภาพของสถานศึกษา อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ โดยมีผลการประเมินแต่ละมาตรฐาน ดังนี้ 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  
 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายเป็นไปตามปัญหา         
และความต้องการของผู้เรียน ท่ีสอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                
ตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด ท้ังนี้เนื่องมาจากสถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ         
มีความยืดหยุ่น หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการ ความสามารถของผู้เรียน ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนา        
ให้เป็นเลิศอย่างรอบด้านด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ ผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ทุกคนได้รับการ
คัดกรองท้ัง  ๔  มิติหรือ ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านการเรียน  ๒) ด้านความประพฤติ  ๓) ด้านความสามารถพิเศษ          
๔) ด้านความเป็นอยู่และสุขภาพ  ซึ่งแต่ละด้านจะถูกจัดเป็น ๓ กลุ่ม  คือ ๑) กลุ่มวางใจ  ๒) กลุ่มห่วงใย             
๓)กลุ่มใกล้ชิด นักเรียนได้รับการพัฒนาส่งเสริมท้ัง  ๔  ด้าน  ตามศักยภาพทุกกลุ่ม โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น     
กลุ่มท่ี ๑ กลุ่มเก่ง เรียกว่า กลุ่มวางใจ เน้นการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ รองรับด้วย
หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ Intensive  Group ใช้ในการจัดการเรียนการสอน กลุ่มท่ี ๒ กลุ่มปานกลาง เรียก             
กลุ่มห่วงใย  เน้นความหลากหลาย ตามความถนัดและความสามารถ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นเลิศ เช่น            
ด้านดนตรี  กีฬา ศิลปะและอาชีพ กลุ่มท่ี ๓ กลุ่มเรียนอ่อน (อ่านไม่ออก เขียนไม่คล่อง) เรียกกลุ่ม ใกล้ชิด เน้น
วิชาการอ่านออกเสียงภาษาไทย แก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกด้วยนวัตกรรม ๔ In ๑  ส่วนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย มีแผนการเรียนให้นักเรียนเลือกตามความถนัด ความสนใจ เป็น ๓ แผนการเรียน ได้แก่ แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ แผนการเรียนศิลป์-ภาษา (อังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น) และแผนการเรียนศิลป์-อาชีพ  
 ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
การเคารพในกติกาของสังคม มีค่านิยมและจิตส านึกท่ีดี ไม่ขัดต่อกฎหมายและวัฒนธรรมท่ีดีงาม ของสังคม           
แก่ผู้เรียน ได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ คือ “ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ไหว้สวย” ผ่านกิจกรรมในโครงการด ารงอัตลักษณ์



 
 

ไหว้สวย” “กิจกรรมน้องไหว้พี่ – พี่รับไหว้” “กิจกรรมไปลา – มาไหว้” “กิจกรรมประกวดมารยาทไทย รายบุคคล
และรายห้อง” ยกย่องชมเชย มอบเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณ นักเรียนต้นแบบด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านต่าง ๆ ท้ัง ๘ ด้าน ท้ังนี้ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีสูงกว่าเป้าหมายสถานศึกษาก าหนด  
 ผลผลิตจากการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน ตามกระบวนการของโรงเรียน ส่งผลให้
เกิดคุณภาพด้านตัวผู้เรียน เป็นท่ียอมรับจากหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก มีผลงานเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ  
ระดับภาค  ระดับจังหวัดและชุมชน  เช่น นักเรียนรางวัลพระราชทาน จากกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียน
ทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นท่ี ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จากส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.)  นักเรียนรางวัลคนดีศรีสังคม : ท าดีได้ดี จากศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดชัยภูมิ นักเรียน
ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย  ๒๕๖๑ จากรัฐสภา รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการ 
PTTEP Teenergy ปีการศึกษา ๒๕๖๑  และเป็นตัวแทนระดับประเทศไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศกัมพูชา ระหว่าง
วันท่ี ๗-๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ และนักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถิ่น ครั้งท่ี ๒๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับประเทศ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศการประดิษฐ์มาลัย ม.ปลาย 
ชนะเลิศงานประดิษฐ์จากใบตอง ชนะเลิศเพลงลูกทุ่งประกอบแดนเซอร์ รางวัลชมเชยเพลงพระราชนิพนธ์พร้อม
จินตลีลา รางวัลมาตรฐานเหรียญทอง การจัดสวนถาดแห้ง และผลงาน จากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับ
ภาคและระดับจังหวัด 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
  สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการอย่างมีระบบและขั้นตอน โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม  
เน้นภาวะ ผู้น ารุ่ นกลางบริหารงานเป็นสถานศึกษาเข้มแข็ ง  โดยใ ช้นวั ตกรรม  LAPCOAM  Model                
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมพัฒนาสถานศึกษา มีเครือข่ายทางการศึกษาระหว่างโรงเรียน         
กับชุมชม ใช้กระบวนการท างานแบบครบวงจรของ PDCA ด าเนินงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBMLD) ผ่านงาน
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาส่ีปี แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา      
และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ การด าเนินงานตามแผน การสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ
และการนิเทศก ากับติดตามการปฏิบัติงาน เน้นการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีความทันสมัย มีความยืดหยุ่น   
มีความหลากหลาย ตามความถนัดและความต้องการของผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้ รวมทั้งจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษา สถานศึกษาด าเนินงานด้วยความเข้มแข็ง ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัล ประจ า       
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้แก่ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น สถานศึกษาส่งเสริมนักเรียนเข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น
แห่งชาติ สถานศึกษามีนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นท่ี ๑๐ (ทุนการศึกษาพระราชทานรัชกาล        
ท่ี ๑๐) สถานศึกษาส่งเสริมนักเรียนเข้ารับรางวัลพระราชทาน สถานศึกษาท่ีส่งเสริมนักเรียนเข้ารับรางวัลเด็ก          
และเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สถานศึกษาส่งเสริมนักเรียนเข้ารับรางวัลนักเรียนความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่ง
ประเทศไทย สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าและสร้างฝายมีชีวิตตามโครงการ “ปลูกป่าสร้างฝายประชารัฐ” 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  ระดับคุณภาพ ดี 
 สถานศึกษา ได้ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ เช่น กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ Active Leaning เพื่อให้ผู้เรียน มีทักษะกระบวนการ
คิด การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน การจัดการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้(๗Es) การจัดกิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้แบบ STEM ศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือ ท่ีหลากหลาย เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติท้ัง ๘ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้องพอเพียง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องอาเซียน ติดต้ังระบบทีวีในห้องเรียน              



 
 

มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน โดยใช้คู่มือการจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดช้ันเรียน ครูผู้สอนตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน โดยครูผู้สอนก าหนดวิธีการวัดผลและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยวิเคราะห์ภาระงานผู้เรียนจาก
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัดท่ีสอน แล้วมาก าหนดวิธีการวัดประเมินผลให้สอดคล้องเหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการ
เรียนการสอน สถานศึกษานิเทศ ก ากับ การวัดและประเมินผลของครูผู้สอนเป็นระยะ ประเมินผู้เรียนจากสภาพ
จริง ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย นักเรียน มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล ให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง ครูผู้สอนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
สร้างเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ต่อไป 
 

จุดเด่น  
๑. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาครบถ้วนทุกกลุ่ม ท้ังกลุ่มเก่ง(วางใจ) กลุ่มปานกลาง(ห่วงใย)และ 

กลุ่มอ่อน(ใกล้ชิด) 
๒. สถานศึกษาเข้มแข็งโดยธ ารงไว้ซึ่งนวัตกรรมการบริหารแบบ LAPCOAM Model   

 ๓. ด ารงความเป็นต้นแบบด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๔. ด ารงการบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBMLD) 
๕. สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง  
๖. สถานศึกษามีเครือข่ายทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับชุมชม 

 ๗. บริหารหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 

จุดที่ควรพัฒนา 
๑. พัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ น าไปสู่การเป็น “ครูมืออาชีพ”                  
๒. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และผู้เรียนปลอด ๐ ร มส. 

มผ. ๑๐๐% 
๓. พัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ (O-net) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๖ ให้เพิ่มข้ึน 
๔. พัฒนาผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนส่ือความและการประเมินคุณลักษณะ 
    อันพึงประสงค์ ให้ได้ระดับดีขึ้นไป  

 ๕. พัฒนาด้านการใช้ส่ือ เทคโนโลยี นวัตกรรมท่ีทันสมัยในยุคศตวรรษท่ี ๒๑ ใช้ในการจัด 
              การเรียนการสอนของผู้เรียน  
 ๖. สร้างเจตคติท่ีดีในการท างานกลุ่ม เพื่อให้เกิดพลังแห่งความสามัคคี ส่งผลให้นักเรียนสร้างอาชีพ 
               มีความเจริญก้าวหน้ายั่งยืน สร้างรายได้และความมั่นคง จัดท าโครงการเพิ่มเติม  
 ๗. พัฒนาและสร้างเสริมให้นักเรียนน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ 
              ด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 ๘. พัฒนาระบบสารสนเทศ Thailand ๔.๐ ให้สามารถใช้งานได้กับบุคลากรทุกคน 
 ๙. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ห้องปฏิบัติการให้ทันสมัย เพียงพอต่อความต้องการ 
              ของผู้เรียน  
 
 
 
 



 
 

ข้อเสนอแนะ 
๑. หน่วยงานต้นสังกัดควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพื่อพัฒนาสถานศึกษา เช่น การปรับปรุง 

ภูมิทัศน์ การปรับปรุงอาคารสถานท่ี ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ส่ือการเรียนการสอน ห้องสุขา 
งบประมาณการจ้างครูในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน 

๒. ควรจัดให้มีวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกท้ังภาคเอกชนหรือภาครัฐ ให้ความรู้ เช่น กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ความรู้ทักษะด้านวิชาชีพท่ีส าคัญต่อการพัฒนาผู้เรียน 

 ๓.  ความร่วมมือจากผู้ปกครอง  เครือข่ายผู้ปกครอง  ศิษย์เก่าและชุมชน  ในการให้การสนับสนุน 
               ทุนการศึกษาและทรัพยากรอื่นเพื่อพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษา อย่างต่อเนื่องทุกปี 
 

๓. แผนการพัฒนาคุณภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น 
 ๑. มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน               
ท้ังด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนต้องมีผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้              
ท่ีสูงขึ้น มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-net) เพิ่มขึ้น ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การทดสอบสมถรรถนะส าคัญทุกสมรรถนะ 
ร้อยละ ๘๐  ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนส่ือความ และผ่านการประเมินคุณลักษณะ               
อันพึงประสงค์ ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีเป็นค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยจัดโครงการ/
กิจกรรม ท่ีส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียน เพื่อให้มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม  ในปีการศึกษาต่อไป 
 ๒. มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม สถานศึกษา กระบวนการ
บริหารและการจัดการท่ีมีคุณภาพ มีการก าหหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์  และพันธกิจของสถานศึกษา อย่างมีระบบ
และขั้นตอน มีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีแผนพัฒนาการศึกษาส่ี
ปี แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ มีการก ากับติดตามการด าเนินงาน
โดยระบบควบคุมภายในของสถานศึกษา มีรูปแบบบริหารจัดการให้โรงเรียนเข้มแข็งโดยใช้นวัตกรรม  LAPCOAM  
model  ใช้กระบวนการท างานแบบครบวงจรของ PDCA และการด าเนินงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด าเนินงาน
พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย อย่างต่อเนื้อง จัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ สร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
เรียนรู้ อย่างพอเพียงต่อผู้เรียน รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้
มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม ในปีการศึกษาต่อไป    
 ๓. มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพ ดี                  
สถานศึกษามีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต โดยเน้นให้ครูผู้สอนได้จัดรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้               
ท่ีหลากหลาย อาทิเช่น  กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Leaning การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน              
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM ศึกษา และรายงานผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทุกภาคเรียน มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกโรงเรียน 
รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง                       
เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วมการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ครูผู้สอนตรวจสอบและประเมินผู้ เรียนอย่างเป็นระบบ                 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน และการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อให้มีคุณภาพระดับ ดีเลิศ ในปีการศึกษาต่อไป    
 
 
 



 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

 ตามท่ีโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดยจัดท ารายงาน
ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเสนอต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 บัดนี้การด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังนี้ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สรุปผลการประเมินภาพรวม 
  ก าลังพัฒนา    ปานกลาง    ดี    ดีเลิศ    ยอดเยี่ยม 

 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 

 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน   

 
ประเด็นการพิจารณา 

 

ผลลัพธ์ที ่
สถานศึกษา 

ท าได้ 
  

ค่า
เป้าหมาย
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดค านวณ 

ร้อยละ ๕๑.๓๘ 
 

บรรลุ 
 

ปานกลาง 
 

   ๑. ผู้เรียนร้อยละ ๕๐ มีผลการเรียนรายวิชาภาษาไทย ระดับ 
ดี  (ผลการเรียน ๓  ขึ้นไป) 
   ๒. ผู้เรียนร้อยละ ๔๐  มีผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ 
ระดับ ดี  (ผลการเรียน ๓  ขึ้นไป) 
   ๓. ผู้เรียนร้อยละ ๔๐  มีผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 
ระดับ ดี  (ผลการเรียน ๓ ขึ้นไป) 

เฉล่ีย 

ร้อยละ ๖๐.๕๓ 
 
ร้อยละ ๔๒.๘๖ 
 
ร้อยละ ๕๐.๗๕ 
 
ร้อยละ ๕๑.๓๘ 

บรรลุ 
 
บรรลุ 
 
บรรลุ 
 
บรรลุ 

ดี 
 
ปานกลาง 
 
ปานกลาง 
 
ปานกลาง 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ร้อยละ ๗๙.๙๗ บรรลุ ดี 

      1. ผู้เรียนร้อยละ 50 มีผลการสอบคิดวิเคราะห์ (ระดับ ดี)  
      2. ผู้เรียนร้อยละ 50 มีผลงานการถอดบทเรียนตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(ระดับ ดี)  

ร้อยละ 62.21 
 
ร้อยละ 91.25  
 
 

บรรลุ 
 
บรรลุ 
 
 

ดี 
 
ยอดเยี่ยม 
 
 



 
 

 
ประเด็นการพิจารณา 

 

ผลลัพธ์ที ่
สถานศึกษา 

ท าได้ 
  

ค่า
เป้าหมาย
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

       3. ผู้เรียนร้อยละ 50 สามารถจัดนิทรรศการและน าเสนอ 
ผลงานการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(ระดับ ดี) 

เฉล่ีย 

ร้อยละ 86.45  
 
 
ร้อยละ ๗๙.๙๗ 

บรรลุ 
 
 
บรรลุ 

ดีเลิศ 
 
 
ดี 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๒ เร่ือง บรรลุ ปานกลาง 
1. ผู้เรียนสามารถสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ได้  1 
เรื่อง/ต่อปีการศึกษา 
    ๒. ผู้เรียนสามารถสร้างหนังส้ัน เผยแพร่ได้ 1 เรื่อง/ปี
การศึกษา 
    3. ผู้เรียนสามารถน าเสนอโครงงาน/ช้ินงาน 1 เรื่อง/ปี
การศึกษา 

เฉล่ีย 

6 เรื่อง 
 
๑ เรื่อง  
 
๑ เรื่อง  
 
๒ เรื่อง  

บรรลุ 
 
บรรลุ 
 
บรรลุ 
 
บรรลุ 

ปานกลาง 
 
ปานกลาง 
 
ปานกลาง 
 
ปานกลาง 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ร้อยละ 80 
 

บรรลุ 
 

ดี 
 

    1. นักเรียน ร้อยละ ๗๑ มีผลการเรียนด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ระดับ ดี (ผลการเรียน ๓ ขึ้นไป) 

ร้อยละ 80 บรรลุ 
 

ดี 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรที่สถานศึกษา
ก าหนด 

ร้อยละ ๘๑.๓๖ 
 

บรรลุ 
 

ดีเลิศ 
 

    ๑. ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีผลการเรียน  ๑  ขึ้นไป 
    ๒. ผู้เรียนช้ัน ม. ๓ และ ม.๖ ร้อยละ  5๐ มีคะแนนการ
ทดสอบสมรรถนะส าคัญทุกสมรรถนะผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ ๕๐ 
ขึ้นไป) 
    3. ผู้เรียนช้ัน ม.๓ และ ม.๖ ร้อยละ ๕๐ มีผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) รวมทุกรายวิชามีค่า T-Score≥๔๐.๐๐ 
    ๔. ผู้เรียนร้อยละ  ๘๐ ผ่านการประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 
    ๕. ผู้เรียนร้อยละ  ๗๕ ผ่านการประเมินการอ่าน  
คิดวิเคราะห์และเขียนส่ือความ 

เฉล่ีย 
 

ร้อยละ 100 
ร้อยละ 52.78 
 
 
ร้อยละ ๕๔.๐๒ 
 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 
ร้อยละ ๘๑.๓๖ 
 

บรรลุ 
บรรลุ 
 
 
บรรลุ 
 
บรรลุ 
 
บรรลุ 
 
บรรลุ 

ยอดเยี่ยม 
ปานกลาง 
 
 
ปานกลาง 
 
ยอดเยี่ยม 
 
ยอดเยี่ยม 
 
ดีเลิศ 

6) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ รอ้ยละ ๘๗.๑๐ บรรลุ ดี 
   1. ผู้เรียน ร้อยละ 80  ของนักเรียน  ม.3  และม. 6   
ท่ีศึกษาต่อหรือได้ประกอบอาชีพ 

รอ้ยละ ๘๗.๑๐ บรรลุ ดี 

รวม ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   รอ้ยละ ๗๔.๔๕ 



 
 

 
ประเด็นการพิจารณา 

 

ผลลัพธ์ที ่
สถานศึกษา 

ท าได้ 
  

ค่า
เป้าหมาย
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ ๘๗ บรรลุ ดี 
     1. ผู้เรียน ร้อยละ  80 มีอัตลักษณ์ไหว้สวยและ 
เป็นแบบอย่างได้ ระดับดี 

ร้อยละ ๘๗ บรรลุ ดี 

2) มีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ร้อยละ 90 บรรลุ ดีเลิศ 
    1. ผู้เรียน ร้อยละ  80  เห็นคุณค่า และมีส่วนร่วมอนุรักษ์
ความเป็นไทย/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ร้อยละ 90 บรรลุ ดีเลิศ 

3) ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ ๘๗.๑๐ บรรลุ ดี 
     1. ผู้เรียน ร้อยละ  80 ท่ียอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

ร้อยละ ๘๗.๑๐ บรรลุ ดี 

4) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ 85 บรรลุ ดี 
    1. ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และ
สังคมดีตามวัย 

ร้อยละ 85 บรรลุ ดี 

รวม ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน รอ้ยละ ๘๗.๒๗ 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ ร้อยละ ๘๐.๘๖ บรรลุ ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
 

ผลลัพธ์ที ่
สถานศึกษา 

ท าได้ 
  

ค่า
เป้าหมาย
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

1) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

ร้อยละ 96.66 บรรลุ ดีเลิศ 

    1. สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ร้อยละ 90 

ร้อยละ 96.66 บรรลุ ดีเลิศ 

2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ 100 บรรลุ ยอดเยี่ยม 
    1. สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ร้อยละ 95 

ร้อยละ 100 บรรลุ ยอดเยี่ยม 

3) ด าเนนิงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย   

ร้อยละ  ๙5 บรรลุ ดีเลิศ 

     1. สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ ครอบคลุมกับความต้องการของผู้เรียน  
ผู้ปกครองและท้องถิ่น ร้อยละ  ๙๐ 

ร้อยละ  ๙5 บรรลุ ดีเลิศ 

4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

ร้อยละ 100 บรรลุ ยอดเยี่ยม 

    1. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครู ร้อยละ 98 ท าวิจัยในช้ันเรียน
เฉล่ียคนละ 2 เรื่อง/ปี  
    2. ครูร้อยละ 95 มีผลการปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 

เฉล่ีย        

ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 

บรรลุ 
 
บรรลุ 
บรรลุ 

ยอดเยี่ยม 
 
ยอดเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม 

5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ 100 บรรลุ ยอดเยี่ยม 

    ๑. สถานศึกษามีห้องเรียนเพียงพอและใช้งานอย่างคุ้มค่า  
ร้อยละ 90   
    2. สถานศึกษามีห้องปฏิบัติการเพียงพอและใช้งานอย่าง
คุ้มค่า ร้อยละ 90 
    3. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้เพียงพอและมีความเหมาะสม
ในการใช้งาน ร้อยละ 90 

เฉล่ีย 

ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 

บรรลุ 
 
บรรลุ 
 
บรรลุ 

ยอดเยี่ยม 
 
ยอดเยี่ยม 
 
ยอดเยี่ยม 
 
ยอดเยี่ยม 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 90 บรรลุ 
 

ดีเลิศ 

    1. สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการเรียนรู้ประกอบด้วยจ านวนฮารด์แวร์ และ
ซอฟแวร์ ร้อยละ 80 

ร้อยละ 90 บรรลุ 
 

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 2  ร้อยละ 9๗.๙๖ บรรลุ ยอดเยี่ยม 



 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
 

ผลลัพธ์ที ่
สถานศึกษา 

ท าได้ 
  

ค่า
เป้าหมาย
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

ร้อยละ 45 บรรลุ ดี 

    1. นักเรียน ร้อยละ 40 มีช้ินงานท่ีได้จริงจากการจัด
กิจกรรม STEM ศึกษา 

ร้อยละ 45 บรรลุ ดี 

2) ใช้สือ่เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ 
การเรียนรู้ 

ร้อยละ  70 
 

บรรลุ 
 

ดี 
 

     1. นักเรียน เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านส่ือ เทคโนโลยีในห้องสมุด  
ร้อยละ 45  
     2. ครูจัดท าทะเบียนส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ  50 

เฉล่ีย 

ร้อยละ  70 
 
ร้อยละ  70 
ร้อยละ  70 

บรรลุ 
 
บรรลุ 
บรรลุ 

ดี 
 
ดี 
ดี 

3) มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ร้อยละ 70 บรรลุ ดี 
    1. นักเรียน ร้อยละ 60 มีความพึงพอใจระดับมากต่อ
บรรยากาศช้ันเรียนเชิงบวก 

รอ้ยละ 70 บรรลุ ดี 

4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผล 
มาพัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละ 95 บรรลุ ยอดเยี่ยม 

    1. ครู ร้อยละ 80 มีวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ
เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 95 บรรลุ ยอดเยี่ยม 

5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๗๘.๐๔ บรรลุ ดี 

     ๑. ครูร้อยละ 50 เข้าร่วมกิจกรรม PLC  
     2. ครูร้อยละ 50 มีนวัตกรรมในการพัฒนาการเรียนรู้ 

เฉล่ีย 

ร้อยละ 85.36 
รอ้ยละ 70.73 
รอ้ยละ ๗๘.๐๔ 

บรรลุ 
บรรลุ 
บรรลุ 

ดีเลิศ 
ดี 
ดี 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ ๓ ร้อยละ ๗๒.๒๙ บรรลุ ดี 
 

สรุปผลการประเมินภาพรวมทั้ง ๓ มาตรฐาน ร้อยละ ๘๓.๗๐ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
หมายเหตุ  
 ๑. การตัดสินคุณภาพแต่ละประเด็นพิจารณา โดยให้ผู้รับผิดชอบแต่ละประเด็นพิจารณาก าหนดเกณฑ์การ
ตัดสิน ๕ ระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของตนเอง 
 ๒. การตัดสินคุณภาพของมาตรฐาน ก าหนดค่า ๕ ระดับ ตามกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด คือ 
  ระดับ ๑ ก าลังพัฒนา 
  ระดับ ๒ ปานกลาง 
  ระดับ ๓ ดี 
  ระดับ ๔ ดีเลิศ  
  ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม  



 
 

โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ก าหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐาน คือ 
 

ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 
น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐ (๑) ก าลังพัฒนา 
ร้อยละ ๖๐-๖๙ (๒) ปานกลาง 
ร้อยละ ๗๐-๗๙ (๓) ดี 
ร้อยละ ๘๐-๘๙ (๔) ดีเลิศ 
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป (๕) ยอดเยี่ยม 
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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ         
ต้ังอยู่เลขท่ี ๒๕๙ หมู่ท่ี ๑ บ้านห้วยต้อน ต าบลห้วยต้อน อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  
 เริ่มเปิดท าการเรียนการสอนเมื่อปีการศึกษา ๒๕๓๓ โดยเปิดเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุม
พล รับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ จ านวน ๒ ห้องเรียน รวมจ านวนนักเรียน ๘๐ คน ใช้สถานท่ีเรียน          
ท่ีโรงเรียนห้วยต้อนวิทยา สังกัดส านักงานการประถมศึกษา อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ และศาลาวัดสมาน
มิตร บ้านห้วยต้อนเป็นสถานท่ีเรียนช่ัวคราว ต่อมากรมสามัญศึกษามีค าส่ังท่ี ๙๘๕/๒๕๓๔ ลงวันท่ี ๑๖ มีนาคม 
๒๕๓๔ แต่งต้ังนายทองอินทร์ เพียภูเขียว ผู้อ านวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะผู้บริหาร
โรงเรียน 
 ปีการศึกษา ๒๕๓๔ รับสมัครนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ จ านวน ๒ ห้องเรียน รวม ๙๐ คน ท าการสอน
ท่ีโรงเรียนห้วยต้อนวิทยา และวัดสมานมิตร วันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๓๔ กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดต้ัง
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม บนเนื้อท่ี ๕๑ ไร่ ณ บ้านห้วยต้อน อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยนายทองอินทร์ 
เพียภูเขียว ผู้อ านวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ปฏิบัติหน้าท่ีครูใหญ่ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ตามค าส่ังกรม
สามัญศึกษาท่ี ๔๐๗๓/๒๕๓๔ ลงวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๓๔ และได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน
ช่ัวคราวแบบ ๑๐๔/๒๗ (ปรับปรุง ๓๔) จ านวน ๑ หลัง บ้านพักครูแบบ ๒๐๕/๖ จ านวน ๑ หลัง วันท่ี ๒๗ 
กันยายน ๒๕๓๔ กรมสามัญศึกษา แต่งต้ังนายอภิสิทธิ์ รื่นจิตร์ ต าแหน่งอาจารย์ ๑ โรงเรียนบ าเหน็จณรงค์
วิทยาคม ช่วยราชการส านักงานสามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ รักษาการในต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 
วันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๓๕ ได้ย้ายมาเรียน  ณ บริเวณท่ีต้ังโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคมปัจจุบัน 
 ปีการศึกษา ๒๕๓๕ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก จ านวน ๑ หลัง และ อาคาร
เรียนแบบเบ็ดเสร็จ ข จ านวน ๑ หลัง ปีการศึกษา ๒๕๓๖ ได้รับอนุมัติให้เปิดท าการสอนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โดยรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ จ านวน ๑ ห้องเรียน นักเรียน ๔๐ คน ได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง
ห้องน้ าห้องส้วมแบบมาตรฐาน ๖ ท่ี/๒๗ จ านวน ๑ หลัง ปีการศึกษา ๒๕๓๗  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร
ฝึกงานแบบเบ็ดเสร็จ ค จ านวน ๑ หลัง ปีการศึกษา ๒๕๓๘ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๖ล 
(ปรับปรุง ๒๙) จ านวน ๑ หลัง ปีการศึกษา ๒๕๓๙ ได้รับงบประมาณก่อสร้างหอนอนนักเรียนแบบ ๓๕ คน 
จ านวน ๑ หลัง และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารฝึกงานแบบ ๑๐๒/๒๗ จ านวน ๑ หลัง  
 จนถึง พ.ศ. ๒๕๔๒ กรมสามัญศึกษามีค าส่ังแต่งต้ังนายอภิสิทธิ์ รื่นจิตร์ ซึ่งด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียนในขณะนั้น ย้ายไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนหัวถนนวิทยา อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี                
และแต่งต้ังนายประสิทธิ์ พุคยาภรณ์ ช่วยปฏิบัติราชการท่ีกรมสามัญศึกษาและกรมสามัญ -ศึกษามีค าส่ังให้                 
นายทองขาว โคตรโยธา ต าแหน่งผู้อ านวยการสามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ มารักษาการ ในต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 
 ปีการศึกษา ๒๕๔๓ กรมสามัญศึกษามีค าส่ังแต่งต้ัง นายธีรพนธ์ คงนาวัง ผู้อ านวยการโรงเรียนเพชรวิทยา
คาร ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม และได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร
หอประชุม แบบ ๑๐๐/๒๗ จ านวน ๑ หลัง  
 ปีการศึกษา ๒๕๔๕ โรงเรียนอยู่ในสังกัดสหวิทยาเขตภักดีชุมพล และได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง
ระบบกรองน้ าแบบผสมอากาศ ๑ ชุด 
 ปีการศึกษา ๒๕๔๗ ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา (ขนาดกลาง) วันท่ี ๑๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๐ โรงเรียนได้โอนจากสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ ส านักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไปอยู่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กระทรวงมหาดไทย        
ตามกฎหมายการถ่ายโอนภารกิจ ต้ังแต่วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๙ ได้รับการรับรอง
คุณภาพการศึกษาจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รอบสอง ในระดับดีมาก ๑๓ 
มาตรฐาน และระดับดี ๑ มาตรฐาน 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัดชัยภูมิในการคัดเลือกโรงเรียนรางวัล
พระราชทานทุกปีการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนน าร่อง การใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ได้รับพระราชทานป้ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนนวัตกรรมดีเด่นระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน จากสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ และได้รับการรับรองจากส านัก  บริหารยุทธศาสตร์และ 
บูรณาการการศึกษาท่ี ๘ ในการติดตามการด ารงรักษาสภาพสถานศึกษาท่ีเคย ได้รับรางวัลพระราชทานว่าสามารถ
ด ารงรักษาสภาพสถานศึกษาท่ีได้รับรางวัลพระราชทานเป็นอย่างดี ระดับคะแนนเฉล่ีย ๓.๙๔๕ จากคะแนนเต็ม ๔ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในการสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตส าหรับถนนสายต่าง ๆ ในโรงเรียน และได้รับยกย่องเป็นโรงเรียนต้นแบบ ในการจัดการศึกษาของกลุ่ม
การศึกษาท้องถิ่นที่ ๑๑ สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และรางวัลชมเชยจากกระทรวงศึกษาธิการในการ
คัดเลือกโรงเรียนรางวัลพระราชทาน 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ได้รับรางวัลชมเชย ในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน            
จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ได้รับรางวัลชมเชย ในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภท
มัธยมศึกษาขนาดกลาง จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนได้รับ
รางวัลอันดับ ๑ ระดับจังหวัด ตามโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนได้รับรางวัลชมเชย ในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
ประเภทมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียน
ได้รับการรับรองมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา รอบสาม จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) องค์การมหาชนและเป็นโรงเรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๖ รวมทุกรายวิชา คะแนนสูงสุดเป็นอันดับ ๒ ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (๒๖ โรงเรียน) 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นสถานศึกษาท่ีมีผลงานนวัตกรรมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน              
ของศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา ภาค ๘ และเป็นโรงเรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียน            
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ รวมทุกรายวิชา คะแนนสูงสุดเป็นอันดับ ๑ ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (๒๖ โรงเรียน) 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นค่าก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์แบบมีช้ันลอย ๑ หลัง ใช้เป็นโรงอาหารแทนโรงอาหารเดิม ซึ่งเป็นอาคารช่ัวคราว ผลงานดีเด่น ได้แก ่
รางวัลชมเชยจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถานศึกษาดีเด่น ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษารางวัล
พระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ชนะเลิศการประดิษฐ์ใบตอง (บายศรี) 
ระดับประเทศในการแข่งขัน มหกรรมวิชาการ สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้ังระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ส าเร็จการศึกษาทุกคนและได้ศึกษาต่อ/
ประกอบอาชีพทุกคน ในจ านวนนี้มีผู้สอบเข้าศึกษาได้ท่ี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ๑ คน และผลการประเมิน
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รับรองคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด รับรองผลคุณภาพ ดีเยี่ยม ทุกมาตรฐาน ท้ัง ๑๘ 
มาตรฐาน 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ปรับปรุงอาคารช่ัวคราว(โรงอาหารเดิม) เป็นส านักงานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน 
ฝ่ายบริหารท่ัวไปและสภานักเรียน เริ่มเข้าโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
และกรมต้นสังกัด ท้ังนี้ยังมีหลักสูตร SBMLD อยู่ในโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ตามปรกติ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิมีค าส่ังแต่งต้ังนายเกียรติ ปะหุสี ผู้อ านวยการโรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม นักเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน ตามโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดกลาง 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นค่าก่อสร้าง อาคารเรียน
แบบ ๒ ช้ัน ๑๔ ห้องเรียน จ านวน ๑ หลัง นักเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน ตามโครงการคัดเลือกนักเรียน 
นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดกลางและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดกลาง  
 ปีการศึกษา ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิมีค าส่ังแต่งต้ังนายเกียรติ ปะหุสี ผู้อ านวยการ
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเนินสง่าวิทยา อ าเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ 
และแต่งต้ัง นายพวงค์วิทย์ เดิมชัยภูมิ ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนคร้อวิทยา ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน      
ห้วยต้อนพิทยาคม ถึงปัจจุบัน ท่ีต้ังโรงเรียนปัจจุบัน เสนอเป็นแผนภาพ ดังน าเสนอในแผนภาพท่ี ๑ 
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แผนผังบริเวณโรงเรียน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 

 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๑  ภาพแสดงแผนท่ีโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 

ทิศเหนือ 

ส่ีแยกช่อระกา 

ไปมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ไปบ้านห้วยยาง 

 โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 

 สถานีอนามัยต าบลห้วยต้อน 

 ส่ีแยกโรงเล่ือย 

 ชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต ๑
ชัยภูมิ เขต ๑ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
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๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
  ๑) ผู้อ านวยการสถานศึกษา นายพวงค์วิทย์  เดิมชัยภูมิ วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  
วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา โทรศัพท์ ๐๙๕ ๖๑๕ ๔๕๐๔  
e-mail – ด ารงต าแหน่งในสถานศึกษานี้ต้ังแต่วันท่ี ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา            
๖ เดือน 
  ๒) รองผู้อ านวยการสถานศึกษา นายสนธยา แก้วหาญ วิทยฐานะ รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา สังคมศึกษา โทรศัพท์ ๐๘๕ ๔๖๗ ๘๔๗๓ 
e-mail sonkaew13@gmail.com ด ารงต าแหน่งในสถานศึกษานี้ต้ังแต่วันท่ี ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๖ เดือน 
          
๓. ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน 
 ๓.๑  ข้าราชการครู/พนักงานครู 

ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/ชั้น 

จ านวน
ชั่วโมง 
ที่เข้ารับ 

การ
พัฒนา 

(ปี
ปัจจุบัน) 

๑ นายพวงค์วิทย์   เดิมชัยภูมิ ๔๕ ๒๒ ปี 
ผอ.ช านาญการ
พิเศษ 

ค.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

- ๑๐๐ ชม. 

๒ นายสนธยา แก้วหาญ  ๔๘  ๒๕ ปี 
รอง ผอ.ช านาญ
การพิเศษ 

ศษ.ม สังคมศึกษา - ๑๐๐ ชม. 

๓ นายสรพงศ์   เค้ากล้า ๕๘ ๓๖ ปี ครูช านาญการ ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษา ม.๑-๕ ๘๐ ชม. 

๔ นางวาสนา   พลแสน ๕๘ ๓๖ ปี 
ครูช านาญการ
พิเศษ 

ค.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

สังคมฯ ม.๑-๖ ๘๐ ชม. 

๕ นายภาณุวัฒน์   พิทักษ์ ๕๒ ๑๕ ปี 
ครูช านาญการ
พิเศษ 

ค.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

การงานอาชีพฯ
ม.๔-๖ 

60 ชม. 

๖ นายประวัติ   ประสานพันธ์ุ ๕๘ ๓๐ ปี 
ครูช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ. 
คณิตศาสตร์  
 

คณิตศาสตร์  
ม.๔-๖ 

๖๐ชม. 

๗ นางพิชชานันท ์ วชิรพงศ์มนัส ๔๗ ๒๔ ปี 
ครูช านาญการ
พิเศษ 

บธ.บ. การบัญชี 
การงานอาชีพฯ 
ม.๔-๖ 

๖๐ ชม. 

๘ นางรุ่งรัตน์   แก้วหาญ ๔๘ ๒๕ ปี 
ครูช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษาฯ 
ม.๑-๓ 

๖๐ ชม. 

๙ นางสาวสตรีวรรณ  พิมพ์ชัยภูมิ ๔๙ ๑๓ ปี 
ครูช านาญการ 
พิเศษ 

ศษ.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

สังคมศึกษาฯ 
ม.๑-๓ 

๖๐ ชม. 

๑๐ นายรัฐวิทย์   โพธ์ิแสง 
๔๓ ๑๔ ปี 

ครูช านาญการ
พิเศษ กศ.ม. 

บริหาร
การศึกษา 

การงานอาชีพฯ 
ม.๑-๓ ๖๐ ชม. 

๑๑ นางสุนัสดา   แก้วมณี ๓๗ ๑๐ ปี 
ครูช านาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม 
การสอน
วิทยาศาสตร์ 

เคมี ม.๔-๖ ๖๐ ชม. 

mailto:sonkaew13@gmail.com
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ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/ชั้น 

จ านวน
ชั่วโมง 
ที่เข้ารับ 

การพัฒนา 
(ปีปัจจุบัน) 

12 นายพรศักด์ิ   ร่างเจริญ 34 10 ปี ครูช านาญการ ค.บ. ชีววิทยา ชีววิทยา ม.4-6 60 ชม. 

13 นางวาสนา   
เนาหนอง
หวาย 

31 8 ปี คร ู ค.บ. คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร์  
ม.6 

60 ชม. 

14 นางสาววิภาวดี   ทวีโชค 32 8 ปี  คร ู ค.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร์  
ม.1-2 

60 ชม. 

15 นางสาวสุภาพร   สืบเทพ 32 7 ปี  คร ู ค.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาญ่ีปุ่น  
ม.4-6 

60 ชม. 

16 นางสาวสุนิสา   วงศ์บาตร 33 7 ปี  คร ู ค.ม. 
หลักสูตรและ
การสอน 

วิทยาศาสตร์  
ม.1-3 

60 ชม. 

17 นางสาวนิภาพร   ทองมหา 37 7 ปี  คร ู ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 
ม.1-3 

60 ชม. 

18 นายวิราวุฒิ   
เนาหนอง
หวาย 

33 6 ปี คร ู ค.บ. คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร์  
ม.5 

60 ชม. 

19 นางสาวดารุณี   รอดเรืองรัตน์ 34 5 ปี คร ู ศษ.ม 
หลักสูตรและ
การสอน 

สังคมศึกษาฯ 
 ม.๑-6 

60 ชม. 

20 นายพิติกร  ธุปัญญา 37 5 ปี คร ู วท.บ. ฟิสิกส์ 
ฟิสิกส์  
ม.4-6 

60 ชม. 

21 นายสันติ   ตะวัน 41 14 ปี คร ู ศษ.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

การงานอาชีพฯ 
ม.๑-6 

60 ชม. 

22 นางสาวจ าลอง   ทะบัญหาร 38 13 ปี ครูช านาญการ ศษ.ม 
หลักสูตรและ
การสอน 

คณิตศาสตร์  
ม.1-3 

60 ชม. 

23 นางสาวชุติมา   ก้อเมืองน้อย 43 15 ปี คร ู ศษ.ม สังคมศึกษา 
สังคมศึกษาฯ 
ม.๑-6 

60 ชม. 

24 นายจีรพัฒน์   ดีสนิท 44 5 ปี คร ู วท.บ. จุลชีวิทยา 
ชีววิทยา 
ม.๑-6 

60 ชม. 

25 นางสาวสายน้ าผึ้ง   ปัดทุม 29 3 ปี  คร ู ศษ.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

แนะแนว ม.1-6 60 ชม. 

26 นางสาวธนัชพร  ปีกชัยภูมิ ๒7 
1 ปี  
7 เดือน 

ครูผูช้่วย 
ค.บ. วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 
วิทยาศาสตร์  
ม.1-3 

60 ชม. 

27 นายถนัด ทองสาย 41 
1 ปี  
4 เดือน 

ครูผูช้่วย 
วท.บ. วิทยาศาสตร์การ

กีฬา 
พลศึกษา 
ม.1-๖ 

60 ชม. 

28 นายณัฐวุฒิ ศรีธรรมมา 35 
1 ปี  
4 เดือน 

ครูผูช้่วย 
วท.บ. นันทนาการ พลศึกษา 

ม.1-๖ 
60 ชม. 

29 นางสาวแพรวา ภัยแคล้ว 26 
1 ปี  
3 เดือน 

ครูผูช้่วย 
ศป.บ. ดนตรีสากล ดนตรี 

ม.1-๖ 
60 ชม. 

30 นางสาวอภิญญา หาญณรงค ์ 25 
1 ปี  
1 เดือน 

ครูผูช้่วย 
ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 

ม.1-๖ 
60 ชม. 
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ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/ชั้น 

จ านวน
ชั่วโมง 
ที่เข้ารับ 

การพัฒนา 
(ปีปัจจุบัน) 

31 นางสาววรรณรท ปัฏชามูล 28 
1 ปี  
1 เดือน 

ครูผูช้่วย 
ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

ม.1-๖ 
60 ชม. 

32 นายอรรณพ ฝางชัยภูม ิ 25 1 ปี  
1 เดือน ครูผูช้่วย ค.บ. ศิลปศึกษา ศิลปะ ม.1-๖ 60 ชม. 

 
3.2  พนักงานจ้าง(ปฏิบัติหน้าทีส่อน) 

ท่ี ชื่อ-สกุล อาย ุ
ประสบการณ์
การสอน (ป)ี 

วุฒิ
การศึกษา 

วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน 
จ้าง 

ด้วยเงิน 

1 นายอานนท์ กาชัย 27 3 ปี ค.บ. นาฏศิลป ์ นาฏศิลป์ , ศิลปะ อบจ.ชัยภูมิ. 

2 นางสาวปัทมนันท์ สะท้าน 25 2 ปี ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.2-6 อบจ.ชัยภูมิ. 

3 นางสาวสุกานดา  เพียภูเขียว 39 2 ปี ค.บ. 
คอมพิวเตอร์
ศึกษา 

คอมพิวเตอร์ ม.1-5 อบจ.ชัยภูมิ. 

4 นางสาวอรนภา ทะสุนทร 25 1 ปี 4 เดือน ค.บ. ฟิสิกส์  
ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ต่อ ม.4-6 

อบจ.ชัยภูมิ. 

5 น.ส.เบญจมาภรณ์ เทกระโทก 24 2 เดือน ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ ม.2-3 อบจ.ชัยภูมิ. 

6 นางสาวชลิตา กิ่งแล 24 5 เดือน ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.1-6 
งบประมาณ

โรงเรียน 

7 นายกฤตวรรษกร โพธ์ิใต้ 27 3 ปี ศษ.บ ดนตรีสากล ดนตรี ม.1-6 
งบประมาณ

โรงเรียน 

8 นางสาววรพรรณ รักพร้า 25 2 ปี ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 
ม.๓, 4, 5 

งบประมาณ
โรงเรียน 

9 นางสาวพัชริดา เพียวิเศษ 24 2 เดือน ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.๑-3 
งบประมาณ

โรงเรียน 

10 นางสาวอนุตา ไตรนพ 24 2 เดือน ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.4-6 
งบประมาณ

โรงเรียน 

11 Mr. Ayang Peter  Taken 30 5 ปี 
Bachelor 
degree 

ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.1-6 
เงินสนับสนุน 
จากผู้ปกครอง 
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 3.3  ข้าราชการ/พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง (สนับสนุนการสอน) 

ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ ต าแหน่ง วุฒ ิ สาขา ปฏิบัติหน้าที่ จ้างด้วยเงิน 

๑ น.ส.กาญจนา ไฝชัยภูม ิ 29 พนักงานจ้าง ค.บ. คอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าท่ีงานสารบรรณ อบจ.ชัยภูมิ. 

๒ น.ส.กุลณาถ  ไฝชัยภูม ิ 24 พนักงานจ้าง ปวส. บัญช ี ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีการเงิน อบจ.ชัยภูมิ. 

๓ นายคณิศร   เพียภูเขียว 51 ช่างไฟฟ้า ม.๖ - ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า อบจ.ชัยภูมิ. 

๔ นายสมดี    ปลื้มสุด 52 พนักงานขับรถ ม.๓ - พนักงานขับรถ อบจ.ชัยภูมิ. 

๕ นายวิรัตน์ กุระค าแสง 50 พนักงานจ้าง ป.๖ - นักการ/ภารโรง อบจ.ชัยภูมิ. 

6 นางล าเภา ภูเจริญ 50 แม่บ้าน ป.๖ - แม่บ้าน 
เงินสนับสนุน 

จากผู้ปกครอง 

7 นางกาญจนา พรประสิทธ์ิ 44 แม่บ้าน ป.4 - แม่บ้าน 
เงินสนับสนุน 

จากผู้ปกครอง 
 
3.4  สรุปจ านวนบุคลากร 
  3.4.1 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภท/ต าแหน่ง และวุฒิการศึกษา 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนบุคลากร (คน) 

รวม ต่ ากว่า 
ปริญญาตร ี

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      
- ผู้อ านวยการ - - ๑ - ๑ 
- รองผู้อ านวยการ - - ๑ - ๑ 

รวม ๐ ๐ ๒ ๐ ๒ 
2. สายงานการสอน      

- ข้าราชการ/พนักงานคร ู - 18 12 - 30 
- พนักงานจ้าง(สอน) - ๑๑ - - ๑1 
- อื่นๆ (ระบุ) - - - - - 

รวม 0 29 12 0 41 
3. สายงานสนับสนุนการสอน      

- พนักงานจ้างตามภารกิจ 1 1 - - 2 
- พนักงานจ้างทั่วไป - - - - 0 
- ลูกจ้างประจ า 3 - - - 3 
- อื่นๆ (ระบุ) 2 - - - 2 

รวม 6 1 0 0 7 
รวมทั้งสิ้น 6 30 14 0 50 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร
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82.00%

14.00%

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรจ าแนกตามประเภทต าแหน่ง

ผู้บริหารสถานศึกษา

สายงานการสอน

สายงานสนับสนุนการสอน
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3.4.2 จ านวนครูจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ไม่รวมผอ.กับรองผู้อ านวยการ  
นับเฉพาะสายงานการสอน จ านวน 41 คน) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
จ านวนชั่วโมงสอนเฉลี่ย  

ชั่วโมง/สัปดาห์  
ของครูภายในกลุ่มสาระฯ 

ภาษาไทย 3 7.32 60 ชม. 

คณิตศาสตร์ 6 14.63 60 ชม. 

วิทยาศาสตร์ 7 17.07 60 ชม. 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5 12.20 60 ชม. 

สุขศึกษาและพลศึกษา 3 7.32 60 ชม. 

ศิลปะ 4 9.76 60 ชม. 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 12.20 60 ชม. 

ภาษาต่างประเทศ 7 17.07 60 ชม. 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 2.44 60 ชม. 

รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 41 100  
 
 
4. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันท่ี ๑๐  มิถุนายน ของปีการศึกษาท่ีรายงาน) 

4.1 จ านวนนักเรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 ท้ังส้ิน 583 คน จ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
จ านวนเฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.๑ 4 54 57 111 27 

ม.๒ 4 68 63 131 32 

ม.๓ 4 39 62 101 25 

ม.๔ 4 36 44 80 5 

ม.๕ 4 42 46 88 22 

ม.๖ 4 29 43 72 18 

รวม 24 268 315 583 24 

รวมทั้งสิ้น 24 268 315 583 24 

 
จ านวนเด็กพิเศษในโรงเรียน  ชาย 1 คน รวม จ านวน 1 คน 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับมัธยมศึกษา  = 2๕ : ๑   เป็นไปตามเกณฑ์  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
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4.2 จ านวนนักเรียน เปรียบเทียบ 3 ปีการศึกษาย้อนหลัง   ปีการศึกษา 2559 -  2561 
  

 
 

 
 
  

120

115

122

128

108

100

111

131

101

มัธยมฯ 1

มัธยมฯ 2

มัธยมฯ 3

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ปีการศึกษา 2559 - 2561

ปี ก.ศ.2561 ปี กศ.2560 ปี กศ.2559

86

70

72

93

71

69

80

88

72

มัธยมฯ 4

มัธยมฯ 5

มัธยมฯ 6

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีการศึกษา 2559 - 2561

ปี ก.ศ.2561 ปี กศ.2560 ปี กศ.2559
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5. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดบัสถานศกึษา  
 5.๑ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
         5.๑.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ( ม.๑-ม.๖) ปีการศึกษา 2561 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 
นักเรียน 
ที่ได้ผล
การ
เรียน
เฉลี่ย

ระดับ 3  
ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียน
ที ่

ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ท่ีเข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

1. ภาษาไทย 124 0 0 0 0 4 29 37 54 120 96.77 
2. คณิตศาสตร์ 137 0 34 21 16 33 14 10 9 33 24.09 
3. วิทยาศาสตร์ 255 0 20 8 38 65 35 27 62 124 48.63 
4. สังคมศึกษา ฯ 327 0 0 11 42 39 63 33 139 235 71.87 
5. ประวัติศาสตร์ 109 0 23 2 12 16 13 22 21 56 51.38 
6. สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

214 0 1 1 0 7 14 41 150 205 95.79 

7. ศิลปะ 238 0 42 6 10 17 20 46 97 163 68.49 
8. การงานอาชีพฯ 120 0 9 11 20 18 15 15 32 62 51.67 
9. ภาษาต่างประเทศ 151 0 6 16 20 26 18 24 41 83 54.97 

รวม 1675 0 135 76 158 225 221 255 605 1081 64.54 
ร้อยละ 100 0.00 8.06 4.54 9.43 13.43 13.19 15.22 36.12 64.54   

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 
นักเรียน 
ที่ได้ผล
การ
เรียน
เฉลี่ย

ระดับ 3  
ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียน
ที ่

ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ท่ีเข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

1. ภาษาไทย 103 0 1 4 8 9 17 22 42 81 78.64 
2. คณิตศาสตร์ 157 0 5 11 30 34 29 18 30 77 49.04 
3. วิทยาศาสตร์ 259 0 11 14 28 65 66 35 40 141 54.44 
4. สังคมศึกษา ฯ 309 0 0 4 19 43 73 66 104 243 78.64 
5. ประวัติศาสตร์ 103 0 16 11 15 14 19 19 9 47 45.63 
6. สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

205 1 9 6 9 11 43 46 80 169 82.44 

7. ศิลปะ 233 0 40 21 25 30 26 25 66 117 50.21 
8. การงานอาชีพฯ 149 0 25 9 17 28 25 11 34 70 46.98 
9. ภาษาต่างประเทศ 130 0 3 3 16 13 33 22 40 95 73.08 

รวม 1648 1 110 83 167 247 331 264 445 1040 63.11 
ร้อยละ 100 0.06 6.67 5.04 10.13 14.99 20.08 16.02 27.00 63.11  
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 
นักเรียน 
ที่ได้ผล
การ
เรียน
เฉลี่ย

ระดับ 3  
ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียน
ที ่

ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ท่ีเข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

1. ภาษาไทย 129 0 5 4 7 22 28 30 33 91 70.54 
2. คณิตศาสตร์ 155 0 3 11 19 31 27 35 29 91 58.71 
3. วิทยาศาสตร์ 155 0 9 6 10 12 35 27 56 118 76.13 
4. สังคมศึกษา ฯ 249 0 22 13 19 21 37 27 110 174 69.88 
5. ประวัติศาสตร์ 125 0 23 6 18 9 21 21 27 69 55.20 
6. สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

286 0 6 2 5 23 39 39 172 250 87.41 

7. ศิลปะ 269 0 10 15 19 28 24 32 141 197 73.23 
8. การงานอาชีพฯ 276 0 51 38 23 22 27 28 87 142 51.45 
9. ภาษาต่างประเทศ 169 0 32 34 24 35 11 15 18 44 26.04 

รวม 1813 0 161 129 144 203 249 254 673 1176 64.86 
ร้อยละ 100 0.00 8.88 7.12 7.94 11.20 13.73 14.01 37.12 64.86  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 
นักเรียน 
ที่ได้ผล
การ
เรียน
เฉลี่ย

ระดับ 3  
ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียน
ที ่

ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ท่ีเข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

1. ภาษาไทย 122 0 40 12 8 9 10 14 29 53 43.44 
2. คณิตศาสตร์ 152 0 18 14 31 22 28 21 18 67 44.08 
3. วิทยาศาสตร์ 152 0 20 21 13 18 17 31 32 80 52.63 
4. สังคมศึกษา ฯ 243 0 21 8 24 27 33 53 77 163 67.08 
5. ประวัติศาสตร์ 121 1 27 11 17 13 20 21 11 52 42.98 
6. สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

241 0 1 1 13 22 19 50 135 204 84.65 

7. ศิลปะ 302 4 23 6 15 16 43 53 142 238 78.81 
8. การงานอาชีพฯ 151 0 1 2 9 33 12 25 69 106 70.20 
9. ภาษาต่างประเทศ 151 2 26 8 18 18 16 34 29 79 52.32 

รวม 1635 7 177 83 148 178 198 302 542 1042 63.73 
ร้อยละ 100 0.43 10.83 5.08 9.05 10.89 12.11 18.47 33.15 63.73  
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 
นักเรียน 
ที่ได้ผล
การ
เรียน
เฉลี่ย

ระดับ 3  
ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียน
ที ่

ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ท่ีเข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

1. ภาษาไทย 92 0 16 2 4 11 14 7 38 59 64.13 
2. คณิตศาสตร์ 118 0 2 3 8 21 37 32 15 84 71.19 
3. วิทยาศาสตร์ 118 0 12 17 20 14 22 16 17 55 46.61 
4. สังคมศึกษา ฯ 182 0 10 9 13 13 30 23 84 137 75.27 
5. ประวัติศาสตร์ 91 0 29 10 7 10 13 14 8 35 38.46 
6. สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

184 0 3 0 1 1 9 26 144 179 97.28 

7. ศิลปะ 199 0 45 19 7 17 8 30 73 111 55.78 
8. การงานอาชีพฯ 218 0 35 4 12 9 17 24 117 158 72.48 
9. ภาษาต่างประเทศ 126 0 20 10 13 26 23 18 16 57 45.24 

รวม 1328 0 172 74 85 122 173 190 512 875 65.89 
ร้อยละ 100 0.00 12.95 5.57 6.40 9.19 13.03 14.31 38.55 65.89  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 
นักเรียน 
ที่ได้ผล
การ
เรียน
เฉลี่ย

ระดับ 3  
ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียน
ที ่

ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ท่ีเข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

1. ภาษาไทย 90 0 10 2 2 8 11 15 42 68 75.56 
2. คณิตศาสตร์ 117 0 5 2 5 4 23 33 45 101 86.32 
3. วิทยาศาสตร์ 179 0 17 13 15 28 24 31 51 106 59.22 
4. สังคมศึกษา ฯ 181 0 14 6 18 13 34 23 73 130 71.82 
5. ประวัติศาสตร์ 89 0 7 7 18 13 8 20 16 44 49.44 
6. สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

180 0 17 8 6 6 29 33 81 143 79.44 

7. ศิลปะ 179 4 18 1 5 9 13 28 101 142 79.33 
8. การงานอาชีพฯ 90 0 22 5 9 8 10 19 17 46 51.11 
9. ภาษาต่างประเทศ 142 0 2 5 26 30 22 23 34 79 55.63 

รวม 1247 4 112 49 104 119 174 225 460 859 68.89 
ร้อยละ 100 0.32 8.98 3.93 8.34 9.54 13.95 18.04 36.89 68.89  
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 
นักเรียน 
ที่ได้ผล
การ
เรียน
เฉลี่ย

ระดับ 3  
ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียน
ที ่

ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ท่ีเข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

1. ภาษาไทย 77 0 19 7 5 7 12 7 20 39 50.65 
2. คณิตศาสตร์ 115 0 68 15 9 7 3 1 12 16 13.91 
3. วิทยาศาสตร์ 307 1 53 28 51 75 32 13 54 99 32.25 
4. สังคมศึกษา ฯ 160 0 35 4 15 9 20 21 56 97 60.63 
5. ประวัติศาสตร์ 77 0 17 13 11 6 8 12 10 30 38.96 
6. สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

148 0 31 0 16 11 19 15 56 90 60.81 

7. ศิลปะ 154 0 57 10 11 8 5 21 42 68 44.16 
8. การงานอาชีพฯ 77 0 7 2 2 0 3 13 50 66 85.71 
9. ภาษาต่างประเทศ 127 0 34 8 6 19 29 15 16 60 47.24 

รวม 1242 1 321 87 126 142 131 118 316 565 45.49 
ร้อยละ 100 0.08 25.85 7.00 10.14 11.43 10.55 9.50 25.44 45.49  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 
นักเรียน 
ที่ได้ผล
การ
เรียน
เฉลี่ย

ระดับ 3  
ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียน
ที ่

ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ท่ีเข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

1. ภาษาไทย 71 1 24 6 3 5 4 11 17 32 45.07 
2. คณิตศาสตร์ 111 0 78 2 5 9 8 2 7 17 15.32 
3. วิทยาศาสตร์ 448 0 50 33 50 68 58 44 145 247 55.13 
4. สังคมศึกษา ฯ 152 0 20 9 17 19 23 15 49 87 57.24 
5. ประวัติศาสตร์ 71 0 15 5 19 8 7 7 10 24 33.80 
6. สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

146 0 36 2 7 1 9 15 76 100 68.49 

7. ศิลปะ 152 0 21 9 9 9 38 15 51 104 68.42 
8. การงานอาชีพฯ 187 0 37 11 4 12 19 21 83 123 65.78 
9. ภาษาต่างประเทศ 132 1 30 10 16 29 26 10 10 46 34.85 

รวม 1470 2 311 87 130 160 192 140 448 780 53.06 
ร้อยละ 100 0.14 21.16 5.92 8.84 10.88 13.06 9.52 30.48 53.06  
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 
นักเรียน 
ที่ได้ผล
การ
เรียน
เฉลี่ย

ระดับ 3  
ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียน
ที ่

ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ท่ีเข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

1. ภาษาไทย 114 0 14 15 8 13 11 12 41 64 56.14 
2. คณิตศาสตร์ 141 0 16 30 37 12 8 10 28 46 32.62 
3. วิทยาศาสตร์ 167 0 8 11 12 10 18 27 81 126 75.45 
4. สังคมศึกษา ฯ 199 0 43 13 14 13 11 15 90 116 58.29 
5. ประวัติศาสตร์ 85 0 1 4 6 13 33 9 19 61 71.76 
6. สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

168 0 10 1 1 2 11 16 127 154 91.67 

7. ศิลปะ 170 0 17 9 16 7 9 5 107 121 71.18 
8. การงานอาชีพฯ 121 0 15 2 11 8 11 7 67 85 70.25 
9. ภาษาต่างประเทศ 192 0 36 11 15 13 42 29 46 117 60.94 

รวม 1357 0 160 96 120 91 154 130 606 890 65.59 
ร้อยละ 100 0.00 11.79 7.07 8.84 6.71 11.35 9.58 44.66 65.59  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 
นักเรียน 
ที่ได้ผล
การ
เรียน
เฉลี่ย

ระดับ 3  
ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียน
ที ่

ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ท่ีเข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

1. ภาษาไทย 108 0 16 15 9 10 16 12 30 58 53.70 
2. คณิตศาสตร์ 145 0 9 7 8 14 20 28 59 107 73.79 
3. วิทยาศาสตร์ 162 2 3 6 34 20 19 21 57 97 59.88 
4. สังคมศึกษา ฯ 189 0 18 8 7 16 15 28 97 140 74.07 
5. ประวัติศาสตร์ 81 0 4 1 5 3 20 6 42 68 83.95 
6. สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

27 0 6 1 2 1 2 1 14 17 62.96 

7. ศิลปะ 27 0 0 0 0 1 6 7 13 26 96.30 
8. การงานอาชีพฯ 152 0 12 3 7 6 4 15 105 124 81.58 
9. ภาษาต่างประเทศ 172 1 14 14 16 18 29 21 59 109 63.37 

รวม 1063 3 82 55 88 89 131 139 476 746 70.18 
ร้อยละ 100 0.28 7.71 5.17 8.28 8.37 12.32 13.08 44.78 70.18  
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 
นักเรียน 
ที่ได้ผล
การ
เรียน
เฉลี่ย

ระดับ 3  
ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียน
ที ่

ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ท่ีเข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

1. ภาษาไทย 166 0 22 13 14 10 12 18 77 107 64.46 
2. คณิตศาสตร์ 106 0 53 14 18 11 1 2 7 10 9.43 
3. วิทยาศาสตร์ 178 0 17 4 11 19 37 42 48 127 71.35 
4. สังคมศึกษา ฯ 89 0 7 4 9 5 23 14 27 64 71.91 
5. ประวัติศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
6. สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

7. ศิลปะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
8. การงานอาชีพฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
9. ภาษาต่างประเทศ 180 0 39 12 16 20 18 29 46 93 51.67 

รวม 719 0 138 47 68 65 91 105 205 401 55.77 
ร้อยละ 100 0.00 19.19 6.54 9.46 9.04 12.66 14.60 28.51 55.77  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 
นักเรียน 
ที่ได้ผล
การ
เรียน
เฉลี่ย

ระดับ 3  
ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียน
ที ่

ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ท่ีเข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

1. ภาษาไทย 167 0 39 18 27 30 22 9 22 53 31.74 
2. คณิตศาสตร์ 107 0 63 6 8 10 7 2 11 20 18.69 
3. วิทยาศาสตร์ 182 0 23 14 17 26 43 29 30 102 56.04 
4. สังคมศึกษา ฯ 167 0 32 5 9 10 32 24 55 111 66.47 
5. ประวัติศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
6. สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

7. ศิลปะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
8. การงานอาชีพฯ 42 0 10 4 2 5 2 2 17 21 50.00 
9. ภาษาต่างประเทศ 202 0 25 18 47 23 35 23 31 89 44.06 

รวม 867 0 192 65 110 104 141 89 166 396 45.67 
ร้อยละ 100 0.00 22.15 7.50 12.69 12.00 16.26 10.27 19.15 45.67  
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6. ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ (O-NET)  
6.1 ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปกีารศกึษา 256๑ 

6.1.1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามระดบั 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมฯ 

ระดับโรงเรียน 50.90 24.36 34.25 25.96 - 

ระดับจังหวัด 50.83 27.10 34.38 27.10 - 

ระดับสังกัด(รร.สังกัด อปท.) 50.13 26.36 33.48 26.82 - 

ระดับประเทศ 54.42 30.04 36.10 29.45 - 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา

คะแนนเฉล่ียร้อยละผลการประเมินการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ัน ม.3

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ
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6.1.2 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดบัชาติข้ันพืน้ฐาน(O-NET) ช้ันมัธยมศกึษาปทีี่ 3 
ระหว่างปกีารศกึษา 2560 - 2561 

รายวิชา/ปีการศึกษา 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 42.71 50.90 + 8.19 

คณิตศาสตร์ 20.29 24.36 + 3.44 

วิทยาศาสตร์ 32.81 34.25 + 1.44 

ภาษาอังกฤษ 26.65 25.96 - 2.50 
สังคมศึกษา - - - 

 

 
 
 

42.71

20.29

32.81

0.00

28.46

50.90

24.36

34.25
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25.96

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.3
ระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2561

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2560
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6.2 ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปกีารศกึษา 2561 
6.2.1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามระดบั 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

ระดับโรงเรียน 36.59 21.10 24.76 31.78 23.51 

ระดับจังหวัด 42.44 25.28 28.59 33.10 25.97 

ระดับสังกัด(รร.สังกัด อปท.) 40.93 23.08 27.24 32.57 24.98 

ระดับประเทศ 47.31 30.72 30.51 35.16 31.41 

 

 
 
 
 

36.59

21.10

24.76
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25.97

40.93

23.08

27.24

32.57

24.98

47.31

30.72 30.51

35.16

31.41

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉล่ียร้อยละผลการประเมินการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ัน ม.6

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า 23 
 

6.2.2 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดบัชาติข้ันพืน้ฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษา
ปทีี่ 6 ระหว่างปกีารศกึษา 2560 - 2561 

รายวิชา/ปีการศึกษา 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 41.13 36.59 - 4.54 

คณิตศาสตร์ 18.04 21.10 + 3.06 

วิทยาศาสตร์ 25.98 24.76 + 1.22 

สังคมศึกษา 30.82 31.78 + 0.96 

ภาษาอังกฤษ 20.62 23.51 + 2.89 
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คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.6
ระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2561

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2560
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6.2.3 ข้อมูลนกัเรยีนด้านอ่ืน ๆ  

 ท่ี รายการ 
จ านวน
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ* 

๑. จ านวนนักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมท้ังรู้จัก
ดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 

480 82.33 

๒. จ านวนนักเรียนท่ีปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา เช่น สุรา 
บุหร่ี เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ 

473 81.13 

๓. จ านวนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย/เรียนร่วม ๑ 0.17 
๔. จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 0 0.00 
๕. จ านวนนักเรียนท่ีมีปัญญาเลิศ  ๐ ๐.00 
๖. จ านวนนักเรียนท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 2 0.34 
๗. จ านวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน (ปีการศึกษาปัจจุบัน) 9 1.54 
๘. จ านวนนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ๐ ๐.00 
๙. จ านวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ าช้ัน ๐ ๐.00 
๑๐. จ านวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร มัธยมศึกษาตอนต้น 79 78.22 

                                          มัธยมศึกษาตอนปลาย 63 86.11 
7. ข้อมูลอาคารสถานที่  

ท่ี รายการ จ านวน 
๑. อาคารเรียน  ๔ หลัง 
๒. อาคารประกอบ ๒ หลัง 
๓. ห้องน้ า/ห้องส้วม ๓ หลัง 
๔. หอประชุม ๑ หลัง 
๕. อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง 
๖. หอพักนักเรียน ๒ หลัง 
7. บ้านพักครู  ๒ หลัง 
8. สระน้ า ๑ สระ 
9. สนามฟุตบอล ๑ สนาม 

๑0. สนามตะกร้อ ๒ สนาม 
๑1. สนามวอลเลย์บอลชายหาด ๑ สนาม 
๑2. สนามเปตอง ๒ สนาม 
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8. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 8.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นสังคมเกษตรกรรม ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทย เป็นสังคมชนบท ให้ความร่วมมือ มีน้ าใจ ให้เกียรติและยกย่องผู้มีอาชีพข้าราชการ สภาพทางภูมิศาสตร์เป็น
แหล่งท่องเท่ียว มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นแหล่งการเรียนรู้ มีประชากรประมาณ ๑๐,๖๐๐ คน อาชีพหลัก
ของชุมชน คือ ร้อยละ ๙๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และอาชีพรับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี / 
ศิลปวฒันธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยท่ัวไป คือ ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณีบุญผะเหวด (บุญมหาชาติ) 
เป็นต้น 
 8.2 ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาชีพหลักคือ เกษตรกรรมและรับจ้าง ส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัวต่อปี ๑๒,๐๐๐ บาท จ านวนคนเฉล่ียต่อ
ครอบครัว ๓ - ๔ คน 
 8.3 โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 

  โอกาสของสถานศึกษากับความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ของชุมชน ชุมชนมีความรักและความผูกพันกับ 
โรงเรียนตลอดถึงยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีแบบไทย จึงเป็นโอกาสท าให้โรงเรียนด าเนินการพัฒนา
การศึกษาและมีกิจกรรมร่วมกัน เช่น ประเพณีแห่เทียนพรรษา โดยด าเนินการระหว่างโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยต้อน และประชาชนทุกหมู่บ้านในต าบลห้วยต้อน 
 ข้อจ ากัดของสถานศึกษากับความร่วมมือของชุมชน ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมรับจ้าง 
และมีรายได้ต่ าต้องไปท างานท่ีต่างจังหวัด ท าให้มีเวลาในการให้ความร่วมมือกับโรงเรียนค่อนข้างน้อย 
 

9. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางดังนี้ 
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๙.1 ระดับมัธยมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนชั่วโมง/ภาคเรียน* 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
ภาษาไทย 120 120 120 240 240 240 
คณิตศาสตร์ 120 120 120 240 240 240 
วิทยาศาสตร์ 120 120 120    
-  ฟิสิกส์    80 80 80 

- เคมี    60 60 60 

- ชีววิทยา    60 60 60 

- วิทยาศาสตร์กายภาพ    40 40 40 

สังคมศึกษา 160 160 160 320 320 320 
- ประวัติศาสตร์ 40 40 40 80 80 80 
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  

120 
 

120 
 

120 
 

240 
 

240 
 

240 - หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และ
การด ารงชีวิตในสังคม 

- เศรษฐศาสตร์ 
- ภูมิศาสตร์ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 120 120 120 
ศิลปะ 80 80 80 120 120 120 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 80 80 120 120 120 
ภาษาต่างประเทศ 120 120 120 240 240 240 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 880 880 880 1,650 1,650 1,650 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 360 360 360 
รายวิชา/ 
กิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัดเพิ่ม 

ปีละไม่เกิน 200 ช่ัวโมง ไม่น้อยกว่า 1,660 ช่ัวโมง 

รวมชั่วโมงทั้งหมด ไม่เกิน 1,200 ช่ัวโมง/ต่อป ี รวม 3 ปี ไม่น้อยกว่า 3,600ช่ัวโมง 
 
 จ านวนช่ัวโมงท่ีจัดให้กับนักเรียน เรียนท้ังปีระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่เกิน 1,200 ช่ัวโมง/ต่อปี 
      ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 3 ปี ไม่น้อยกว่า 3,600ช่ัวโมง 
 แผนการเรียน/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนท่ีโรงเรียนเน้นเป็นพิเศษ ได้แก่  กลุ่มนักเรียนท่ีเรียน

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จัดเป็นกลุ่มพัฒนาอย่างเข้ม (Intensive group) กิจกรรมค่ายวิชาการ กิจกรรมกลุ่ม
นักเรียนภาษาไทย 4 in 1 กลุ่มนักเรียนสายศิลป์-ภาษา จัดรายวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ และกลุ่มนักเรียน
สายศิลป-์อาชีพ เปิดแผนการเรียน ช่างท่ัวไป เป็นต้น 
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 9.2 การจัดโครงสร้างรายวิชาโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา 
  ๙.2.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕61 (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๐) 

 
ภาคเรียนที่ ๑                                                                  ภาคเรียนที ่๒ 

รายวิชา / กิจกรรม                  หน่วยกิต    คาบ   ชั่วโมง     รายวิชา / กิจกรรม       หน่วยกิต    คาบ     ชั่วโมง   
รายวิชาพ้ืนฐาน                                                           รายวิชาพ้ืนฐาน 
ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ๑.๕ ๓          ๖๐ ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒ ๑.๕ ๓ ๖๐  
ค๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ ๑.๕ ๓          ๖๐ ค๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒ ๑.๕ ๓ ๖๐  
ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์๑ ๑.๕ ๓          ๖๐ ว๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์๒ ๑.๕ ๓ ๖๐ 
ว๒๑๑๗๑ ออกแบบเทคโนโลยี๑  ๐.๕ ๑ ๒๐ ว๒๑๑๘๑ วิทยาการค านวณ๑ ๐.๕ ๑ ๒๐  
ส๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑ ๑.๕ ๓          ๖๐ ส๒๑๑๐๒ สังคมศึกษา ๒ ๑.๕ ๓  ๖๐  
ส๒๑๑๖๑ ประวัติศาสตร์ ๑ ๐.๕ ๑          ๒๐ ส๒๑๑๖๒ ประวัติศาสตร์ ๒ ๐.๕ ๑  ๒๐  
พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา๑  ๐.๕ ๑          ๒๐ พ๒๑๑๐๒ สุขศึกษา๒  ๐.๕ ๑ ๒๐  
พ๒๑๑๑๑ พลศึกษา ๑ ๐.๕ ๑          ๒๐ พ๒๑๑๑๒ พลศึกษา๒  ๐.๕ ๑ ๒๐  
ศ๒๑๑๐๑ ทัศนศลิป์๑  ๐.๕ ๑          ๒๐ ศ๒๑๑๐๒ ทัศนศลิป์๒  ๐.๕ ๑          ๒๐  
ศ๒๑๑๑๑ ดนตรีนาฏศิลป์๑ ๐.๕ ๑          ๒๐ ศ๒๑๑๑๒ ดนตรีนาฏศิลป์๒ ๐.๕ ๑          ๒๐  
ง๒๑๑๐๑ การงานอาชีพ๑ ๐.๕ ๑          ๒๐ ง๒๑๑๐๒ การงานอาชีพ ๒ ๐.๕ ๑          ๒๐  
อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ๑ ๑.๕ ๓          ๖๐ อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒ ๑.๕ ๓          ๖๐  
รวม   ๑๑ ๒๒ ๔๔๐ รวม   ๑๑ ๒๒ ๔๔๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติมท้องถิ่น  (บังคับทกุกลุ่ม)                                         รายวิชาเพ่ิมเติมท้องถิ่น  (บังคับทกุกลุ่ม)                                          
ส ๒๑๒๖๑ ภูมิใจชัยภูมิ ๑ ๐.๕ ๑          ๒๐ ส ๒๑๒๘๑ ภูมิใจชัยภูมิ ๒ ๐.๕ ๑          ๒๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม (IG กลุ่มวางใจ)                                   รายวิชาเพ่ิมเติม (IG กลุ่มวางใจ) 
ค๒๑๒๐๑ คณิตฯเพิ่มเติม ๑ ๐.๕ ๑          ๒๐ ค๒๑๒๐๒ คณิตฯเพิ่มเติม๒ ๐.๕ ๑          ๒๐  
ว๒๐๑๔๑ ชีววิทยาเพิ่มเติม๑ ๐.๕ ๑          ๒๐ ว๒๐๑๔๒ ชีววิทยาเพิ่มเติม ๒ ๐.๕ ๑          ๒๐  
อ๒๑๒๑๑ สนทนาฯ ๑ ๐.๕ ๑          ๒๐ อ๒๑๒๑๒ สนทนาฯ ๒ ๐.๕ ๑          ๒๐ 
 

รายวิชาเพ่ิมเติมสู่ความเป็นเลิศ  (กลุ่มห่วงใย) เลือกเรียน ๑ วิชา    รายวิชาเพ่ิมเติมสู่ความเป็นเลิศ  (กลุ่มห่วงใย) เลือกเรียน ๑ วิชา 
ง๒๑๒๓๑ งานประดิษฐด์อกไม้ฯ    ๒ง๒๑๒๓๒ งานประดิษฐ ์
            ดอกไม้-ใบตอง ๑    ๑.๕ ๓          ๖๐    ดอกไม้-ใบตอง๒  ๑.๕ ๓          ๖๐ 
ง๒๑๒๖๑ คอมพิวเตอร์ ๑ ๑.๕ ๓          ๖๐ ง๒๑๒๖๑ คอมพิวเตอร์ ๒ ๑.๕ ๓          ๖๐  
พ๒๑๒๐๑ วอลเลยบ์อล ๑ ๑.๕ ๓          ๖๐ พ๒๑๒๐๒ วอลเลยบ์อล ๒ ๑.๕ ๓          ๖๐  
ศ๒๑๒๑๑ กีตาร์/ดนตรี๑ ๑.๕ ๓          ๖๐ ศ๒๑๒๑๒ กีตาร์/ดนตรี๒ ๑.๕ ๓          ๖๐ 
ศ๒๑๒๒๑ แดนเซอร์/นาฏศิลป์๑ ๑.๕ ๓ ๖๐ ศ๒๑๒๒๒ แดนเซอร์/นาฏศิลป์๒ ๑.๕ ๓ ๖๐ 
อ๒๑๒๔๑ เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๑  ๑.๕ ๓          ๖๐ อ๒๑๒๔๒ เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๒ ๑.๕ ๓          ๖๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม (กลุ่มใกล้ชิด)                                  รายวิชาเพ่ิมเติม (กลุ่มใกล้ชิด)  
ท ๒๑๒๐๑ การอ่านออกเสียง ๑ ๑.๕ ๓          ๖๐ ท ๒๑๒๐๒ การอ่านออกเสียง ๒ ๑.๕ ๓          ๖๐  
รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับทกุกลุ่ม (นอกตารางเรียน)  รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับทกุกลุ่ม (นอกตารางเรียน)  
ส๒๑๒๐๑ หน้าที่พลเมือง ๑ ๐.๕ - - ส๒๑๒๐๒ หน้าที่พลเมือง ๒ ๐.๕ - -  
 รวม  ๒.๕ ๔ ๘๐  รวม  ๒.๕ ๔ ๘๐  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                                   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ก๒๑๑๐๑ แนะแนว๑                           ๑ ๒๐         ก๒๑๑๐๒  แนะแนว๒                           ๑ ๒๐    
ก๒๑๑๑๑ลส./บพ.๑   ๑ ๒๐ ก๒๑๑๑๒ลส./บพ.๒   ๑ ๒๐                                                                                
ก๒๑๑๒๑ชุมนุมวิชาการ๑                      ๑     ๒๐         ก๒๑๑๒๒ชุมนุมวิชาการ๒  ๑ ๒๐                                                                                                               
ก๒๑๑๓๑วิถีพุทธ๑   ๑ ๒๐         ก๒๑๑๓๒วิถีพทุธ๒            ๑ ๒๐  
ก๒๑๑๕๑ เศรษฐกิจพอเพยีง๑              ๑           ๒๐         ก๒๑๑๕๒เศรษฐกิจพอเพียง๒  ๑ ๒๐ 
ลดเวลาเรียน/เพิ่มเวลารู้              ๔        ๘๐ ลดเวลาเรียน/เพิ่มเวลารู้  ๔ ๘๐                             
ก๒๑๑๔๑เพื่อสังคมฯ     (นอกตาราง -/๑๐)                 ก๒๑๑๔๒เพื่อสังคมฯ       (นอกตาราง -/๑๐)                                                                                                                                   
รวม                                              ๑๘๐       รวม                                      ๑๘๐                                                      
รวมทั้งสิ้น                      ๑๓.๕ ๓๕ ๗๐๐ รวมทั้งสิ้น                          ๑๓.๕ ๓๕ ๗๐๐ 
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  ๙.2.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕61 (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๐) 
 

ภาคเรียนที่ ๑                                                                  ภาคเรียนที ่๒ 
รายวิชา / กิจกรรม                  หน่วยกิต    คาบ   ชั่วโมง     รายวิชา / กิจกรรม       หน่วยกิต    คาบ     ชั่วโมง   
รายวิชาพ้ืนฐาน                                                           รายวิชาพ้ืนฐาน 
ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓ ๑.๕ ๓          ๖๐ ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔ ๑.๕ ๓ ๖๐  
ค๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ ๑.๕ ๓          ๖๐ ค๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๔ ๑.๕ ๓ ๖๐  
ว๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์๓ ๑.๕ ๓          ๖๐ ว๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์๔ ๑.๕ ๓ ๖๐ 
ว๒๒๑๗๑ ออกแบบเทคโนโลยี๒   ๐.๕ ๑ ๒๐ ว๒๒๑๘๑วิทยาการค านวณ๒ ๐.๕ ๑ ๒๐  
ส๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๓ ๑.๕ ๓          ๖๐ ส๒๒๑๐๒ สังคมศึกษา ๔ ๑.๕ ๓  ๖๐  
ส๒๒๑๖๑ ประวัติศาสตร์ ๓ ๐.๕ ๑          ๒๐ ส๒๒๑๖๒ ประวัติศาสตร์๔ ๐.๕ ๑  ๒๐  
พ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา๓  ๐.๕ ๑          ๒๐ พ๒๒๑๐๒ สุขศึกษา๔  ๐.๕ ๑ ๒๐  
พ๒๒๑๑๑ พลศึกษา๓  ๐.๕ ๑          ๒๐ พ๒๒๑๑๒ พลศึกษา๔  ๐.๕ ๑ ๒๐  
ศ๒๒๑๐๑ ทัศนศลิป์๓  ๐.๕ ๑          ๒๐ ศ๒๒๑๐๒ ทัศนศลิป์๔  ๐.๕ ๑          ๒๐  
ศ๒๒๑๑๑ ดนตรี/นาฏศลิป์๓ ๐.๕ ๑          ๒๐ ศ๒๒๑๑๒ ดนตรี/นาฏศลิป์๔ ๐.๕ ๑          ๒๐  
ง๒๒๑๐๑ การงานอาชีพ๓ ๐.๕ ๑          ๒๐ ง๒๒๑๐๒ การงานอาชีพ๔ ๐.๕ ๑          ๒๐  
อ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ๓ ๑.๕ ๓          ๖๐ อ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๔ ๑.๕ ๓          ๖๐  
รวม   ๑๑ ๒๒ ๔๔๐ รวม   ๑๑ ๒๒ ๔๔๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติมท้องถิ่น  (บังคับทกุกลุ่ม)                                         รายวิชาเพ่ิมเติมท้องถิ่น  (บังคับทกุกลุ่ม)                                          
ท๒๒๒๒๑ ภูมิใจชยัภูมิ ๓ ๐.๕ ๑          ๒๐ ศ๒๒๒๓๑ ภูมิใจชยัภูมิ ๔ ๐.๕ ๑          ๒๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม (IG กลุ่มวางใจ)                                   รายวิชาเพ่ิมเติม (IG กลุ่มวางใจ) 
ค๒๒๒๐๑ คณิตฯเพิ่มเติม ๓ ๐.๕ ๑          ๒๐ ค๒๒๒๐๒ คณิตฯเพิ่มเติม๔ ๐.๕ ๑          ๒๐  
ว๒๐๑๒๑ เคมีเพิ่มเติม๑ ๐.๕ ๑          ๒๐ ว๒๐๑๒๒ เคมีเพิ่มเติม ๒ ๐.๕ ๑          ๒๐  
อ๒๒๒๑๑ สนทนาฯ ๓ ๐.๕ ๑          ๒๐ อ๒๒๒๑๒ สนทนาฯ ๔ ๐.๕ ๑          ๒๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติมสู่ความเป็นเลิศ  (กลุ่มห่วงใย) เลือกเรียน ๑ วิชา    รายวิชาเพ่ิมเติมสู่ความเป็นเลิศ  (กลุ่มห่วงใย) เลือกเรียน ๑ วิชา 
ง๒๒๒๓๑ งานประดิษฐด์อกไม้ฯ    ง๒๒๒๓๒ งานประดิษฐ ์
            ดอกไม้-ใบตอง ๓    ๑.๕ ๓          ๖๐    ดอกไม้-ใบตอง๔  ๑.๕ ๓          ๖๐ 
ง๒๒๒๖๑ คอมพิวเตอร์ ๓ ๑.๕ ๓          ๖๐ ง๒๒๒๖๑ คอมพิวเตอร์ ๔ ๑.๕ ๓          ๖๐ 
  
พ๒๒๒๐๑ วอลเลยบ์อล ๓ ๑.๕ ๓          ๖๐ พ๒๒๒๐๒ วอลเลยบ์อล ๔ ๑.๕ ๓          ๖๐ 
  
ศ๒๒๒๑๑ กีตาร์ /ดนตรี๓ ๑.๕ ๓          ๖๐ ศ๒๒๒๑๒ กีตาร์/ดนตรี๔ ๑.๕ ๓          ๖๐ 
ศ๒๒๒๒๑ แดนเซอร์/นาฏศิลป์๓ ๑.๕ ๓ ๖๐ ศ๒๒๒๒๒ แดนเซอร์/นาฏศิลป์๔ ๑.๕ ๓ ๖๐ 
  
อ๒๒๒๔๑ เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๓  ๑.๕ ๓          ๖๐ อ๒๒๒๔๒ เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๔ ๑.๕ ๓          ๖๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม (กลุ่มใกล้ชิด)                                  รายวิชาเพ่ิมเติม (กลุ่มใกล้ชิด)  
ท๒๒๒๐๑ การอ่านออกเสียง ๓ ๑.๕ ๓          ๖๐ ท๒๒๒๐๒ การอ่านออกเสียง ๔ ๑.๕ ๓          ๖๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับทกุกลุ่ม (นอกตารางเรียน)  รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับทกุกลุ่ม (นอกตารางเรียน)  
ส๒๒๒๐๑ หน้าที่พลเมือง ๓ ๐.๕ - - ส๒๒๒๐๒ หน้าที่พลเมือง ๔ ๐.๕ - -  
 รวม  ๒.๕ ๔ ๘๐  รวม  ๒.๕ ๔ ๘๐  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                                   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ก๒๒๑๐๑ แนะแนว๓                            ๑ ๒๐         ก๒๒๑๐๒  แนะแนว๔                           ๑ ๒๐  
ก๒๒๑๑๑ลส./บพ.๓   ๑ ๒๐ ก๒๒๑๑๒ลส./บพ.๔   ๑ ๒๐                                                                                  
ก๒๒๑๒๑ชุมนุมวิชาการ๓                      ๑    ๒๐         ก๒๒๑๒๒ชุมนุมวิชาการ๔  ๑ ๒๐                                                                                                               
ก๒๒๑๓๑วิถีพุทธ๓   ๑ ๒๐          ก๒๒๑๓๒วิถีพุทธ๔            ๑ ๒๐ 
ก๒๒๑๕๑เศรษฐกิจพอเพียง๓              ๑           ๒๐         ก๒๒๑๕๒เศรษฐกิจพอเพียง๔  ๑ ๒๐                               
ลดเวลาเรียน/เพิ่มเวลารู้              ๔       ๘๐ ลดเวลาเรียน/เพิ่มเวลารู้  ๔ ๘๐                             
ก๒๒๑๔๑เพื่อสังคมฯ     (นอกตาราง -/๑๐)                 ก๒๒๑๔๒เพื่อสังคมฯ       (นอกตาราง -/๑๐)                                                                                                                                   
รวม                                              ๑๘๐       รวม                                      ๑๘๐                                                    
รวมทั้งสิ้น                      ๑๓.๕ ๓๕ ๗๐๐ รวมทั้งสิ้น                          ๑๓.๕ ๓๕ ๗๐๐ 
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 9.2.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕61 
ภาคเรียนที่ ๑                                                                  ภาคเรียนที ่๒ 

รายวิชา / กิจกรรม                  หน่วยกิต    คาบ   ชั่วโมง     รายวิชา / กิจกรรม       หน่วยกิต    คาบ     ชั่วโมง  
รายวิชาพ้ืนฐาน                                                           รายวิชาพ้ืนฐาน 
ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕ ๑.๕ ๓          ๖๐ ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖ ๑.๕ ๓ ๖๐  
ค๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ ๑.๕ ๓          ๖๐ ค๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๖ ๑.๕ ๓ ๖๐  
ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์๕ ๑.๕ ๓          ๖๐ ว๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์๖ ๑.๕ ๓ ๖๐ 
ว๒๓๑๗๑ ออกแบบเทคโนโลยี๓ ๐.๕ ๑ ๒๐ ว๒๓๑๘๑วิทยาการค านวณ๓ ๐.๕ ๑ ๒๐  
ส๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา๕ ๑.๕ ๓          ๖๐ ส๒๓๑๐๒ สังคมศึกษา ๖ ๑.๕ ๓  ๖๐  
ส๒๓๑๖๑ ประวัติศาสตร์๕ ๐.๕ ๑          ๒๐ ส๒๓๑๖๒ ประวัติศาสตร์๖ ๐.๕ ๑  ๒๐  
พ๒๓๑๐๑ สุขศึกษา๕  ๐.๕ ๑          ๒๐ พ๒๓๑๐๒ สุขศึกษา๖  ๐.๕ ๑ ๒๐  
พ๒๓๑๑๑ พลศึกษา๕  ๐.๕ ๑          ๒๐ พ๒๓๑๑๒ พลศึกษา๖  ๐.๕ ๑ ๒๐  
ศ๒๓๑๐๑ ทัศนศลิป์๕  ๐.๕ ๑          ๒๐ ศ๒๓๑๐๒ ทัศนศลิป์๖  ๐.๕ ๑          ๒๐  
ศ๒๓๑๑๑ ดนตรีนาฏศิลป์๕ ๐.๕ ๑          ๒๐ ศ๒๓๑๑๒ ดนตรีนาฏศิลป์๖ ๐.๕ ๑          ๒๐  
ง๒๓๑๐๑ การงานอาชีพ๓ ๐.๕ ๑          ๒๐ ง๒๓๑๐๒ การงานอาชีพ๔ ๐.๕ ๑          ๒๐  
อ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ๕ ๑.๕ ๓          ๖๐ อ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๖ ๑.๕ ๓          ๖๐  
รวม   ๑๑ ๒๒ ๔๔๐ รวม   ๑๑ ๒๒ ๔๔๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติมท้องถิ่น  (บังคับทกุกลุ่ม)                                         รายวิชาเพ่ิมเติมท้องถิ่น  (บังคับทกุกลุ่ม)                                          
ง๒๓๒๙๒ ภูมิใจชยัภูมิ ๕ ๐.๕ ๑          ๒๐ ว๒๓๒๘๑ ภูมิใจชัยภูมิ ๖ ๐.๕ ๑          ๒๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม (IG กลุ่มวางใจ)                                   รายวิชาเพ่ิมเติม (IG กลุ่มวางใจ) 
ค๒๓๒๐๑ คณิตฯเพิ่มเติม ๕ ๐.๕ ๑          ๒๐ ค๒๓๒๐๒ คณิตเพิ่มเติม๖ ๐.๕ ๑          ๒๐  
ว๒๐๑๐๑ ฟิสิกส์เพิ่มเติม๑ ๐.๕ ๑          ๒๐ ว๒๐๑๐๒ ฟิสิกส์เพิ่มเติม ๒ ๐.๕ ๑          ๒๐  
อ๒๓๒๑๑ สนทนาฯ ๕ ๐.๕ ๑          ๒๐ อ๒๓๒๑๒ สนทนาฯ ๖ ๐.๕ ๑          ๒๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติมสู่ความเป็นเลิศ  (กลุ่มห่วงใย) เลือกเรียน ๑ วิชา    รายวิชาเพ่ิมเติมสู่ความเป็นเลิศ  (กลุ่มห่วงใย) เลือกเรียน ๑ วิชา 
ง๒๓๒๓๑ งานประดิษฐ ์    ง๒๓๒๓๒ งานประดิษฐ ์
            ดอกไม้-ใบตอง ๕    ๑.๕ ๓          ๖๐    ดอกไม้-ใบตอง๖  ๑.๕ ๓          ๖๐ 
ง๒๓๒๖๑ คอมพิวเตอร์ ๕ ๑.๕ ๓          ๖๐ ง๒๓๒๖๑ คอมพิวเตอร์ ๖ ๑.๕ ๓          ๖๐ 
  
พ๒๓๒๐๑ วอลเลยบ์อล ๕ ๑.๕ ๓          ๖๐ พ๒๒๒๐๒ วอลเลยบ์อล ๖ ๑.๕ ๓          ๖๐ 
  
ศ๒๓๒๑๑ กีตาร์ ๕  ๑.๕ ๓          ๖๐ ศ๒๓๒๑๒ กีตาร์ ๖  ๑.๕ ๓          ๖๐ 
ศ๒๓๒๒๑ แดนเซอร์/นาฏศิลป์๕ ๑.๕ ๓ ๖๐ ศ๒๓๒๒๒ แดนเซอร์/นาฏศิลป์๖ ๑.๕ ๓ ๖๐ 
  
อ๒๓๒๔๑ เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๕  ๑.๕ ๓          ๖๐ อ๒๓๒๔๒ เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ๖ ๑.๕ ๓          ๖๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม (กลุ่มใกล้ชิด)                                  รายวิชาเพ่ิมเติม (กลุ่มใกล้ชิด)  
ท๒๓๒๐๑ การอ่านออกเสียง ๓ ๑.๕ ๓          ๖๐ ท๒๓๒๐๒ การอ่านออกเสียง ๔ ๑.๕ ๓          ๖๐ 
  
รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับทกุกลุ่ม (นอกตารางเรียน)  รายวิชาเพ่ิมเติมบังคับทกุกลุ่ม (นอกตารางเรียน)  
ส๒๓๒๐๑ หน้าที่พลเมือง ๕ ๐.๕ - - ส๒๓๒๐๒ หน้าที่พลเมือง ๖ ๐.๕ - -  
 รวม  ๒.๕ ๔ ๘๐  รวม  ๒.๕ ๔ ๘๐  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                                   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ก๒๓๑๐๑ แนะแนว๕                           ๑ ๒๐         ก๒๓๑๐๒  แนะแนว๖                          ๑ ๒๐ 
ก๒๓๑๑๑ลส./บพ.๕   ๑ ๒๐ ก๒๓๑๑๒ลส./บพ.๖   ๑ ๒๐                                                                                   
ก๒๓๑๒๑ชุมนุมวิชาการ๕                      ๑     ๒๐         ก๒๓๑๒๒ชุมนุมวิชาการ๖  ๑ ๒๐                                                                                                               
ก๒๓๑๓๑วิถีพุทธ๕   ๑ ๒๐         ก๒๓๑๓๒วิถีพทุธ๖            ๑ ๒๐  
ก๒๒๑๕๑เศรษฐกิจพอเพียง๕              ๑           ๒๐         ก๒๒๑๕๒เศรษฐกิจพอเพียง๖  ๑ ๒๐                                                                
ลดเวลาเรียน/เพิ่มเวลารู้              ๔        ๘๐ ลดเวลาเรียน/เพิ่มเวลารู้  ๔ ๘๐                             
ก๒๓๑๔๑เพื่อสังคมฯ     (นอกตาราง -/๑๐)                 ก๒๑๑๔๒เพื่อสังคมฯ       (นอกตาราง -/๑๐)                                                                                                                                   
รวม                                              ๑๘๐       รวม                                      ๑๘๐                                                    
รวมทั้งสิ้น                      ๑๓.๕ ๓๕ ๗๐๐ รวมทั้งสิ้น                          ๑๓.๕ ๓๕ ๗๐๐ 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า 30 
 

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓ ม.๑/๔ 
อังกฤษส่ือสาร ดนตรี พละ การงาน 

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม พละ การงาน อังกฤษส่ือสาร 
ชีววิทยาเพิ่มเติม การงาน อังกฤษส่ือสาร ดนตรี 

พละ อังกฤษส่ือสาร ดนตรี พละ 
    

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ ม.๒/๔ 
อังกฤษส่ือสาร งานส่ิงประดิษฐ์ 

จากขยะรีไซค์เคิล 
พละ ดนตรี 

คนเก่ง อบจ.ไทย/สังคม พละ ดนตรี อังกฤษส่ือสาร 
คนเก่ง อบจ.วิทย์/อังกฤษ ดนตรี อังกฤษส่ือสาร งานส่ิงประดิษฐ์ 

จากขยะรีไซค์เคิล 
คนเก่ง อบจ.คณิตศาสตร์ อังกฤษส่ือสาร งานส่ิงประดิษฐ์ 

จากขยะรีไซค์เคิล 
พละ 

 
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ ม.๓/๔ 

อังกฤษส่ือสาร งานส่ิงประดิษฐ์ 
จากขยะรีไซค์เคิล 

พละ ดนตรี 

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม พละ ดนตรี อังกฤษส่ือสาร 
งานส่ิงประดิษฐ์ 

จากขยะรีไซค์เคิล 
ดนตรี อังกฤษส่ือสาร งานส่ิงประดิษฐ์ 

จากขยะรีไซค์เคิล 
ฟิสิกส์เพิ่มเติม อังกฤษส่ือสาร งานส่ิงประดิษฐ์ 

จากขยะรีไซค์เคิล 
พละ 

 
หมายเหตุ       ภาษาอังกฤษส่ือสารเรียนกับครูต่างชาติ 
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 ๙.2.4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา ๒๕61 (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๐) 
  1. กลุ่มเน้นวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
ภาคเรียนที่ ๑                                                       ภาคเรียนที่ ๒         

         หน่วยกิต คาบ ชั่วโมง                     หน่วยกิต   คาบ ชั่วโมง 
รายวิชาพื้นฐาน                                                  รายวิชาพื้นฐาน 
ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ๑.๐ ๒ ๔๐ ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒  ๑.๐  ๒ ๔๐ 
ค๓๑๑๐๑คณิตศาสตร์ ๑ ๑.๕ ๓ ๖๐ ค๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒  ๑.๕ ๓ ๖๐ 
ว๓๑๑๔๑ วิทย์ฯชีวภาพ ๑.๐ ๒ ๔๐ 
ว๓๑๑๗๑ ออกแบบฯ๑ ๐.๕ ๑ ๒๐ ว๓๑๑๘๑ วิทยาการค านวณ๑ ๐.๕ ๑ ๒๐ 
ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑ ๑.๐ ๒ ๔๐ ส๓๑๑๐๒ สังคมศึกษา ๒  ๑.๐ ๒ ๔๐ 
ส๓๑๑๖๑ ประวัติศาสตร์ ๑ ๐.๕ ๑ ๒๐ ส๓๑๑๖๒ ประวัติศาสตร์ ๒  ๐.๕ ๑ ๒๐ 
พ๓๑๑๐๑  สุขศึกษา ๑ ๐.๕ ๑ ๒๐ พ๓๑๑๐๒ สุขศึกษา ๒  ๐.๕ ๑ ๒๐ 
พ๓๑๑๑๑  พลศึกษา ๑ ๐.๕ ๑ ๒๐ พ๓๑๑๑๒  พลศึกษา ๒  ๐.๕ ๑ ๒๐ 
ศ๓๑๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๑ ๐.๕ ๑ ๒๐ ศ๓๑๑๐๒ ทัศนศิลป์ ๒  ๐.๕ ๑ ๒๐ 
ศ๓๑๑๑๑ดนตรีนาฏศิลป์ ๑ ๐.๕ ๑ ๒๐ ศ๓๑๑๑๒  ดนตรีนาฏศิลป์๒   ๐.๕ ๑ ๒๐ 
ง๓๑๑๐๑ การงานอาชีพ๑ ๐.๕ ๑ ๒๐ ง๓๑๑๐๒ การงานอาชีพ๒  ๐.๕ ๑ ๒๐ 
อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ ๑.๕ ๓ ๖๐ อ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒  ๑.๕ ๓ ๖๐
 รวม  ๙.๕ ๑๙ ๓๘๐  รวม   ๘.๕ ๑๗ ๓๔๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม                                                               รายวิชาเพิ่มเติม   
ค๓๑๒๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ ๑.๐ ๒ ๔๐ ค๓๑๒๐๒ คณิตศาสตร์๒  ๑.๐ ๒ ๔๐ 
*อ๓๐๒๔๑ อังกฤษสนทนา๑ ๐.๕ ๑ ๒๐ *อ๓๐๒๔๒ อังกฤษสนทนา๒  ๐.๕ ๑ ๒๐ 
ว๓๐๒๐๑ ฟิสิกส์เพ่ิมเติม๑ ๒.๐ ๔ ๘๐ ว๓๐๒๐๒ ฟิสิกส์เพ่ิมเติม๒  ๒.๐ ๔ ๘๐ 
ว๓๐๒๒๑ เคมีเพ่ิมเติม๑ ๑.๕ ๓ ๖๐ ว๓๐๒๒๒ เคมีเพ่ิมเติม๒  ๑.๕ ๓ ๖๐ 
ว๓๐๒๔๑ ชีววิทยาเพ่ิมเติม๑ ๑.๕ ๓ ๖๐ ว๓๐๒๔๒ ชีววิทยาเพ่ิมเติม๒  ๑.๕ ๓ ๖๐ 
      ว๓๐๒๖๑ โลกดาราศาสตร์ฯ๑ ๑.๐ ๒ ๔๐ 
ส๓๑๒๐๑ หน้าท่ีพลเมือง๑ ๐.๕ - - ส๓๑๒๐๒ หน้าท่ีพลเมือง๒  ๐.๕ - - 
 รวม  ๗.๐ ๑๓ ๒๖๐ รวม    ๘.๐ ๑๕ ๓๐๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                                   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ก๓๑๑๐๑แนะแนว๑                      ๑       ๒๐       ก๓๑๑๐๒แนะแนว ๒                            ๑ ๒๐            
ก๓๑๑๒๑รด./ชุมนุม ๑                   ๑      ๒๐       ก๓๑๑๒๒รด./ชุมนุม๒                         ๑ ๒๐ 
ก๓๑๑๕๑ วิถีพุทธ๑  ๑ ๒๐ ก๓๑๑๕๒ วิถีพุทธ๒   ๑ ๒๐          
ก๓๑๑๔๑เพ่ือสังคมฯ  (นอกตาราง -/๒๐)                     ก๓๑๑๔๒เพ่ือสังคมฯ   (นอกตาราง -/๒๐) 
                รวม                                    ๖๐                                              รวม                         ๖๐ 
รวมทั้งสิ้น                  ๑๗.๐       ๓๕         ๗๐๐        รวมทั้งสิ้น                   ๑๗.๐ ๓๕ ๗๐๐                       
  *ครูต่างชาติสอน๑ คาบ                                             
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  2. กลุ่มเน้น ศิลป์-ภาษา 
ภาคเรียนที่ ๑                                                                 ภาคเรียนที่ ๒  

         หน่วยกิต คาบ ชั่วโมง                        หน่วยกิต   คาบ ชั่วโมง 
รายวิชาพื้นฐาน                                                  รายวิชาพื้นฐาน 
ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ๑.๐ ๒ ๔๐ ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒  ๑.๐ ๒ ๔๐ 
ค๓๑๑๐๑คณิตศาสตร์ ๑ ๑.๕ ๓ ๖๐ ค๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒  ๑.๕ ๓ ๖๐ 
ว๓๑๑๑๑ วิทย์ฯชีวภาพ ๑.๐ ๒ ๔๐  
ว๓๑๑๗๑ ออกแบบฯ๑ ๐.๕ ๑ ๒๐ ว๓๑๑๘๑ วิทยาการค านวณ๑ ๐.๕ ๑ ๒๐ 
ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑ ๑.๐ ๒ ๔๐ ส๓๑๑๐๒ สังคมศึกษา ๒  ๑.๐ ๒ ๔๐ 
ส๓๑๑๖๑ ประวัติศาสตร์ ๑ ๐.๕ ๑ ๒๐ ส๓๑๑๖๒ ประวัติศาสตร์ ๒  ๐.๕ ๑ ๒๐ 
พ๓๑๑๐๑  สุขศึกษา ๑ ๐.๕ ๑ ๒๐ พ๓๑๑๐๒ สุขศึกษา ๒  ๐.๕ ๑ ๒๐ 
พ๓๑๑๑๑  พลศึกษา ๑ ๐.๕ ๑ ๒๐ พ๓๑๑๑๒  พลศึกษา ๒  ๐.๕ ๑ ๒๐ 
ศ๓๑๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๑ ๐.๕ ๑ ๒๐ ศ๓๑๑๐๒ ทัศนศิลป์ ๒  ๐.๕ ๑ ๒๐ 
ศ๓๑๑๑๑ดนตรีนาฏศิลป์ ๑ ๐.๕ ๑ ๒๐ ศ๓๑๑๑๒  ดนตรีนาฏศิลป์๒   ๐.๕ ๑ ๒๐ 
ง๓๑๑๐๑ การงานอาชีพ๑ ๐.๕ ๑ ๒๐ ง๓๑๑๐๒การงานอาชีพ๒  ๐.๕ ๑ ๒๐ 
อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ ๑.๕ ๓ ๖๐ อ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒  ๑.๕ ๓ ๖๐ 
รวม   ๙.๕ ๑๙ ๓๘๐  รวม   ๘.๕ ๑๗ ๓๔๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม                                                               รายวิชาเพิ่มเติม   
ญ๓๑๒๐๑ ภาษาญ่ีปุ่น ๑ ๓.๐ ๖ ๑๒๐ ญ๓๑๒๐๒ ภาษาญ่ีปุ่น ๒  ๓.๐ ๖ ๑๒๐ 
อ๓๑๒๐๑ อังกฤษสื่อสาร๑ ๑.๐ ๒ ๔๐ อ๓๑๒๐๒ อังกฤษสื่อสาร๒  ๑.๐ ๒ ๔๐ 
*อ๓๐๒๔๑ อังกฤษสนทนา๑  ๐.๕ ๑ ๒๐ *อ๓๐๒๔๒ อังกฤษสนทนา๒  ๐.๕ ๑ ๒๐ 
      ส๓๐๒๑๑ อาเซียนศึกษา  ๐.๕ ๑ ๒๐ 
      ท๓๐๒๐๑ การใช้ภาษาไทย  ๐.๕ ๑ ๒๐ 
ศ๓๐๒๓๑ ศิลปะ๑  ๒.๐ ๔ ๘๐ ศ๓๐๒๓๒ ศิลปะ๒   ๒.๐ ๔ ๘๐ 
พ๓๐๒๓๑ พลศึกษา๑ ๒.๐ ๔ ๘๐ พ๓๐๒๓๒ พลศึกษา๒  ๒.๐ ๔ ๘๐ 
ศ๓๐๒๐๑ ดนตรีปฏิบัติ๑ ๒๐ ๔ ๘๐ ศ๓๐๒๐๑ ดนตรีปฏิบัติ๒  ๒.๐ ๔ ๘๐
  
ส๓๑๒๐๑ หน้าท่ีพลเมือง๑ ๐.๕ - - ส๓๑๒๐๒ หน้าท่ีพลเมือง๒  ๐.๕ - - 
 รวม  ๗.๐ ๑๓ ๒๖๐ รวม    ๘.๐ ๑๕ ๓๐๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                                   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ก๓๑๑๐๑แนะแนว๑                       ๑      ๒๐       ก๓๑๑๐๒แนะแนว ๒                            ๑ ๒๐            
ก๓๑๑๒๑รด./ชุมนุม ๑                    ๑    ๒๐       ก๓๑๑๒๒รด./ชุมนุม๒                         ๑ ๒๐  
ก๓๑๑๕๑ วิถีพุทธ๑  ๑ ๒๐ ก๓๑๑๕๒วิถีพุทธ๒    ๑ ๒๐ 
ก๓๑๑๔๑เพ่ือสังคมฯ  (นอกตาราง -/๒๐)                     ก๓๑๑๔๒เพ่ือสังคมฯ   (นอกตาราง -/๒๐) 
                รวม                                    ๖๐                                              รวม                         ๖๐ 
รวมทั้งสิ้น                ๑๗.๐       ๓๕         ๗๐๐       รวมทั้งสิ้น                   ๑๗.๐ ๓๕ ๗๐๐                       
   
*ครูต่างชาติสอน         
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  3. กลุ่มเน้น ศิลป์-อาชีพ (ทวิศึกษา)  
ภาคเรียนที่ ๑                                                                 ภาคเรียนที่ ๒ 

        หน่วยกิต คาบ ชั่วโมง                     หน่วยกิต   คาบ ชั่วโมง 
รายวิชาพื้นฐาน                                                  รายวิชาพื้นฐาน 
ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ๑.๐ ๒ ๔๐ ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒  ๑.๐ ๒ ๔๐ 
ค๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ ๑.๕ ๓ ๖๐ ค๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒  ๑.๕ ๓ ๖๐ 
ว๓๑๑๑๑วิทย์ฯชีวภาพ ๑.๐ ๒ ๔๐  
ว๓๑๑๗๑ ออกแบบเทคโนฯ ๐.๕ ๑ ๒๐ ว๓๑๑๘๑ วิทยาการค านวณ  ๐.๕ ๑ ๒๐ 
ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑ ๑.๐ ๒ ๔๐ ส๓๑๑๐๒ สังคมศึกษา ๒  ๑.๐ ๒ ๔๐ 
ส๓๑๑๖๑ ประวัติศาสตร์ ๑ ๐.๕ ๑ ๒๐ ส๓๑๑๖๒ ประวัติศาสตร์ ๒  ๐.๕ ๑ ๒๐ 
พ๓๑๑๐๑  สุขศึกษา ๑ ๐.๕ ๑ ๒๐ พ๓๑๑๐๒ สุขศึกษา ๒  ๐.๕ ๑ ๒๐ 
พ๓๑๑๑๑  พลศึกษา ๑ ๐.๕ ๑ ๒๐ พ๓๑๑๑๒  พลศึกษา ๒  ๐.๕ ๑ ๒๐ 
ศ๓๑๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๑ ๐.๕ ๑ ๒๐ ศ๓๑๑๐๒ ทัศนศิลป์ ๒  ๐.๕ ๑ ๒๐ 
ศ๓๑๑๑๑ดนตรีนาฏศิลป์ ๑ ๐.๕ ๑ ๒๐ ศ๓๑๑๑๒  ดนตรีนาฏศิลป์๒   ๐.๕ ๑ ๒๐ 
ง๓๑๑๐๑ การงานอาชีพ๑ ๐.๕ ๑ ๒๐ ง๓๑๑๐๒ การงานอาชีพ๒  ๐.๕ ๑ ๒๐ 
*อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ ๑.๕ ๓ ๖๐ *อ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒  ๑.๕ ๓ ๖๐
 รวม  ๙.๕ ๑๙ ๓๘๐  รวม   ๘.๕ ๑๗ ๓๔๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม                                                               รายวิชาเพิ่มเติม   
                                                          ง๓๐๒๖๑ ช่างทั่วไป๑(ช)  ๑.๐ ๒ ๔๐ 
                                                                     ง๓๐๓๒๑ งานประดิษฐ์๑(ญ)  ๑.๐ ๒ ๔๐ 
ส๓๑๑๐๑ หน้าท่ีพลเมือง๑  ๐.๕        -                       ส๓๑๒๐๒ หน้าท่ีพลเมือง๒               ๐.๕      -   
รวม  ๗.๕  ๑๔  ๒๘๐  รวม   ๘.๕ ๑๖ ๓๒๐  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                                   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ก๓๑๑๐๑แนะแนว๑                         ๑    ๒๐       ก๓๑๑๐๒แนะแนว ๒                            ๑ ๒๐            
ก๓๑๑๒๑รด./ชุมนุม ๑                     ๑   ๒๐       ก๓๑๑๒๒รด./ชุมนุม๒                         ๑ ๒๐  
ก๓๑๑๔๑เพ่ือสังคมฯ  (นอกตาราง -/๒๐)                     ก๓๑๑๔๒เพ่ือสังคมฯ   (นอกตาราง -/๒๐) 
                รวม                                    ๖๐                                              รวม                         ๖๐ 
รวมทั้งสิ้น                    ๑๗.๐ ๓๕         ๗๐๐       รวมทั้งสิ้น                   ๑๗.๐ ๓๕ ๗๐๐                       
   
*ครูต่างชาติสอน ๑ คาบ     
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  4. กลุ่มเน้น ศิลป์-อาชีพ  
ภาคเรียนที่ ๑                                                                  ภาคเรียนที่ ๒ 

         หน่วยกิต คาบ ชั่วโมง                     หน่วยกิต   คาบ ชั่วโมง 
รายวิชาพื้นฐาน                                                  รายวิชาพื้นฐาน 
ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ๑.๐ ๒ ๔๐ ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒  ๑.๐ ๒ ๔๐ 
ค๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ ๑.๕ ๓ ๖๐ ค๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒  ๑.๕ ๓ ๖๐ 
ว๓๑๑๑๑วิทย์ฯชีวภาพ ๑.๐ ๒ ๔๐  
ว๓๑๑๗๑ ออกแบบฯ๑ ๐.๕ ๑ ๒๐ ว๓๑๑๘๑ วิทยาการค านวณ๑ ๐.๕ ๑ ๒๐ 
ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑ ๑.๐ ๒ ๔๐ ส๓๑๑๐๒ สังคมศึกษา ๒  ๑.๐ ๒ ๔๐ 
ส๓๑๑๖๑ ประวัติศาสตร์ ๑ ๐.๕ ๑ ๒๐ ส๓๑๑๖๒ ประวัติศาสตร์ ๒  ๐.๕ ๑ ๒๐ 
พ๓๑๑๐๑  สุขศึกษา ๑ ๐.๕ ๑ ๒๐ พ๓๑๑๐๒ สุขศึกษา ๒  ๐.๕ ๑ ๒๐ 
พ๓๑๑๑๑  พลศึกษา ๑ ๐.๕ ๑ ๒๐ พ๓๑๑๑๒  พลศึกษา ๒  ๐.๕ ๑ ๒๐ 
ศ๓๑๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๑ ๐.๕ ๑ ๒๐ ศ๓๑๑๐๒ ทัศนศิลป์ ๒  ๐.๕ ๑ ๒๐ 
ศ๓๑๑๑๑ดนตรีนาฏศิลป์ ๑ ๐.๕ ๑ ๒๐ ศ๓๑๑๑๒  ดนตรีนาฏศิลป์๒   ๐.๕ ๑ ๒๐ 
ง๓๑๑๐๑ การงานอาชีพ๑ ๐.๕ ๑ ๒๐ ง๓๑๑๐๒ การงานอาชีพ๒  ๐.๕ ๑ ๒๐ 
อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ ๑.๕ ๓ ๖๐ อ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒  ๑.๕ ๓ ๖๐
 รวม  ๙.๕ ๑๙ ๓๘๐  รวม   ๘.๕ ๑๗ ๓๔๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม                                                               รายวิชาเพิ่มเติม   
ง๓๐๒๖๑ งานช่างทั่วไป๑(ช)  ๑.๐       ๒         ๔๐       ง๓๐๒๖๒ ช่างทั่วไป๒(ช)                 ๑.๐ ๒ ๔๐ 
ง๓๐๒๗๑ งานไฟฟ้า๑ (ช)     ๑.๐       ๒         ๔๐       ง๓๐๒๗๑ งานไฟฟ้า๒(ช)                 ๑.๐  ๒ ๔๐ 
ง๓๐๒๓๑ งานประดิษฐ์ฯ(ญ)  ๒.๐       ๔         ๘๐       ง๓๐๒๓๒ งานประดิษฐ์(ญ)              ๒.๐  ๔ ๘๐ 
ง๓๐๒๒๑ คอมพิวเตอร์(รวม) ๒.๐       ๔          ๘๐       ง๓๐๒๒๒ คอมพิวเตอร์(รวม)           ๒.๐        ๔ ๘๐ 
*อ๓๐๒๔๑ อังกฤษสนทนา๑   ๐.๕      ๑          ๒๐      *อ๓๐๒๔๒ อังกฤษสนทนา๒            ๐.๕       ๑             ๒๐ 
                                                                       ส๓๐๒๑๑ อาเซียนศึกษา                ๐.๕       ๑            ๒๐ 
                                                                       ท๓๐๒๐๑ การใช้ภาษาไทย             ๐.๕        ๑           ๒๐ 
ศ๓๐๒๓๑ ศิลปะ๑              ๒.๐      ๔          ๘๐       ศ๓๐๒๓๒ ศิลปะ ๒                      ๒.๐        ๔ ๘๐ 
พ๓๐๒๓๑พลศึกษา๑           ๒.๐      ๔          ๘๐       พ๓๐๒๓๒ พลศึกษา๒                   ๒.๐        ๔ ๘๐ 
ศ๓๐๒๐๑ ดนตรีปฏิบัติ๑      ๒.๐      ๔          ๘๐       ศ๓๐๒๐๒ ดนตรีปฏิบัติ๒                ๒.๐        ๔           ๘๐ 
ส๓๑๑๐๑ หน้าท่ีพลเมือง๑     ๐.๕        -                    ส๓๑๒๐๒ หน้าท่ีพลเมือง๒             ๐.๕      -   
 รวม  ๗.๐  ๑๓  ๒๖๐  รวม   ๘.๐    ๑๕ ๓๐๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                                   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ก๓๑๑๐๑แนะแนว๑                        ๑    ๒๐       ก๓๑๑๐๒แนะแนว ๒                            ๑ ๒๐            
ก๓๑๑๒๑รด./ชุมนุม ๑                     ๑   ๒๐       ก๓๑๑๒๒รด./ชุมนุม๒                         ๑ ๒๐  
ก๓๑๑๕๑ วิถีพุทธ๑   ๑ ๒๐ ก๓๑๑๕๒ วิถีพุทธ๒   ๑ ๒๐ 
ก๓๑๑๔๑เพ่ือสังคมฯ  (นอกตาราง -/๒๐)                     ก๓๑๑๔๒เพ่ือสังคมฯ   (นอกตาราง -/๒๐) 
                รวม                                    ๖๐                                              รวม                         ๖๐ 
รวมทั้งสิ้น                    ๑๗.๐ ๓๕         ๗๐๐       รวมทั้งสิ้น                   ๑๗.๐ ๓๕ ๗๐๐                       
  *ครูต่างชาติสอน    
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  ๙.2.5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕61 (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๐) 
  1. กลุ่มเน้น วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  
ภาคเรียนที่ ๑                                                                 ภาคเรียนที่ ๒ 

         หน่วยกิต คาบ ชั่วโมง                     หน่วยกิต   คาบ ชั่วโมง 
รายวิชาพื้นฐาน                                                  รายวิชาพื้นฐาน 
ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓ ๑.๐ ๒ ๔๐ ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔  ๑.๐ ๒ ๔๐ 
ค๓๒๑๐๑คณิตศาสตร์ ๓ ๑.๕ ๓ ๖๐ ค๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๔  ๑.๕ ๓ ๖๐ 
ว๓๒๑๒๑ วิทย์ฯกายภาพ ๑.๕ ๓ ๖๐ ว๓๒๑๒๒ วิทย์ฯกายภาพ  ๑.๕ ๓ ๖๐ 
ว๓๒๑๗๑ ออกแบบฯ๒ ๐.๕ ๑ ๒๐       ว๓๒๑๘๑วิทยาการค านวณ๒  ๐.๕ ๑ ๒๐ 
ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๓ ๑.๐ ๒ ๔๐ ส๓๒๑๐๒ สังคมศึกษา ๔  ๑.๐ ๒ ๔๐ 
ส๓๒๑๖๑ ประวัติศาสตร์ ๓ ๐.๕ ๑ ๒๐ ส๓๒๑๖๒ ประวัติศาสตร์๔  ๐.๕ ๑ ๒๐ 
พ๓๒๑๐๑  สุขศึกษา ๓ ๐.๕ ๑ ๒๐  
พ๓๒๑๑๑  พลศึกษา ๓ ๐.๕ ๑ ๒๐  
ศ๓๒๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๓ ๐.๕ ๑ ๒๐  
ศ๓๒๑๑๑ดนตรีนาฏศิลป์ ๓ ๐.๕ ๑ ๒๐  
ง๓๒๑๐๑การงานอาชีพ๓ ๐.๕ ๑ ๒๐   
อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ ๑.๕ ๓ ๖๐ อ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๔  ๑.๕ ๓ ๖๐
 รวม  ๑๐.๐ ๒๐ ๔๐๐  รวม   ๗.๕ ๑๕ ๓๐๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม                                                               รายวิชาเพิ่มเติม   
ค๓๒๒๐๑ คณิตฯเพ่ิมเติม๓ ๑.๐ ๒ ๔๐ ค๓๒๒๐๒ คณิตฯเพ่ิมเติม๔  ๑.๐ ๒ ๔๐ 
ว๓๐๒๐๓ ฟิสิกส์เพ่ิมเติม ๓ ๒.๐ ๔ ๘๐ ว๓๐๒๐๔ฟิสิกส์เพ่ิมเติม๔  ๒.๐ ๔ ๘๐ 
ว๓๐๒๒๓ เคมีเพ่ิมเติม ๓ ๑.๕ ๓ ๖๐ ว๓๐๒๒๔ เคมีเพ่ิมเติม ๔  ๑.๕ ๓ ๖๐ 
ว๓๐๒๔๓ชีววิทยาเพ่ิมเติม๓ ๑.๕ ๓ ๖๐ ว๓๐๒๔๔ชีววิทยาเพ่ิมเติม๔  ๑.๕ ๓ ๖๐ 
      ว๓๐๒๖๒ โลกดาราศาสตร์ฯ๒ ๑.๐ ๒ ๔๐ 
      *อ๓๐๒๔๓ อังกฤษสนทนา๓  ๐.๕ ๑ ๒๐ 
      ง๓๐๒๑๑  ภาษาซ ี   ๑.๐ ๒ ๔๐ 
ส๓๒๒๐๑ หน้าท่ีพลเมือง๓ ๐.๕ - - ส๓๒๒๐๒ หน้าท่ีพลเมือง๔  ๐.๕ - - 
 รวม  ๗.๐ ๑๓ ๒๖๐ รวม    ๙.๐ ๑๗ ๓๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                                   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ก๓๒๑๐๑แนะแนว๓                        ๑     ๒๐       ก๓๒๑๐๒แนะแนว ๔                            ๑ ๒๐            
*ก๓๒๑๒๑รด./ชุมนุม ๓                    ๑     ๒๐       ก๓๒๑๒๒รด./ชุมนุม๔                         ๑ ๒๐  
ก๓๒๑๕๑ วิถีพุทธ ๓  ๑ ๒๐       ก๓๒๑๕๒ วิถีพุทธ ๔   ๑ ๒๐          
ก๓๒๑๔๑เพ่ือสังคมฯ  (นอกตาราง -/๒๐)                     ก๓๒๑๔๒เพ่ือสังคมฯ   (นอกตาราง -/๒๐) 
                รวม                                    ๔๐                                              รวม                         ๖๐ 
รวมทั้งสิ้น                    ๑๖.๕       ๓๕         ๗๐๐       รวมทั้งสิ้น                   ๑๖.๕ ๓๕ ๗๐๐                       
  * ครูต่างชาติสอน        * ครูต่างชาติสอน   
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  2. กลุ่มเน้น ศิลป์-ภาษา 
ภาคเรียนที่ ๑                                                                 ภาคเรียนที่ ๒ 

         หน่วยกิต คาบ ชั่วโมง                     หน่วยกิต   คาบ ชั่วโมง 
รายวิชาพื้นฐาน                                                  รายวิชาพื้นฐาน 
ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓ ๑.๐ ๒ ๔๐ ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔  ๑.๐ ๒ ๔ 
ค๓๒๑๐๑คณิตศาสตร์ ๓ ๑.๕ ๓ ๖๐ ค๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร์๔  ๑.๕ ๓ ๖๐ 
ว๓๒๑๒๑ วิทย์ฯกายภาพ ๑.๕ ๓ ๖๐ ว๓๒๑๒๒ วิทย์ฯกายภาพ  ๑.๕ ๓ ๖๐ 
ว๓๒๑๗๑ ออกแบบฯ๒ ๐.๕ ๑ ๒๐ ว๓๒๑๘๑วิทยาการค านวณ๒  ๐.๕ ๑ ๒๐ 
ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๓ ๑.๐ ๒ ๔๐ ส๓๒๑๐๒ สังคมศึกษา ๔  ๑.๐ ๒ ๔๐ 
ส๓๒๑๖๑ ประวัติศาสตร์ ๓ ๐.๕ ๑ ๒๐ ส๓๒๑๖๒ ประวัติศาสตร์ ๔  ๐.๕ ๑ ๒๐ 
พ๓๒๑๐๑  สุขศึกษา ๓ ๐.๕ ๑ ๒๐  
พ๓๒๑๑๑  พลศึกษา ๓ ๐.๕ ๑ ๒๐  
ศ๓๒๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๓ ๐.๕ ๑ ๒๐  
ศ๓๒๑๑๑ดนตรีนาฏศิลป์ ๓ ๐.๕ ๑ ๒๐  
ง๓๒๑๐๑การงานอาชีพ๓ ๐.๕ ๑ ๒๐  
อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ ๑.๕ ๓ ๖๐ อ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๔  ๑.๕ ๓ ๖๐
 รวม  ๑๐.๐ ๒๐ ๔๐๐  รวม   ๗.๕ ๑๕ ๓๐๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม                                                               รายวิชาเพิ่มเติม   
ญ๓๒๒๐๑ ภาษาญ่ีปุ่น ๓ ๓.๐ ๖ ๑๒๐ ญ๓๑๒๐๒ ภาษาญ่ีปุ่น ๔  ๓.๐ ๖ ๑๒๐ 
อ๓๒๒๐๑ อังกฤษสื่อสาร๓ ๑.๐ ๒ ๔๐ อ๓๒๒๐๒ อังกฤษสื่อสาร๔  ๑.๐ ๒ ๔๐ 
*อ๓๐๒๔๓ อังกฤษสนทนา๓ ๐.๕ ๑ ๒๐ *อ๓๐๒๔๔ อังกฤษสนทนา๔  ๐.๕ ๑ ๒๐ 
      ส๓๐๒๓๑ กฎหมายน่ารู้  ๑.๐ ๒ ๔๐ 
      ง๓๐๒๑๙ โครงงานของดีเมืองชัยภูม ิ ๑.๐ ๒ ๔๐ 
ศ๓๐๒๓๓ ศิลปะ๓  ๑.๕ ๓ ๖๐ ศ๓๐๒๓๔ ศิลปะ๔   ๒.๐ ๔ ๘๐ 
พ๓๐๒๓๓ พลศึกษา๓ ๑.๕ ๓ ๖๐ พ๓๐๒๓๔ พลศึกษา๔  ๒.๐ ๔ ๘๐ 
ศ๓๐๒๐๓ ดนตรีปฏิบัติ๓ ๑.๕ ๓ ๖๐ ศ๓๐๒๐๔ ดนตรีปฏิบัติ๔  ๒.๐ ๔ ๘๐
  
ส๓๒๒๐๑ หน้าท่ีพลเมือง๓ ๐.๕ -  ส๓๒๒๐๒ หน้าท่ีพลเมือง๔  ๐.๕ - - 
 รวม  ๖.๕ ๑๒ ๒๔๐ รวม    ๙.๐ ๑๗ ๓๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                                   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ก๓๒๑๐๑แนะแนว๓                        ๑     ๒๐       ก๓๒๑๐๒แนะแนว ๔                            ๑ ๒๐            
ก๓๒๑๒๑รด./ชุมนุม ๓                     ๑    ๒๐       ก๓๒๑๒๒รด./ชุมนุม๔                        ๑ ๒๐  
ก๓๒๑๕๑ วิถีพุทธ๓  ๑ ๒๐ ก๓๒๑๕๒  วิถีพุทธ ๔   ๑ ๒๐ 
ก๓๒๑๔๑เพ่ือสังคมฯ  (นอกตาราง -/๒๐)                     ก๓๒๑๔๒เพ่ือสังคมฯ   (นอกตาราง -/๒๐) 
                รวม                                    ๔๐                                              รวม                         ๔๐ 
รวมทั้งสิ้น                    ๑๗.๐       ๓๕         ๗๐๐       รวมทั้งสิ้น                   ๑๗.๐ ๓๕ ๗๐๐                       
   
* ครูต่างชาติสอน  
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  3. กลุ่มเน้น ศิลป์-อาชีพ (ทวิศึกษา) 
ภาคเรียนที่ ๑                                                                 ภาคเรียนที่ ๒ 

         หน่วยกิต คาบ ชั่วโมง                     หน่วยกิต   คาบ ชั่วโมง 
รายวิชาพื้นฐาน                                                  รายวิชาพื้นฐาน 
ว๓๒๑๒๑ วิทย์ฯกายภาพ ๑.๕ ๓ ๖๐ ว๓๓๒๑๒๒ วิทย์ฯกายภาพ  ๑.๕ ๓ ๖๐ 
ว๓๒๑๗๑ออกแบบฯ๒ ๐.๕ ๑ ๒๐ ว๓๒๑๘๑ วิทยาการค านวณ  ๐.๕ ๑ ๒๐ 
ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓ ๑.๐ ๒ ๔๐ ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔  ๑.๐ ๒ ๔๐ 
ค๓๒๑๐๑คณิตศาสตร์ ๓ ๑.๕ ๓ ๖๐ ค๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร์๔  ๑.๕ ๓ ๖๐ 
ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๓ ๑.๐ ๒ ๔๐ ส๓๒๑๐๒ สังคมศึกษา ๔  ๑.๐ ๒ ๔๐ 
ส๓๒๑๖๑ ประวัติศาสตร์ ๓ ๐.๕ ๑ ๒๐ ส๓๒๑๖๒ ประวัติศาสตร์ ๔  ๐.๕ ๑ ๒๐ 
พ๓๒๑๐๑  สุขศึกษา ๓ ๐.๕ ๑ ๒๐  
พ๓๒๑๑๑  พลศึกษา ๓ ๐.๕ ๑ ๒๐  
ศ๓๒๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๓ ๐.๕ ๑ ๒๐  
ศ๓๒๑๑๑ดนตรีนาฏศิลป์ ๓ ๐.๕ ๑ ๒๐ 
ง๓๒๑๐๑ การงานอาชีพฯ๒ ๐.๕ ๑ ๒๐  
*อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ ๑.๕ ๓ ๖๐ *อ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๔  ๑.๕ ๓ ๖๐
 รวม  ๑๐.๐ ๒๐ ๔๐๐  รวม   ๗.๕ ๑๕ ๓๐๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม                                                               รายวิชาเพิ่มเติม   
ส๓๒๑๐๑ หน้าท่ีพลเมือง๓  ๐.๕        -                       ส๓๒๒๐๒ หน้าท่ีพลเมือง๒  ๐.๕      - 
      ง๓๐๒๖๒ ช่างทั่วไป๒ (ช)  ๑.๐ ๒ ๔๐ 
      ง๓๐๓๒๒ งานประดิษฐ์๒(ญ)  ๑.๐ ๒ ๔๐ 
      ง๓๐๒๑๙ โครงงานของดีเมืองชัยภูม ิ ๑.๐ ๒ ๔๐ 
 รวม  ๗ ๑๓ ๒๖๐  รวม   ๙.๕ ๑๘ ๓๖๐
  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                                   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ก๓๒๑๐๑แนะแนว๓                         ๑    ๒๐       ก๓๑๑๐๒แนะแนว ๔                            ๑ ๒๐            
ก๓๒๑๒๑รด./ชุมนุม ๓                      ๑   ๒๐       ก๓๒๑๒๒รด./ชุมนุม๔                         ๑ ๒๐  
ก๓๒๑๔๑เพ่ือสังคมฯ  (นอกตาราง -/๒๐)                     ก๓๑๑๔๒เพ่ือสังคมฯ   (นอกตาราง -/๒๐) 
                รวม                                    ๔๐                                              รวม                         ๔๐ 
 
รวมทั้งสิ้น                    ๑๗.๐       ๓๕         ๗๐๐       รวมทั้งสิ้น                   ๑๗.๐ ๓๕ ๗๐๐                       
   
*ครูต่างชาติสอน ๑ คาบ 
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  4. กลุ่มเน้น ศิลป์-อาชีพ 
ภาคเรียนที่ ๑                                                                 ภาคเรียนที่ ๒ 

         หน่วยกิต คาบ ชั่วโมง                     หน่วยกิต   คาบ ชั่วโมง 
รายวิชาพื้นฐาน                                                  รายวิชาพื้นฐาน 
ว๓๒๑๒๑ วิทย์ฯกายภาพ ๑.๕ ๓ ๖๐ ว๓๓๒๑๒๒ วิทย์ฯกายภาพ  ๑.๕ ๓ ๖๐ 
ว๓๒๑๗๑ออกแบบฯ๒ ๐.๕ ๑ ๒๐ ว๓๒๑๘๑ วิทยาการค านวณ  ๐.๕ ๑ ๒๐ 
ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓ ๑.๐ ๒ ๔๐ ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔  ๑.๐ ๒ ๔๐ 
ค๓๒๑๐๑คณิตศาสตร์ ๓ ๑.๕ ๓ ๖๐ ค๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร์๔  ๑.๕ ๓ ๖๐ 
ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๓ ๑.๐ ๒ ๔๐ ส๓๒๑๐๒ สังคมศึกษา ๔  ๑.๐ ๒ ๔๐ 
ส๓๒๑๖๑ ประวัติศาสตร์ ๓ ๐.๕ ๑ ๒๐ ส๓๒๑๖๒ ประวัติศาสตร์ ๔  ๐.๕ ๑ ๒๐ 
พ๓๒๑๐๑  สุขศึกษา ๓ ๐.๕ ๑ ๒๐  
พ๓๒๑๑๑  พลศึกษา ๓ ๐.๕ ๑ ๒๐  
ศ๓๒๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๓ ๐.๕ ๑ ๒๐  
ศ๓๒๑๑๑ดนตรีนาฏศิลป์ ๓ ๐.๕ ๑ ๒๐ 
ง๓๒๑๐๑ การงานอาชีพฯ๒ ๐.๕ ๑ ๒๐  
อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ ๑.๕ ๓ ๖๐ อ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๔  ๑.๕ ๓ ๖๐
 รวม  ๑๐.๐ ๒๐ ๔๐๐  รวม   ๗.๕ ๑๕ ๓๐๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม                                                               รายวิชาเพิ่มเติม   
ง๓๐๒๖๓ งานช่างทั่วไป๓(ช)  ๑.๐       ๒         ๔๐       ง๓๐๒๖๔ ช่างทั่วไป๔(ช)                 ๑.๐ ๒ ๔๐ 
ง๓๐๒๗๓ งานไฟฟ้า๓ (ช)     ๑.๐       ๒         ๔๐       ง๓๐๒๗๔ งานไฟฟ้า๔(ช)                 ๑.๐  ๒ ๔๐ 
ง๓๐๒๓๓ งานประดิษฐ์ฯ(ญ)  ๒.๐       ๔         ๘๐       ง๓๐๒๓๔ งานประดิษฐ์(ญ)              ๒.๐  ๔ ๘๐ 
ง๓๐๒๒๓ คอมพิวเตอร์(รวม) ๒.๐       ๔          ๘๐       ง๓๐๒๒๔ คอมพิวเตอร์(รวม)           ๒.๐        ๔ ๘๐ 
*อ๓๐๒๔๓ อังกฤษสนทนา๓  ๐.๕      ๑          ๒๐     *อ๓๐๒๔๔ อังกฤษสนทนา๔              ๐.๕       ๑             ๒๐ 
                                                                      ง๓๐๒๑๙ โครงงานของดีฯ              ๑.๐        ๒            ๔๐ 
                                                                     ส๓๐๒๓๑ กฎหมายน่ารู้                  ๑.๐        ๒            ๔๐ 
ศ๓๐๒๓๓ ศิลปะ๓              ๑.๕      ๓          ๖๐       ศ๓๐๒๓๔ ศิลปะ ๔                      ๒.๐        ๔ ๘๐ 
พ๓๐๒๓๓พลศึกษา๓           ๑.๕      ๓          ๖๐       พ๓๐๒๓๔ พลศึกษา๔                   ๒.๐        ๔ ๘๐ 
ศ๓๐๒๐๓ ดนตรีปฏิบัติ๓      ๑.๕      ๓          ๖๐       ศ๓๐๒๐๔ ดนตรีปฏิบัติ๔                ๒.๐       ๔           ๘๐ 
ส๓๒๑๐๑ หน้าท่ีพลเมือง๓     ๐.๕        -                    ส๓๒๒๐๒ หน้าท่ีพลเมือง๔             ๐.๕      -   
 รวม  ๖.๕ ๑๒ ๒๔๐  รวม           ๙.๕ ๑๗ ๓๖๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                                   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ก๓๒๑๐๑แนะแนว๓                         ๑    ๒๐       ก๓๒๑๐๒แนะแนว ๔                            ๑ ๒๐            
ก๓๒๑๒๑รด./ชุมนุม ๓                      ๑   ๒๐       ก๓๒๑๒๒รด./ชุมนุม๔                         ๑ ๒๐  
ก๓๒๑๕๑ วิถีพุทธ ๓  ๑ ๒๐ ก๓๒๑๕๒ วิถีพุทธ๔   ๑ ๒๐ 
ก๓๒๑๔๑เพ่ือสังคมฯ  (นอกตาราง -/๒๐)                     ก๓๒๑๔๒เพ่ือสังคมฯ   (นอกตาราง -/๒๐) 
                รวม                                    ๔๐                                              รวม                         ๔๐ 
รวมทั้งสิ้น                    ๑๗.๐       ๓๕         ๗๐๐       รวมทั้งสิ้น                   ๑๗.๐ ๓๕ ๗๐๐                       
  *ครูต่างชาติสอน  
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  ๙.2.6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕61 
  1. กลุ่มเน้น วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
ภาคเรียนที่ ๑                                                                 ภาคเรียนที่ ๒ 

         หน่วยกิต คาบ ชั่วโมง                     หน่วยกิต   คาบ ชั่วโมง 
รายวิชาพื้นฐาน                                                  รายวิชาพื้นฐาน 
ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕ ๑.๐ ๒ ๔๐ ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖  ๑.๐ ๒ ๔๐
  
ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕ ๑.๐ ๒ ๔๐ ส๓๓๑๐๒ สังคมศึกษา ๖  ๑.๐ ๒ ๔๐ 
อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ ๑.๕ ๓ ๖๐ อ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๖  ๑.๕ ๓ ๖๐ 
ว๓๓๑๓๑ โลกและอวกาศฯ ๑.๐ ๒ ๔๐ ว๓๓๑๘๑ วิทยาการค านวณ๓ ๐.๕ ๑ ๒๐ 
 รวม  ๔.๕ ๙ ๑๘๐  รวม   ๔.๐ ๘ ๑๖๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม                                                               รายวิชาเพิ่มเติม   
ค๓๓๒๐๑ คณิตฯเพ่ิมเติม ๕ ๒.๐ ๔ ๘๐ ค๓๓๒๐๒ คณิตฯเพ่ิมเติม๖  ๒.๐ ๔ ๔๐ 
ว๓๐๒๐๔ ฟิสิกส์เพ่ิมเติม๕ ๒.๐ ๔ ๘๐ ว๓๐๒๐๕ฟิสิกส์เพ่ิมเติม๖  ๒.๐ ๔ ๘๐ 
ว๓๐๒๒๔ เคมีเพ่ิมเติม๕ ๑.๕ ๓ ๖๐ ว๐๒๒๕ เคมีเพ่ิมเติม ๖  ๑.๕ ๓ ๖๐ 
ว๓๐๒๔๔ชีววิทยาเพ่ิมเติม๕ ๑.๕ ๓ ๖๐ ว๓๐๒๔๕ชีววิทยาเพ่ิมเติม๖  ๑.๕ ๓ ๖๐ 
ว๓๐๒๖๓ โลกดาราศาสตร์ฯ๓๑.๐ ๒ ๔๐ 
ค๓๐๒๖๑ คณิตฯ PAT๑ ๑.๐ ๒ ๔๐ ค๓๐๒๗๑ คณิตฯ O-NET  ๑.๐ ๒ ๔๐ 
ว๓๐๒๖๑วิทย์ฯ PAT๒ ๑.๐ ๒ ๔๐ ว๓๐๒๗๑ วิทย์ฯ O-NET  ๑.๐ ๒ ๔๐ 
ท๓๐๒๖๑ GAT เชื่อมโยง ๐.๕ ๑ ๒๐ ท๓๐๒๗๑ ภาษาไทย O-NET  ๑.๐ ๒ ๔๐ 
อ๓๐๒๖๑ GAT อังกฤษ ๐.๕ ๑ ๒๐ *อ๓๐๒๗๑ อังกฤษ O-NET  ๑.๐ ๒ ๔๐ 
*อ๓๐๒๔๔ อังกฤษสนทนา๔ ๐.๕ ๑ ๒๐  
      ส๓๐๒๗๑ สังคมฯO-NET  ๑.๐ ๒ ๔๐ 
 รวม  ๑๒.๐ ๒๔ ๔๘๐ รวม    ๑๒.๐ ๒๔ ๔๘๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                                   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ก๓๓๑๐๑แนะแนว๕                       ๑    ๒๐       ก๓๓๑๐๒แนะแนว ๖                            ๑ ๒๐            
ก๓๓๑๒๑รด./ชุมนุม ๕                    ๑  ๒๐       ก๓๓๑๒๒รด./ชุมนุม๖                         ๑ ๒๐    
ก๓๓๑๕๑ วิถีพุทธ ๕  ๑ ๒๐       ก๓๓๑๕๒ วิถีพุทธ ๖   ๑ ๒๐          
ก๓๓๑๔๑เพ่ือสังคมฯ  (นอกตาราง -/๒๐)                     ก๓๓๑๔๒เพ่ือสังคมฯ   (นอกตาราง -/๒๐) 
                รวม                                    ๔๐                                              รวม                         ๔๐ 
รวมทั้งสิ้น                    ๑๖.๕       ๓๕         ๗๐๐       รวมทั้งสิ้น                   ๑๖.๐ ๓๕ ๗๐๐                       
   
*ครูต่างชาติสอน     *ครูต่างชาติสอน  ๑  คาบ 
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  2. กลุ่มเน้น ศิลป์-ภาษา 
ภาคเรียนที่ ๑                                                                 ภาคเรียนที่ ๒ 

         หน่วยกิต คาบ ชั่วโมง                     หน่วยกิต   คาบ ชั่วโมง 
รายวิชาพื้นฐาน                                                  รายวิชาพื้นฐาน 
ว๓๓๑๓๑ โลกและอวกาศ ๑.๐ ๒ ๔๐ ว๓๓๑๘๑ วิทยาการค านวณ  ๐.๕ ๑ ๒๐ 
ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕ ๑.๐ ๒ ๔๐ ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖  ๑.๐ ๒ ๔๐
  
ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕ ๑.๐ ๒ ๔๐ ส๓๓๑๐๒ สังคมศึกษา ๖  ๑.๐ ๒ ๔๐ 
อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ ๑.๕ ๓ ๖๐ อ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๖  ๑.๕ ๓ ๖๐ 
 รวม  ๔.๕ ๙ ๑๘๐  รวม   ๔.๐ ๘ ๑๖๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม                                                               รายวิชาเพิ่มเติม   
ญ๓๓๒๐๑ ภาษาญ่ีปุ่น ๕ ๓.๐ ๖ ๑๒๐ ญ๓๓๒๐๒ ภาษาญ่ีปุ่น ๖  ๓.๐ ๖ ๑๒๐ 
อ๓๓๒๐๑ อังกฤษสื่อสาร๕ ๑.๐ ๒ ๔๐ อ๓๓๒๐๒ อังกฤษสื่อสาร๖  ๑.๐ ๒ ๔๐ 
*อ๓๐๒๔๕ อังกฤษสนทนา๕ ๐.๕ ๑ ๒๐ *อ๓๐๒๔๖ อังกฤษสนทนา๖  ๐.๕ ๑ ๒๐ 
อ๓๐๒๖๑ GATอังกฤษ ๑.๐ ๒ ๔๐ อ๓๐๒๗๑อังกฤษ O-NET  ๑.๐ ๒ ๔๐ 
ส๓๐๒๖๑ เหตุการณ์ปัจจุบัน ๐.๕ ๑ ๒๐ ส๓๐๒๗๑ สังคมฯ O-NET  ๑.๐ ๒ ๔๐ 
ค๓๐๒๖๑คณิตฯศึกษาต่อ ๑.๐ ๒ ๔๐ ค๓๐๒๗๑คณิตฯ O-NET  ๑.๐ ๒ ๔๐ 
ว๓๐๒๖๑วิทย์ฯศึกษาต่อ ๑.๐ ๒ ๔๐ ว๓๐๒๗๑วิทย์ฯ O-NET  ๑.๕ ๓ ๖๐ 
ท๓๐๒๖๑ GAT เชื่อมโยง ๑.๐ ๒ ๔๐ ท๓๐๒๗๑ ภาษาไทย O-NET  ๑.๐ ๒ ๔๐ 
ท๓๓๒๑๑หลักภาษาไทย ๐.๕ ๑ ๒๐ 
ศ๓๐๒๓๕ ศิลปะ๕  ๒.๐ ๔ ๘๐ ศ๓๐๒๐๖ ศิลปะ๖   ๒.๐ ๔ ๘๐ 
พ๓๐๒๓๕ พลศึกษา๕ ๒.๐ ๔ ๘๐ พ๓๐๒๓๖ พลศึกษา๖  ๒.๐ ๔ ๘๐ 
ศ๓๐๒๐๕ ดนตรีปฏิบัติ๕ ๒.๐ ๔ ๘๐ ศ๓๐๒๐๖ ดนตรีปฏิบัติ๖  ๒.๐ ๔ ๘๐
 รวม  ๑๑.๕ ๒๓ ๔๖๐ รวม    ๑๒.๐ ๒๔ ๔๘๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                                   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ก๓๓๑๐๑แนะแนว๕                       ๑    ๒๐       ก๓๓๑๐๒แนะแนว ๖                           ๑ ๒๐            
ก๓๓๑๒๑รด./ชุมนุม ๕                    ๑   ๒๐       ก๓๓๑๒๒รด./ชุมนุม๖                         ๑ ๒๐ 
ก๓๓๑๕๑ วิถีพุทธ๕   ๑ ๒๐ ก๓๓๑๕๒ วิถีพุทธ๖   ๑ ๒๐  
ก๓๓๑๔๑เพ่ือสังคมฯ  (นอกตาราง -/๒๐)                     ก๓๓๑๔๒เพ่ือสังคมฯ   (นอกตาราง -/๒๐) 
                รวม                                    ๖๐                                              รวม                         ๖๐ 
รวมทั้งสิ้น                    ๑๖.๕       ๓๕         ๗๐๐       รวมทั้งสิ้น                   ๑๖.๐ ๓๕ ๗๐๐                       
   
* ครูต่างชาติสอน  
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  3. กลุ่มเน้น ศิลป์-อาชีพ (ทวิศึกษา)  
ภาคเรียนที่ ๑                                                                 ภาคเรียนที่ ๒ 

         หน่วยกิต คาบ ชั่วโมง                     หน่วยกิต   คาบ ชั่วโมง 
รายวิชาพื้นฐาน                                                  รายวิชาพื้นฐาน 
ว๓๓๑๓๑ โลกและอวกาศ ๑.๐ ๒ ๔๐ ว๓๓๑๘๑วิทยาการค านวณ  ๐.๕ ๑ ๒๐ 
ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕ ๑.๐ ๒ ๔๐ ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖  ๑.๐ ๒ ๔ 
ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕ ๑.๐ ๒ ๔๐ ส๓๓๑๐๒ สังคมศึกษา ๖  ๑.๐ ๒ ๔๐ 
*อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ ๑.๕ ๓ ๖๐ *อ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๖  ๑.๕ ๓ ๖๐ 
 รวม  ๔.๕ ๙ ๑๘๐  รวม   ๔.๐ ๘ ๑๖๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม       รายวิชาเพิ่มเติม 
ง๓๐๒๖๕ งานช่างทั่วไป๓(ช)  ๑.๐ ๒ ๔๐ 
ง๓๐๒๗๕งานไฟฟ้า (ช) ๑.๐ ๒ ๔๐ 
ง๓๐๒๙๑ งานบัญชี (ญ)       ๒.๐ ๔ ๘๐                     
ส๓๓๒๖๑ เหตุการณ์ปัจจุบัน ๑.๐ ๒ ๔๐ ส๓๐๒๗๑ สังคมฯ O-NET  ๑.๐ ๒ ๔๐ 
ท๓๓๒๑๑ หลักภาษาไทย ๑.๐ ๒ ๔๐ อ๓๐๒๗๑ อังกฤษ O-NET  ๑.๐ ๒ ๔๐ 
      ค๓๐๒๗๑ คณิตศาสตร์O-NET ๑.๕ ๓ ๖๐ 
ท๓๐๒๖๑ GATเชื่อมโยง ๑.๐ ๒ ๓๐ ท๓๐๒๗๑ ภาษาไทยO-NET  ๑.๐ ๒ ๔๐ 
      ว๓๐๒๗๑ วิทยาศาสตร์O-NET ๑.๐ ๒ ๔๐
   
 รวม  ๑๒ ๒๔ ๔๘๐ รวม    ๑๒.๕ ๒๕ ๕๐๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                                   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ก๓๓๑๐๑แนะแนว๕                       ๑      ๒๐       ก๓๓๑๐๒แนะแนว ๖                           ๑ ๒๐            
ก๓๓๑๒๑รด./ชุมนุม ๕                    ๑     ๒๐       ก๓๓๑๖๒รด./ชุมนุม๖                         ๑ ๒๐  
ก๓๓๑๔๑เพ่ือสังคมฯ  (นอกตาราง -/๒๐)                     ก๓๓๑๔๒เพ่ือสังคมฯ   (นอกตาราง -/๒๐) 
                รวม                                    ๔๐                                              รวม                         ๔๐ 
 
รวมทั้งสิ้น                    ๑๖.๕       ๓๕         ๗๐๐       รวมทั้งสิ้น                   ๑๖.๕ ๓๕ ๗๐๐                       
   
*ครูต่างชาติสอน ๑ คาบ 
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  4. กลุ่มเน้น ศิลป์-อาชีพ  
ภาคเรียนที่ ๑                                                                 ภาคเรียนที่ ๒ 

         หน่วยกิต คาบ ชั่วโมง                     หน่วยกิต   คาบ ชั่วโมง 
รายวิชาพื้นฐาน                                                  รายวิชาพื้นฐาน 
ว๓๓๑๓๑ โลกและอวกาศ ๑.๐ ๒ ๔๐ ว๓๓๑๘๑วิทยาการค านวณ  ๐.๕ ๑ ๒๐ 
ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕ ๑.๐ ๒ ๔๐ ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖  ๑.๐ ๒ ๔๐ 
ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕ ๑.๐ ๒ ๔๐ ส๓๓๑๐๒ สังคมศึกษา ๖  ๑.๐ ๒ ๔๐ 
อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ ๑.๕ ๓ ๖๐ อ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๖  ๑.๕ ๓ ๖๐ 
 รวม  ๔.๕ ๙ ๑๘๐  รวม   ๔.๐ ๘ ๑๖๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม                                                               รายวิชาเพิ่มเติม  
ง๓๐๒๖๕ งานช่างทั่วไป๕(ช)  ๑.๐       ๒         ๔๐       ง๓๐๒๖๖ ช่างทั่วไป๖(ช)                   ๑.๐ ๒ ๔๐ 
ง๓๐๒๗๕ งานไฟฟ้า๕ (ช)     ๑.๐       ๒         ๔๐       ง๓๐๒๗๖ งานไฟฟ้า๖(ช)                   ๑.๐ ๒ ๔๐ 
ง๓๐๒๙๑ งานบัญชี๑(ญ)      ๒.๐       ๔         ๘๐       ง๓๐๒๙๒ งานบัญชี๒(ญ)                   ๒.๐ ๔ ๘๐ 
ง๓๐๒๒๕ คอมพิวเตอร์(รวม) ๒.๐       ๔          ๘๐       ง๓๐๒๒๖ คอมพิวเตอร์(รวม)              ๒.๐        ๔ ๘๐ 
*อ๓๐๒๔๕ อังกฤษสนทนา๕  ๐.๕      ๑          ๒๐     *อ๓๐๒๔๖ อังกฤษสนทนา๖                ๐.๕       ๑            ๒๐
  
ส๓๓๒๖๑ เหตุการณ์ปัจจุบัน ๑.๐ ๒ ๔๐ ส๓๐๒๗๑ สังคมฯ O-NET             ๑.๐ ๒ ๔๐ 
ท๓๓๒๑๑ หลักภาษาไทย ๑.๐ ๒ ๔๐ อ๓๐๒๗๑ อังกฤษ O-NET  ๑.๐ ๒ ๔๐ 
ค๓๐๒๖๑ คณิตศึกษาต่อ ๑.๐   ๒ ๔๐ ค๓๐๒๗๑ คณิตศาสตร์O-NET ๑.๕ ๓ ๖๐ 
ท๓๐๒๖๑ GATเชื่อมโยง ๑.๐ ๒ ๔๐ ท๓๐๒๗๑ ภาษาไทยO-NET  ๑.๐ ๒ ๔๐ 
ว๓๐๒๖๑ วิทย์ฯศึกษาต่อ     ๑.๐      ๒          ๔๐       ว๓๐๒๗๑ วิทยาศาสตร์O-NET            ๑.๐ ๒ ๔ 
ศ๓๐๒๓๕ ศิลปะ๕              ๒.๐      ๔          ๘๐       ศ๓๐๒๓๔ ศิลปะ ๖                         ๒.๐        ๔ ๘๐ 
พ๓๐๒๓๕ พลศึกษา๕          ๒.๐      ๔          ๘๐       พ๓๐๒๓๖ พลศึกษา๖                      ๒.๐        ๔ ๘๐ 
ศ๓๐๒๐๕ ดนตรีปฏิบัติ๕      ๒.๐      ๔          ๘๐       ศ๓๐๒๐๖ ดนตรีปฏิบัติ๖                   ๒.๐       ๔           ๘๐ 
 รวม  ๑๑.๕ ๒๓ ๔๖๐ รวม    ๑๒.๕ ๒๔ ๔๘๐
  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                                   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ก๓๓๑๐๑แนะแนว๕                       ๑      ๒๐       ก๓๓๑๐๒แนะแนว ๖                           ๑ ๒๐            
ก๓๓๑๒๑รด./ชุมนุม ๕                    ๑     ๒๐       ก๓๓๑๒๒รด./ชุมนุม๖                         ๑ ๒๐ 
 ก๓๓๑๕๑ วิถีพุทธ ๕   ๑ ๒๐ ก๓๓๑๕๒ วิถีพุทธ ๖   ๑ ๒๐ 
ก๓๓๑๔๑เพ่ือสังคมฯ  (นอกตาราง -/๒๐)                     ก๓๓๑๔๒เพ่ือสังคมฯ   (นอกตาราง -/๒๐) 
                รวม                                    ๔๐                                              รวม                         ๔๐ 
รวมทั้งสิ้น                    ๑๖.๕       ๓๕         ๗๐๐       รวมทั้งสิ้น                   ๑๖.๕ ๓๕ ๗๐๐                       
   
*ครูต่างชาติสอน  
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10. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
 ๑๐.1 ห้องสมุดมีพื้นท่ีขนาด ๕๖ ตารางเมตร หนังสือในห้องสมุดมี จ านวน ๒๐,3๐๐ เล่ม การสืบค้น
หนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ บัตรยืม มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการสืบค้นเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด 
จ านวน ๗ เครื่อง มีจ านวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุด เฉล่ีย 180 คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 30.87 ของนักเรียน
ท้ังหมด มีการให้บริการห้องสมุดแก่ชุมชนรอบนอก โดยมีบุคคลมาใช้บริการ เฉล่ีย - คน 

     ๑๐.2 ห้องปฏิบัติการท้ังหมด ห้อง 20 จ าแนกเป็น  
1) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   จ านวน  ๑ ห้อง 
2) ห้องปฏิบัติการเคมี    จ านวน  ๑ ห้อง 
3) ห้องปฏิบัติการชีววิทยา    จ านวน  ๑ ห้อง 
4) ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์    จ านวน  ๑ ห้อง 
5) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       จ านวน  2 ห้อง 
6) ห้องปฏิบัติการทางภาษา           จ านวน  ๑ ห้อง 
7) ห้องศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์   จ านวน  ๑ ห้อง 
8) ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย   จ านวน  ๑ ห้อง 
9) ห้องศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา   จ านวน  ๑ ห้อง 
10)  ห้องดนตรี     จ านวน  ๑ ห้อง 
11)  ห้องนาฏศิลป์     จ านวน  ๑ ห้อง 
12)  ห้องสุขศึกษาและพลศึกษา   จ านวน  ๑ ห้อง 
13)  ห้องแนะแนว     จ านวน  ๑ ห้อง 
14)  ห้องการงานอาชีพ    จ านวน  ๑ ห้อง 
15)  ห้องพยาบาล     จ านวน  ๑ ห้อง 
16)  ห้องสมุด     จ านวน  ๑ ห้อง 
17)  ห้องฝึกงานนักเรียนสายอาชีพ   จ านวน  ๑ ห้อง 
18)  ห้องหุ่นยนต์     จ านวน  ๑ ห้อง 
19)  ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ ร.9    จ านวน  ๑ ห้อง 
20)  ห้องพอเพียง     จ านวน  ๑ ห้อง 

1๐.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ท้ังหมด จ านวน 64 เครื่อง จ าแนกเป็น 
  1)  ใช้เพื่อการเรียนการสอน    จ านวน  50 เครื่อง 
  2)  ใช้เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  จ านวน    7 เครื่อง 
       โดยมีจ านวนนักเรียนท่ีใช้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต (ในปีการศึกษา ๒๕61) 
เฉล่ีย 175 คน ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ 30.02 ของนักเรียนท้ังหมด 
  3)  ใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา(ส านักงาน)  จ านวน 7 เครื่อง 
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1๐.4 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ท่ี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

จ านวนคร้ัง/ปี 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
9. 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    
ห้องปฏิบัติการเคมี     
ห้องปฏิบัติการชีววิทยา     
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์     
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์        
ห้องปฏิบัติการทางภาษา            
ห้องศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์    
ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย    
ห้องศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา    
ห้องดนตรี      
ห้องนาฏศิลป์      
ห้องสุขศึกษาและพละศึกษา    
ห้องแนะแนว      
ห้องการงานอาชีพ     
ห้องพยาบาล      
ห้องสมุด      
ห้องฝึกงานนักเรียนสายอาชีพ    
ห้องหุ่นยนต์      
ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ ร.9     
ห้องพอเพียง      

๔๕๐ ครั้ง/ปี 
๕00 ครั้ง/ปี 
415 ครั้ง/ปี 
365 ครั้ง/ปี 
๕00 ครั้ง/ปี 
200 ครั้ง/ปี 
๒45 ครั้ง/ปี 
๙00 ครั้ง/ปี 
215 ครั้ง/ปี 
300 ครั้ง/ปี 
600 ครั้ง/ปี 
325 ครั้ง/ปี 
845 ครั้ง/ปี 
215 ครั้ง/ปี 
355 ครั้ง/ปี 
945 ครั้ง/ปี 
268 ครั้ง/ปี 
400 ครั้ง/ปี 
10 ครั้ง/ปี 
30 ครั้ง/ปี 

1๐.5 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ท่ี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

จ านวนคร้ัง/ปี 
๑. 
๒. 
๓. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8 
9. 

10. 
๑๑. 
12. 

วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง) 
วัดสมานมิตรบ้านหัวยต้อน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ศาลเจ้าพ่อพระยาแลหนองปลาเฒ่า 
ปรางค์กู่ 
วัดสระหงส์ 
พระพุทธรูปใหญ่สมัยทวาราวดี อ าเภอคอนสวรรค์ 
อุทยานแห่งชาติตาดโตน 
เข่ือนจุฬาภรณ์ ชัยภูมิ และหอดูดาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วัดเจดีย์ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 
"เสมาหินบ้านกุดโง้ง" โบราณวัตถุเมืองชัยภูมิ 

1 ครั้ง/ป ี
2 ครั้ง/ป ี
2 ครั้ง/ป ี
1 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 
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1๐.6 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน 
(ในปีการศึกษา 2561) 

ท่ี ชื่อ-สกุล ให้ความรู้เร่ือง จ านวนคร้ัง/ปี 

๑. 
๒. 
๓. 
4. 
5. 
6. 
7. 
 

8 

พระมหาวิฑูรย์ สิทธิเมธี 
พระบุญจันทร์  กมฺมสุทฺโธ  
นายธีรพนธ์   คงนาวัง 
พล.ต.อ.สุลักษณ์ ดวงภมร 
นายธวัช  ตะคียน 
นายอาทิตย์ เพชรล้ า 
นางอนุสรา  หวังสุดดี 
 
นายจิรวุฒิ เศรษฐดา 

ศาสนพิธี และการอบรมธรรมะ 
ศาสนพิธี และการอบรมธรรมะ 
งานประกนัคุณภาพการศึกษา 
ยาเสพติด ,การจราจร 
การร้อยมาลัย การท าพานบายศรี 
การอนุรักษ์ป่าไม้ แนวทางป้องกนัไฟป่า 
การปฏิบัติตนเมื่อเป็นวัยรุ่น เพศศึกษา  
การป้องกันการตั้งครรภ ์
การเข้าค่ายพักแรม รอบกองไฟ 

๓ 
๓ 
๑ 
8 
๑ 
1 
2 
 

1 
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11. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
     11.1 ผลงานดีเด่น 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้

สถานศึกษา 
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 
 

 
๑. สถานศึกษาส่งเสริมนักเรียนเข้ารับรางวัลเด็กและ 
    เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2561 
2. สถานศึกษามีนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน  
    ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2561 
    (ทุนการศึกษาพระราชทาน รัชกาลที่ 10) 
3. สถานศึกษาส่งเสริมนักเรียนเข้ารับรางวัล 
    พระราชทาน ประจ าปี 2561 
4. สถานศึกษาท่ีส่งเสริมนักเรียนเข้ารับรางวัลเด็กและ 
    เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2561 
5. สถานศึกษาส่งเสริมนักเรียนเข้ารับรางวัลนักเรียน 
    ความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย 
    ประจ าปี 2561 
6. สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า และสร้าง 
    ฝายมีชีวิตตามโครงการ “ปลูกป่าสร้างฝาย 
    ประชารัฐ”ประจ าปี 2561 
7. สถานศึกษาส่งเสริมนักเรียนเข้ารับรางวัลเยาวสตรี 
    ไทยดีเด่น ประจ าปี 2560 
8. โรงเรียนพอเพียงท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครอง 
    ท้องถ่ิน ประจ าปี 2560 

 
อบจ.ชัยภูมิ 
 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
 
อบจ.ชัยภูมิ 
 
อบจ.ชัยภูมิ 
 
อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
อุทยานแห่งชาติตาดโตน 
 
 
สมาคมสตรีแห่งชาติ 
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
 

ผู้บริหาร 
นายพวงค์วิทย์  เดิมชัยภูมิ 
 

๑. ผู้บริหารดีเด่นที่มีวิสัยทัศน์ ในการพัฒนา 
    สถานศึกษาก้าวสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ 
๒. ประธาน / กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองดีเด่น  
    ประจ าปี ๒๕๖๒ 

สมาคมผู้บริหารโรงเรียน อบจ.ชัยภูมิ 
 
สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย 

นายสนธยา  แก้วหาญ 1. รองผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น อบจ.ชัยภูมิ 
ครู 
1.นางวาสนา พลแสน 

 
1. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลชมเชย โครงงานสังคม 
    ศึกษา ม.ปลาย 

 
อบจ.ชัยภูมิ 
 

2.นางรุ่งรัตน์      แก้วหาญ 1. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลรองชนะเลศิอันดับ 1  
    โครงงานสังคมศึกษา ม.ต้น 

อบจ.ชัยภูมิ 
 

3.นางพิชชานันท์   วชิรพงศ์มนัส 1. ครูผู้สร้างคน งานวันครู 16 มกราคม ๒๕๖๑  
2. คนดีศรีองค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 2561 

อบจ.ชัยภูมิ 
อบจ.ชัยภูมิ 

4.นางสุนัสดา  แก้วมณี  1. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลชนะเลิศ การพูดสุนทร 
    พจน์วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ งานสัปดาห์ 
    วิทยาศาสตร์  
2. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัล มาตรฐานเหรียญเงิน  
    โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับภาค 
    ตะวันออกเฉียงเหนือ งานมหกรรมการจัด 
    การศึกษาท้องถ่ิน ครั้งที่ 25   

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ
 
 
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้
5.นายพรศักด์ิ     ร่างเจริญ 1. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัล 

    มาตรฐานเหรียญเงิน โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ 
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งานมหกรรมการจัด 
    การศึกษาท้องถ่ิน ครั้งที่ 25   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
 

6.นางวาสนา  เนาหนองหวาย ๑. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลชนะเลิศ โครงงาน 
    คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ระดับจังหวัด 
๒. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองแดง  
    การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับเขต 
    พ้ืนที่การศึกษา 
๓. ครูสอนดี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
    ระดับดีมาก ประจ าปี ๒๕๖๒ 

อบจ.ชัยภูมิ 
 
สพม.๓๐ 
 
 
อบจ.ชัยภูมิ 

7.นางสาววิภาวดี   ทวีโชค 1. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัล ชมเชย โครงงาน 
    คณิตศาสตร์ ม.ต้น ระดับจังหวัด 

อบจ.ชัยภูมิ 
 

8.นางสาวสุภาพร   สืบเทพ  ๑. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเล่า 
    เรื่องจากภาพภาษาญ่ีปุ่น ม.ปลาย 
๒. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑  
    การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาญ่ีปุ่น ม.ปลาย  
๓. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน 
    เขียนเรียงความภาษาญ่ีปุ่น ม.ปลาย 
๔. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญทองแดง การ 
    แข่งขันเขียนเรียงความภาษาญ่ีปุ่น ม.ปลาย 

สพม.๓๐ 
 
สพม.๓๐ 
 
สพม.๓๐ 
 
สพม.๓๐ 
 

9.นางสาวสุนิสา   วงศ์บาตร ๑. ครูดีในดวงใจ งานวันครู ปีการศึกษา ๒561 
2. ครูผู้สอนดี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
    ปีการศึกษา ๒561 

อบจ.ชัยภูมิ 
อบจ.ชัยภูมิ 

10.นางสาวนิภาพร  ทองมหา ๑. ครูสอนดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
    ระดับ “ดีเด่น” ประจ าปี ๒๕๖๒ 
๒. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลิศ โครงงาน 
    ภาษาอังกฤษ ม.ต้น 
๓. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญทองแดง  
    โครงงานภาษาอังกฤษ ม.ต้น ระดับภาค 
    ตะวันออกเฉียงเหนือ 

อบจ.ชัยภูมิ 
 
อบจ.ชัยภูมิ 
 
เทศบาลเมืองนางรอง 

11.นายสันติ ตะวัน ๑. ครูดีในดวงใจ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
๒. ครูผู้สอนดี กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

อบจ.ชัยภูมิ 
อบจ.ชัยภูมิ 

12.นายวิราวุฒิ   เนาหนองหวาย 1. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬา 
    เปตอง ระดับจังหวัด รุ่น 18 ปีหญิง 

สพม.30 

13.นางสาวชุติมา ก้อเมืองน้อย 1. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลรองชนะเลศิอันดับ 1  
    โครงงานสังคมศึกษา ม.ต้น 

อบจ.ชัยภูมิ 
 

14.นางสาวดารุณี รอดเรืองรัตน์ 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การประกวดสื่อ 
    นวัตกรรมทางการศึกษา ครสูังคมศึกษา 

อบจ.ชัยภูมิ 
 

15.นายถนัด         ทองสาย ๑. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัล ชนะเลิศ การแข่งขัน 
   การจัดสวนถาดแห้งระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๒. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัล ชนะเลิศอันดับที่ ๗ 
    การแข่งขันการจัดสวนถาดแห้ง ระดับประเทศ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้
16.นางสาวสายน้ าผึ้ง  ปัดทุม ๑. ครูผู้สอนดีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับ “ดีเด่น”  

    เน่ืองในวันครู ประจ าปี ๒๕๖๒ 
๒. ประกาศเกียรติคุณงามความดีในวิชาชีพครู  
    ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

อบจ.ชัยภูมิ 
 
อบจ.ชัยภูมิ 
 

17.นางสาวอภิญญา หาญณรงค ์ ๑. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัล รองชนะเลศิอันดับ 1 
    การแข่งขันโครงงานภาษาไทย ม.ต้น 
๒. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัล รองชนะเลศิอันดับ ๒  
    การแข่งขันการคัดลายมือ ม.ปลาย 

อบจ.ชัยภูมิ 
 
อบจ.ชัยภูมิ 

18.นายอานนท์ กาชัย  1. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัล รองชนะเลศิ 
    อันดับ  ๑ การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์     
    พร้อมจินตลีลา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
 

19. นายกฤตวรรษกร  โพธ์ิใต้ 1. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัล รองชนะเลศิ 
    อันดับ  ๑การแข่งขันวาดภาพ ม.ปลาย 

อบจ.ชัยภูมิ 
 

20. นายพิติกร ธุปัญญา ๑. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัล ชนะเลิศความแม่นย า    
    ของจรวดน้ า 
๒. ครูดีในดวงใจ เน่ืองในโอกาสวันครู ปี ๒๕๖๒ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
 
อบจ.ชัยภูมิ 

๒1. นางสาวสุกานดา  เพียภูเขียว ๑. for successful completion of the hour of  
    code training in Thailand during December  
    ๒๐๑๘ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

นักเรียน   
1. นางสาวเยาวลักษณ์ พิเศษชีพ 1. นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.  

    รุ่นที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในโครงการ 
    ทุนการศึกษาฯของมูลนิธิทุนการศึกษา 
    พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
    สยามมกุฎราชกุมาร ( ม.ท.ศ. ) 
2. นักเรียนรางวัลพระราชทาน  ประจ าปีการศึกษา  
    ๒๕๖๐ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
 
 
 
กระทรวงศึกษา 
 

๒. นางสาวจุรารัตน์ คุ้มโนนชัย 1. รางวัลคนดีศรีสังคม : ท าดีได้ดี 
 
2. ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมยุวชน
ประชาธิปไตย 2561 

ศาลเยาวชนและครอบครัว จงัหวัด
ชัยภูมิ 
รัฐสภา 
 

3. นายภาณุพงศ์  พันธ์ชภู 1.รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น โครงการ PTTEP   
   Teenergy ปีการศึกษา 2561 และเป็นตัวแทน    
   ระดับประเทศไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศกัมพูชา   
   ระหว่างวันที่ 7-10 มิถุนายน 2562 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

4.นายคมศักด์ิ  เหลาหวายนอก     
   นางสาวอัญชลี  กุมภาศรี     
   นางสาวพุทสดี  ออไธสง 

1. รางวัลชนะเลิศการประดิษฐ์มาลัย ม.ปลาย 
    ระดับประเทศ ณ  จังหวัดภูเก็ต ในโครงการ 
    มหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
    สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
    ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1 
 
 
 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้
 

5. นายรัติพงษ์  โลคลงั  1. รางวัล มาตรฐานเหรียญทอง ล าดับที่  7   
  การแข่งขันการจัดสวนถาดแห้ง ระดับประเทศ   
  ณ  จังหวัดภูเก็ต ในโครงการมหกรรมการแข่งขัน     
  ทักษะทางวิชาการ สถานศึกษาสังกัดองค์การ 
  บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

6. นายวรชัย  วิเชียรดี  
    นายบัณฑิตย์  สลิดกุล 
    นางสาวสุธาทิพย์  คุ้มกุดขมิ้น 

1. รางวัลชนะเลิศ  งานประดิษฐ์จากใบตอง   
    ระดับประเทศ  ณ  จังหวัดภูเก็ต ในโครงการ     
    มหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
    สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
    ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

7. นางสาวสิริขวัญ  วิเชียรพันธ์   
    นางสาวจิราพร   ดาวเรือง   
    นางสาวสุกัญญา  หนาจัตุรัส      
    นางสาวเกวลิน  กันภัย  
    นางสาวจิราภรณ์  เกยสันเทียะ     
    เด็กหญิงจารุชา  อรบุตร  
    เด็กหญิงปนัดดา  ช านาญพล    
    เด็กหญิงศิรินทร์ธร ระหารนอก 
    เด็กหญิงระรินทร์  แผนไธสง      
    นางสาวนันทิวา  วิสุทธิพงษ์ 

1. รางวัลชนะเลิศ  เพลงลูกทุ่งประกอบแดนเซอร์   
    ระดับประเทศ ณ  จังหวัดภูเก็ต ในโครงการ 
    มหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
    สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
    ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

8. นางสาวสิริขวัญ  วิเชียรพันธ์  
    นางสาวจิราพร  ดาวเรือง 
    นางสาวสุกัญญา  หนาจัตุรัส    
    นางสาวเกวลิน กันภัย  
    นายรังสรรค์  ศิรคิุณ 
    นายกฤษตกาญจน์  งวดชัย 
    นายต่อศักด์ิ  ใจกล้า  
    นายตะวัน  ทองเกิด  
    นายพีรภัทร  บัวเนียม 

1. รางวัลชมเชย  เพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา   
    ระดับประเทศ  ณ  จังหวัดภูเก็ต ในโครงการ 
    มหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
    สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
    ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

9. นางสาวประกายทิพย์   
ฝาชัยภูม ิ  

1. รางวัลเหรียญทองแดง  การกล่าวสุนทรพจน์ 
    ภาษาไทยม.ปลาย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    ณ  เทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ใน 
    โครงการมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
    สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
    ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1    

เทศบาลเมืองนางรอง จงัหวัดบุรีรัมย์ 

10. นางสาวสาวิตรี  ชลเทพ   
    นางสาวจารุณี  อ่ าชัยภูมิ    
    นางสาวกรรณิการ์  จันทรัง 

1. รางวัลเหรียญเงิน  โครงงานภาษาไทยม.ปลาย 
    ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ  เทศบาลเมือง 
    นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการมหกรรมการ 
    แข่งขันทักษะทางวิชาการ สถานศึกษาสังกัด 
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจ าปี  
    การศึกษา ๒๕๖1 
 

เทศบาลเมืองนางรอง จงัหวัดบุรีรัมย์ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้
 

11. เด็กชายตะวัน  ปราบภัย    
    เด็กชายพิทักพงษ์  ไมตรีจิต    
    เด็กหญิงน้ ารินทร์  ชาติไทย 

1. รางวัลเหรียญทองแดงโครงงานภาษาอังกฤษ ม.ต้น  
    ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    ณ  เทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ใน    
    โครงการมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
    สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
    ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1       

เทศบาลเมืองนางรอง จงัหวัดบุรีรัมย์ 

12.เด็กหญิงจิราวรรณ   
เกยสันเทียะ  
   เด็กหญิงชุติกาญจน์  แพชัยภูมิ 
   เด็กหญิงซีโอน่า  ทัพโคกสูง 

1. รางวัลเหรียญทองโครงงานสังคมศึกษาม.ต้น  
    ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    ณ  เทศบาลเมืองนางรอง   จังหวัดบุรีรัมย์ ใน 
    โครงการมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
    สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
    ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1          

เทศบาลเมืองนางรอง จงัหวัดบุรีรัมย์ 

13.นางสาวศิริญญา  มานุ 
     นางสาวเจริญขวัญ  กงชัยภูมิ 
     นางสาววิภารัตน์  ฝาชัยภูมิ 

1. รางวัลเข้าร่วม  โครงงานคณิตศาสตร์ม.ปลาย    
    ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    ณ  เทศบาลเมืองนางรอง   จังหวัดบุรีรัมย์ ใน     
    โครงการมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
    สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
    ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1            

เทศบาลเมืองนางรอง จงัหวัดบุรีรัมย์ 

14.เด็กหญิงจิราวรรณ   
เกยสันเทียะ  
    เด็กหญิงชุติกาญจน์  แพชัยภูมิ     
    เด็กหญิงซีโอน่า  ทัพโคกสูง 

1. รางวัลเข้าร่วม โครงงานประวัติศาสตร ์
    ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โครงงานพลเอกเปรม 
    ติลณสูลานนท์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

มูลนิธิพลเอกเปรมติลณสูลานนท์ 
 

15.นางสาวสาวิตรี  ชลเทพ 
     นางสาวชลธิชา  มีสถาน       
     นางสาวกรรณิการ์  จันทรัง 

1. รางวัลชนะเลิศ โครงงานภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษา 
    ตอนปลาย โครงงานพลเอกเปรมติลณสูลานนท์    
    ตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูม ิ

อบจ.ชัยภูมิ 

16.นางสาวชลธิชา  จ่าทา 
     นางสาวจันทร์อุมา  เงาชัยภูมิ 
     นางสาวศิรินภา  ไฝชัยภูมิ  

1. รางวัลชนะเลิศ โครงงานวิทยาศาสตร์ชั้น 
    มัธยมศึกษาตอนปลาย  โครงงานพลเอกเปรม 
    ติลณสูลานนท์ตัวแทนองค์การบริหารส่วน 
    จังหวัดชัยภูมิ 

อบจ.ชัยภูมิ 

17.นางสาวสุพรรณี  ชิดสันเทียะ 
     นางสาวพิมพ์ประกาย  
หาจัตุรัส 
     นางสาวสุดารัตน์ สองศร ี

1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาเปตอง ประเภท 
    เปตองทีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี การแข่งขัน     
    กีฬา นักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ (กีฬาโซน 
    หุบเขา)เป็นตัวแทนจังหวัดไปแข่งระดับภาค 
     ตะวันออกเฉียงเหนือ 

สมาคมกีฬาจงัหวัดชัยภูมิ 

18. นางสาวณัฐธชา เข็มอุทา 1. รางวัลชนะเลิศ กีฬาเปตอง ประเภท 
    เปตองทีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี การแข่งขัน 
    กีฬา นักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ (กีฬาโซน 
    หุบเขา) 
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 11.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลงานท่ีประสบผลส าเร็จจนได้รับการยอมรับ หรือเป็นตัวอย่างการปฏิบัติ  
(ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน)  

ท่ี 
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ฯลฯ 
อธิบายตัวบ่งชี้ความส าเร็จหรือระดับความส าเร็จ 

1 

โครงการสง่เสริมนักเรียนดีเด่น ๑. นักเรียนรางวัลพระราชทาน 2 คน ระดับมัธยมศึกษา 
    ตอนต้นและตอนปลาย 
๒. นักเรียนเยาวชนดีเด่น จ านวน ๑ คน 
๓. นักเรียนผู้มีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่ง 
    ประเทศไทย จ านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๕ 

2 
โครงการคณะกรรมการสถานศึกษาฯ จัดประชุม
ผู้ปกครอง  

๑. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดประชุม 
    ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน ๕๐๐ คน ภาคเรียนละ  
    ๑ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๙๐ 

3 

โครงการด ารงอัตลักษณ์ไหว้สวย ๑. นักเรียนได้รับการฝึกฝนเรื่องการไหว้ การกราบ ท้ังใน    
    รูปแบบของการฝึกกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อยหรือรายย่อย  
    คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๒. นักเรียนมีส่วนร่วมในการด ารงอัตลักษณ์การไหว้สวย  
    คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๓. นักเรียนได้รับการปลูกฝัง ระเบียบวินัยข้ันพ้ืนฐานที่ดีงาม    
    คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๔. นักเรียนไหว้ได้ถูกต้อง สวยงามเป็นธรรมชาติ ระดับดี 
    ข้ึนไป จ านวน ๕๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๐ 

4 

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๑. นักเรียนได้รับการคัดกรองด้านการเรียน ด้านความ 
    ประพฤติ ด้านความสามารถพิเศษ ด้านความเป็นอยู่และ 
    สุขภาพ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๒. โรงเรียนมีแผนงานโครงการ/งาน/กิจกรรม ในการ 
    ส่งเสริมพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน ครบทั้ง ๔ ด้าน 
    ได้แก่ ด้านการเรียน ด้านความประพฤติ ด้าน 
    ความสามารถพิเศษ ด้านความเป็นอยู่และสุขภาพ คิด 
    เป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๓. นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาด้านการเรียน ด้านความ 
    ประพฤติ ด้านความสามารถพิเศษ ด้านความเป็นอยู่และ     
    สุขภาพ ตามศักยภาพรายบุคคลหรือรายกลุ่ม  
    คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

5 

โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านความรู้และสมรรถนะตาม
หลักสูตรประชาคมอาเซียนเพ่ือการเป็นพลโลก 

๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบ 
    ระดับชาติผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 
๒. นักเรียนมีสมรรถนะที่จ าเป็นตามหลักสูตร คิดเป็น 
    ร้อยละ ๘๐ 
๓. นักเรียนตระหนักร่วมรับผิดชอบในฐานะพลเมืองอาเซียน  
    คิดเป็นร้อยละ ๘๐  

6 

โครงการสง่เสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ๑. นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการจ านวน ๘  
    กลุ่มสาระการเรียนรู ้
๒. ครูและนักเรียนจัดนิทรรศการแสดงผลงานใน 
   เชิงประจักษ์ และได้เผยแพร่ผลงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
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ที ่
ชื่อ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม/ฯลฯ 

อธิบายตัวบ่งชี้ความส าเร็จหรือระดับความส าเร็จ 

7 

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑. นักเรียนชายในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้เข้าร่วม 
    กิจกรรมลูกเสือ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๒. นักเรียนหญิงในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้เข้าร่วม 
    กิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๓. นักเรียนที่เลือกเรียนกิจกรรมรักษาดินแดน ได้เข้าร่วม 
    กิจกรรมรักษาดินแดน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๘ 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านดนตรีลูกทุ่งและ
แดนเซอร์ 

๑. นักเรียนกลุ่มสนใจลูกทุ่งแดนเซอร์เข้าร่วมกิจกรรมและ 
    ได้รับการส่งเสริมพัฒนา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๙ 
โครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

๑. โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม มีความรู้ความเข้าใจใน 
    บทบาทหน้าท่ีของตนเองเป็นอย่างดีย่ิง  
    คิดเป็นร้อยละ ๙๕ 

๑๐ 

โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบคุลากรทางการศึกษาสู่
มาตรฐานวิชาชีพ 

๑. ผู้บริหาร ครูและบคุลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา 
    ตนเองอย่างสม่ าเสมอตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนา 
    ตนเองปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ คิดเป็น 
    ร้อยละ ๑๐๐ 

๑๑ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ICT ๑. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในการเขียนเว็บไซต์ 

    ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver & Photoshop  
    คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๑๒ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) 

๑. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในการผลิตหนังสือ 
    อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 
๑1.๓  โครงการ/กิจกรรมพิ เศษ ท่ีด า เนินการตามนโยบายชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา ฯลฯ ได้แก่  

๑. โครงการ สัมมนา และฝึกศึกษาดูงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการตามนโยบายกรม ฯ) 
๒. โครงการการบริหารสถานศึกษาพอเพียง (โครงการตามนโยบายกรม ฯ) ท าให้สถานศึกษาผ่านการ

ประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ปี 2560 
๓. โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน (โครงการตามนโยบายกรม ฯ) 
๔. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านงานประดิษฐ์ (โครงการตามนโยบายโรงเรียน) 
๕. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์ (โครงการตามนโยบายกรม ฯ) 
๖. โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ (โครงการตามนโยบายกรม ฯ) 
๗. โครงการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (โครงการตามนโยบายโรงเรียน) 
๘. โครงการฝึกวิชาชีพช่าง (โครงการตามนโยบายโรงเรียน) 
๙. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (โครงการตามนโยบายโรงเรียน) 
๑๐. โครงการค่ายวิชาการ (โครงการตามนโยบายโรงเรียน) 
๑๑. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์แก่ผู้เรียน (โครงการตามนโยบายโรงเรียน) 
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  ๑๒. ผลการประเมนิคณุภาพภายในสถานศกึษาในปีที่ผ่านมา ปีการศกึษา 2560 
 12.1 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
สรุปผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ ๑  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ  
5 ดีเย่ียม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๒  ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมี
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา  

5 ดีเย่ียม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๓  สถานศึกษามีจ านวนผู้ เรียน มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อม  
ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

5 ดีเย่ียม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ ๔  สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 5 ดีเย่ียม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๕  สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
5 ดีเย่ียม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๖  สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  5 ดีเย่ียม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๗  สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 5 ดีเย่ียม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๘  สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่

เป็นมาตรการเสริมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน  
5 ดีเย่ียม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ ๙  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์   5 ดีเย่ียม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรสู่ประชาคมอาเซียน 3 ดี ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๑๑ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับ

ผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต   
5 ดีเย่ียม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

3.5 ดีมาก ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5 ดีเย่ียม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๔ ผู้เรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ 3.5 ดีมาก ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น     5 ดีเย่ียม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๑๖ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ

ผู้ปกครองและชุมชน 
5 ดีเย่ียม ได้มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยรวม 16 มาตรฐาน 4.69 ดีเย่ียม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๑7 สถานศึกษามีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน 5 ดีเย่ียม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๑8 สถานศึกษาพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

อย่างรอบด้าน 
5 ดีเย่ียม ได้มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยรวม 18 มาตรฐาน 4.72 ดีเย่ียม ได้มาตรฐาน 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

• ค่าเฉลี่ยรวมผลการประเมินคุณภาพ เท่ากับ 4.72  มีคุณภาพระดับ ดีเย่ียม 
การรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

• มีค่าเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพ เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา  
มีค่าเฉลี่ยต้ังแต่ 3.00 ข้ึนไป      ❑ ใช่ ❑ ไม่ใช่ 

• มีค่าเฉลี่ยของผลประเมินในระดับดีข้ึนไปไม่น้อยกว่า 12 มาตรฐาน  ❑ ใช่ ❑ ไม่ใช่ 
• ไม่มีผลประเมินคุณภาพของมาตรฐานอยู่ในระดับปรับปรุง   ❑ ใช่ ❑ ไม่ใช่ 

สรุปว่า ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม ❑ ได้ ❑ ไม่ได้ มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

 
จุดเด่น 
 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา           
มีคุณธรรมจริยธรรม ความคิดริเริ่ม  มีวิสัยทัศน์ ภาวะความเป็นผู้น า โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม  เน้นภาวะผู้น ารุ่น
กลาง  บริหารงานโดยใช้นวัตกรรม  LAPCOAM  Model สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ยืดหยุ่นตามบริบทท้องถิ่น โดยการนิเทศก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง ด าเนินการวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาท่ีเน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  มีการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ นักเรียนทุกคนได้รับการจัดการด้วยระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครองและชุมชน  มีส่วนร่วมในการดูแล
สถานศึกษาอย่างเข้มแข็งและเป็นรูปธรรม สถานศึกษาเป็นต้นแบบในการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
จึงมีสถานศึกษาต่าง ๆ  เข้ามาศึกษาดูงานอย่างสม่ าเสมอ โรงเรียนมีวัฒนธรรมองค์กรท่ีเข้มแข็ง  มีการปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องเป็นท่ียอมรับจากบุคลภายนอก ได้แก่  การไหว้สวย  มีจิตสาธารณะ สถานศึกษาด ารงกิจกรรม           
ด้านคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ได้อย่างยั่งยืน  นักเรียนทักษะในการท างานและสามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีภาวะผู้น าและผู้ตามท่ีดี  จนเป็น
วัฒนธรรมองค์กรท่ีสืบทอดต่อเนื่องกันมา  ได้แก่  ความเข้มแข็งของคณะกรรมการนักเรียน  การท ากิจกรรมจิต
อาสานักเรียน  ผู้ปกครองนักเรียน  ชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับประโยชน์จากการด าเนิน
โครงการ  จากงบประมาณบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) นักเรียนทุกคน
ได้รับการจัดการด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ท้ังด้านการเรียน  ด้านความประพฤติ  ด้านความสามารถพิเศษ  
ด้านความเป็นอยู่และสุขภาพ นักเรียนมีความสามารถเป็นเลิศอย่างรอบด้าน  ท้ังด้านการเรียน  ด้านความ
ประพฤติ  ด้านความสามารถพิเศษ  ตัวอย่างเช่น นักเรียนรางวัลพระราชทาน เยาวสตรีไทยดีเด่น เยาวชนดีเด่น
แห่งชาติ นักเรียนความประพฤติดี และการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  มีผลการแข่งขันชนะเลิศ  ระดับประเทศ  
ระดับภาค  และระดับจังหวัด  
 
จุดที่ควรพัฒนา  
 ครูควรมีการพัฒนาด้านงานวิจัยทางการศึกษาท่ีหลากหลาย สถานศึกษาควรมีการระดมงบประมาณ 
ทรัพยากร เพื่อปรับปรุง อาคาร สถานท่ี และปรับปรุงภูมิทัศน์ การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด           
การด ารงชีวิต การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสารภาษาอังกฤษ และทักษะอาชีพ เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต         
ให้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข รวมถึงการใฝ่รู้ใฝ่เรียน รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง      
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิตประจ าวันอย่างยั่งยืน  
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ข้อเสนอแนะ  
 ควรด ารงไว้ ซึ่ งวัฒนธรรมองค์กรท่ีดี การบริหารสถานศึกษาเข้มแข็ง ด้วยนวัตกรรม LAPCOAM               
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีสามารถเป็นต้นแบบได้ เพื่อพัฒนาให้เป็นสถานศึกษาท่ีมีความเป็นเลิศอย่าง  
รอบด้านอย่างยั่งยืน 
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13.  ผลการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสาม 
  ๑๓.1 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
น าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑   ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๖๔ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๕๗ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓   ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง                    ๑๐.๐๐ ๙.๒๕ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔   ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๑๙ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๘.๐๘ พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖   ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗   ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘   พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น

สังกัด 
๕.๐๐ ๔.๕๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    

ตัวบ่งชี้ที่ ๙   ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ  และ
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐   ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑  ผลการด า เ นินงานโครงการพิเศษเ พ่ือส่ ง เสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒   ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๔.๐๓ ดี 
 
ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา ๘๔.๐๓ คะแนน  มีคุณภาพระดับ ดี 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ          รับรอง       ❑ ไม่รับรอง 
กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก ......................................................................................................................... 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
จุดเด่น  ๑) ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 

๒) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
๓) ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
๔) ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 
๕) ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๖) ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 
๗) พัฒนาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 
๘) ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 
๙) ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
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๑๐) ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
๑๑) ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 

จุดที่ควรพัฒนา    ๑) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
ข้อเสนอแนะ  
๑) ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ๑.๑) ควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุกกลุ่มสาระวิชา ให้มีระดับคุณภาพสูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มสาระ
วิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และศิลปะ ควรจัดล าดับ
ความส าคัญการพัฒนาไว้ล าดับต้นๆ 
 ๑.๒) ควรส่งเสริมผู้เรียน ด้านทักษะกระบวนการคิด ให้หลากหลายมากขึ้น 
๒) ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ๒.๑) ควรส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีทักษะด้าน ไอ ซี ที ท่ีทันสมัยมากขึ้น เพื่อการจัดการเรียนการสอน
ให้มีผลสัมฤทธิ์มากขึ้น 
๓) ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๓.๑) ควรจัดระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ทุกกลุ่มสาระวิชาอย่างเป็นระบบ             
และต่อเนื่อง 
 ๓.๑) ควรพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการใช้ส่ือ ไอ ซี ที ให้หลากหลายมากขึ้น และเอื้อต่อการเรียนรู้           
ด้วยตนเองมากขึ้น 
๔) ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 ๔.๑) ควรพัฒนาเพื่อการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาให้รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ี
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาโดยเน้นท าการวิจัยและสร้างนวัตกรรมท่ีเกิดจากประสิทธิผลของระบบ
การประกันคุณภาพภายในพร้อมกับด าเนินการเผยแพร่ให้เป็นที่ยอมรับและส่งผลสู่ความเป็นเลิศต่อไป 
  



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า 58 
 

14.  การน าผลการประเมนิคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษามาใช้ในการปรบัปรงุและพัฒนา 
คณุภาพการศกึษาอย่างต่อเนื่อง 
 1. การพัฒนาเป็นสถานศึกษาเข้มแข็งโดยธ ารงไว้ซึ่งนวัตกรรม  LAPCOAM  Model   
 2. ด ารงความเป็นต้นแบบด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

3. ด ารงความเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBMLD) 
4. การพัฒนาสถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง  
5. การพัฒนาการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับชุมชม 

     6. การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

15.  การพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษาตามแผนปฏบิตักิารประจ าปีของสถานศกึษา 
  15.๑  การบริหารจัดการศึกษา  
  โรงเรียน ห้วยต้อนพิทยาคม ได้จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 5 ฝ่าย โดยแบ่งเป็น    
    1. ฝ่ายวิชาการ  
    ๒. ฝ่ายกิจการนักเรียน   
  ๓. ฝ่ายธุรการ  
   ๔. ฝ่ายบริหารท่ัวไป  
   ๕. ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
 ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ การบริหารโรงเรียนเข้มแข็ง การบริหารจัดการให้
โรงเรียนเข้มแข็ง เป็นโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ บริหารจัดการด้วย 7 ยุทธศาสตร์ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  2. ยุทธศาสตร์การด ารงความเป็นต้นแบบด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  4. ยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษาเข้มแข็ง 
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
  6. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน 
  7. ยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

 กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีใช้ ในกระบวนการท างานของโรงเรียน ซึ่งเป็นการท างานแบบครบวงจรของ PDCA  
(Plan  Do Check Act) นั้นผู้บริหารโรงเรียนได้สังเคราะห์จากสภาพการปฏิบัติงานจริงเป็นรูปแบบท่ีใช้ในโรงเรียน
ห้วยต้อนพิทยาคม เพื่อพัฒนาโรงเรียนห้วยต้อนพทิยาคมให้เป็นโรงเรียนเข้มแข็ง รูปแบบดังกล่าว คือ 
 LAPCOAM  model  ซึ่งสามารถอธิบายรูปแบบ ได้ดังนี ้
  L : Leadership  การใช้ภาวะผู้น า             
         A : Actual practice  การลงมือปฏิบัติจริง 
         P : Participation การมีส่วนร่วม              
         C : Coaching  การสอนแนะ 
         O : Oversee การก ากับติดตามดูแล           
         A : Assessment การประเมินผล 
         M : Morale  การสร้างขวัญก าลังใจ 
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาฯ 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
 

ฝ่ายธุรการ 
 

1. งานวางแผนงานฝ่ายธุรการ 
2. งานเลขานุการฝ่าย  
3. งานสารบรรณ 
4. งานบุคลากร 
5. งานการเงินและบัญชี 
6. งานพัสดุและสินทรัพย์ 
7. งานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
8. งานปฏิคมและสวัสดิการ 
9. งานยานพาหนะ    
10. งานนักการภารโรงและลูกจ้าง 
11. งานประเมินผลฝ่ายธุรการ 
 

ฝ่ายวิชาการ 

1. งานวางแผนงานฝ่ายวิชาการ 
2. งานเลขานุการฝ่าย 
3. งานทะเบียนนักเรียน 
4. งานวัดและประเมินผล 
5. งานบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 
6. งานจัดการเรียนการสอน  
7. งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
8. งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ  
9. งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
10. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
11. งานประเมินผลฝ่ายวิชาการ 
 
 

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

1. งานวางแผนงานฝายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

2. งานเลขานุการฝ่าย  
3. งานแผนงานและงบประมาณ 
4. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
5. งานควบคุมภายใน 
6. งานตรวจสอบภายใน 
7. งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8. งานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
9. งานประเมินผลฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 
 

ฝ่ายกิจการนักเรียน 

1. งานวางแผนงานฝ่ายกิจการนักเรียน 
2. งานเลขานุการฝ่าย 
3. งานวินัยและความประพฤตินักเรียน 
4. งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
5. งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
6 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
7. งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  
8. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและ

ส่งเสริมความเป็นเลิศ 
9. งานรักษาความปลอดภัย 
10. งานแนะแนวการศึกษา  
11.งานหอพักนักเรียน 
12. งานประเมินผลฝ่ายกิจการนักเรียน  
 

ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

1. งานวางแผนงานฝ่ายบริหารทั่วไป 
2. งานเลขานุการฝ่าย  
3 งานอนามัยและส่งเสริมสุขภาพ 
4. งานโภชนาการและสาธารณูปโภค 
5. งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
6. งานโสตทัศนศึกษา 
7. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
8. งานสัมพันธ์ชุมชน 
9. งานธนาคารโรงเรียน   
10. งานประเมินผลฝ่ายบริหารทั่วไป 
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 15.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์  
ของสถานศึกษา 

ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มียุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ภายใต้วิสัยทัศน์  

 
วิสัยทัศน์ 

 “โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นเลิศอย่างรอบด้าน ด ารงความเป็นต้นแบบ
ด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พัฒนาเป็นสถานศึกษาเข้มแข็งและน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
เรียนรู้ภายในปี 2564”  

 
พันธกิจ 

 ๑. การส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ๒. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ๓. การพัฒนาสถานศึกษาเข้มแข็ง 
 ๔. การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ 
 

 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1.1 พัฒนาความสามารถในการคิดของ 
      นักเรียน 
๑.๒ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
      ของนักเรียน 
๑.๓ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มี 
      ความรู้และสมรรถนะส าคัญตาม 
      หลักสูตร  สู่ประชาคมอาเซียน 

ฝ่ายวิชาการ 
 
ฝ่ายวิชาการและฝ่าย
กิจการนักเรียน 
ฝ่ายวิชาการ 

2. การด ารงความเป็นต้นแบบ 
    ด้านระบบดูแลช่วยเหลือ 
    นักเรียน 

2.1 ด ารงความเป็นต้นแบบด้านระบบ 
      ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ฝ่ายกิจการนักเรียนและ
ฝ่ายธุรการ 
 

3. การพัฒนาคุณภาพผู้บริหาร   
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.1 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มี 
      คุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า 
      และมีความสามารถในการบริหาร    
      จัดการศึกษา 
3.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการ 
      ศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม  
      มีความสามารถในการจัดการ 
     เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ฝ่ายธุรการ 
 
 
 
ฝ่ายธุรการ 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
4. การบริหารสถานศึกษา
เข้มแข็ง 
 

4.1 สนับสนุนทรัพยากรและ    
      สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัด     
      การศึกษา 
๔.๒ เสริมสร้างและพัฒนาให้ 
      สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และภูมิ 
      ปัญญาท้องถิ่น 
๔.๓ เสริมสร้างการบริหารสถานศึกษา 
      แบบมีส่วนร่วม 

ฝ่ายบริหารท่ัวไปและ           
ฝ่ายธุรการ 
 
ฝ่ายวิชาการ 
 
 
ฝ่ายกิจการนักเรียน            
ฝ่ายบริหารท่ัวไปและ          
ฝ่ายธุรการ 

๕. การพัฒนาสถานศึกษาเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 

๕.๑ น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
      พอเพียง พัฒนาผู้เรียน  ผู้บริหาร   
      ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      อย่างยั่งยืน 

ฝ่ายวิชาการและฝ่าย
บริหารท่ัวไป 

๖. การเสริมสร้างความสัมพันธ์
โรงเรียนกับชุมชน 

๖.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนผู้บริหาร   
      ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และ 
      นักเรียนให้มีคุณภาพ 
๖.๒ สร้างเครือข่ายทางการศึกษา 

ฝ่ายบริหารท่ัวไปและ          
ฝ่ายธุรการ 
 
ฝ่ายกิจการนักเรียน             

๗. การบริหารสถานศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันา
ท้องถิ่น 

๗.๑ ด าเนินการบริหารจัดการศึกษา 
      โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
๗.๒ พัฒนาสถานศึกษาตามนโยบาย 
      และแนวทางการปฎิรูปการศึกษา 

ฝ่ายวิชาการ 
 
ฝ่ายกิจการนักเรียนและ          
ฝ่ายธุรการ 

 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

๑. นักเรียนมีคุณภาพเป็นเลิศอย่างรอบด้าน 
๒. นักเรียนได้รับการพฒันาตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๓. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาเป็นสถานศึกษาเข้มแข็ง 
๔. ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน  น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่าง
ยั่งยืน 

   
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
   ไหว้สวย 
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษา 

 
2.1.  ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  

     ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 กระบวนการพัฒนา 
 1.1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  

   สถานศึกษา มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ให้เป็นไปตาม
ศักยภาพของผู้เรียน ตามมาตรฐาน และตัวช้ีวัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยท า
การวิเคราะห์ แล้วจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ท่ีมีความยืดหยุ่น หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการและ
ความสามารถของผู้เรียน ในการด าเนินการพัฒนาผู้เรียนใหม้ีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และ
การคิดค านวณ ด้วยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมการค้นคว้าหาความรู้ และการสรุปความ Yes  No  Ok 
ของนักเรียนทุกระดับช้ัน กิจกรรมอ่านออกเสียง อ่านจับใจความ กิจกรรมคัดเขียนไทย ต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 – 6 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาห้องสมุดยิ้มได้ 
กิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในโครงการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ
ทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ เป็นการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสนทนาภาษาอังกฤษ ฟัง ดู พูด โดยการจ้างครู
ชาวต่างชาติเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับภาษาและวัฒนธรรมจากเจ้าของภาษา
โดยตรง ส่วนการพัฒนาความสามารถด้านการคิดค านวณ ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา คณิตศาสตร์           
ทุกระดับช้ัน โดยมีกิจกรรมเพิ่มเติม คือ กิจกรรมคณิตคิดในใจ หรือ ท่องสูตรคูณ นอกจากนี้โรงเรียนได้ส่งเสริม
ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ตามโครงการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ท้ังใน
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ เพื่อให้โอกาสแก่นักเรียนได้แสดงความสามารถและศักยภาพของ
ตนเองในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ อย่างเต็มท่ี 

   วิธีการประเมินและการเก็บรวบรวมข้อมูล  ด้านสามารถในการอ่าน การเขียน            
การส่ือสาร  และการคิดค านวณ นั้น สถานศึกษาได้ก าหนดมาตรฐาน จ านวน 3 ข้อ คือ 1. ผู้เรียนร้อยละ 50              
มีผลการเรียนรายวิชาภาษาไทย ระดับ ดี (ผลการเรียน 3 ขึ้นไป) 2. ผู้เรียนร้อยละ 40 มีผลการเรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์  ระดับ ดี (ผลการเรียน 3 ขึ้นไป) และ 3. ผู้เรียนร้อยละ 40 มีผลการเรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศ 
ระดับ ดี   (ผลการเรียน 3 ขึ้นไป) โดยมีการประเมิน และเก็บรวบรวมข้อมูลจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
ภาษาไทย คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 ทุกระดับช้ัน ปีการศึกษา 
2561 โดยการส ารวจจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียน 3, 3.5 และ 4 แล้วน าจ านวนท่ีได้ไปหาค่าร้อยละ น าค่า
ร้อยละท่ีได้ไปเทียบกับค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้ ถ้าค่าร้อยละท่ีได้เท่ากับหรือสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้ ถือว่าบรรลุ ถ้าค่าร้อยละท่ีได้ต่ ากว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดถือว่าไม่บรรลุ 
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 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

   สถานศึกษาได้มีกระบวนการในการพัฒนาผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา โดยการประเมินผู้เรียนจากการสอบ     
วัดการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนส่ือความ ในทุกภาคเรียน เพื่อเป็นการวัดผลของผู้เรียน และการจัดกิจกรรม
โรงเรียนพอเพียง ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ช่ัวโมงเรียนพอเพียง ส าหรับผู้เรียน โดยส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้
วิเคราะห์หลักสูตร เพื่อบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้       
เพื่อให้ผู้เรียนน าความรู้ในรายวิชาสู่การคิดจ าแนกแยกแยะ  ใคร่ครวญไตร่ตรอง  พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น  และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ผ่านกิจกรรม
ถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และจัดนิทรรศการและน าเสนอ ผลงานการถอดบทเรียนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนในภาคเรียนท่ี 1 และ ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2561          
ทุกระดับช้ัน ท้ังในช้ันเรียนและคัดเลือกตัวแทนห้องเรียน เพื่อน าเสนอการถอดบทเรียนหน้าเสาธง  

   วิธีการประเมินและการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์            
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา สถานศึกษาได้ก าหนดมาตรฐาน จ านวน 
3 ข้อ คือ 1. ผู้เรียนร้อยละ 50 มีผลการสอบคิดวิเคราะห์ ระดับ ดี 2. ผู้เรียนร้อยละ 50 มีผลงานการถอด
บทเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับ ดี 3. ผู้เรียนร้อยละ 50 
สามารถจัดนิทรรศการและน าเสนอ ผลงานการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับ ดี             
มีการประเมิน และเก็บรวบรวมข้อมูลจากการหาค่าร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมิน การคิดวิเคราะห์                
การถอดบทเรียน และการจัดนิทรรศการ ผลงาน ระดับ ดี น าค่าร้อยละท่ีได้ไปเทียบกับค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนดไว้ ถ้าค่าร้อยละท่ีได้เท่ากับหรือสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ถือว่าบรรลุ ถ้า ค่าร้อยละท่ีได้ต่ ากว่า          
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดถือว่าไม่บรรลุ    
    3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   สถานศึกษา พัฒนาผู้เรียนในการสร้างนวัตกรรม โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายวิชาการออกแบบ สอนและฝึกให้ผู้เรียนทุกระดับช้ัน สามารถ
ออกแบบ และสร้างผลงาน ช้ินงาน ท่ีสามารถเผยแพร่ได้ในรายวิชา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ให้
ผู้เรียนกลุ่มท่ีสนใจได้ฝึกปฏิบัติ และจัดท าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ศาสตร์พระราชา ไว้บริการแก่นักเรียนและ
ผู้สนใจ ส่วนกลุ่มสาระการเรียนอื่น ๆ ก็จัดกิจกรรมการเรียนการสอนฝึกให้ออกแบบ วางแผน และด าเนินการ
จัดท าช้ินงาน โครงงาน จนมีผลงานครบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ท่ีสามารถน าเสนอได้  งานโรงเรียนพอเพียง
ท้องถิ่นได้จัดให้นักเรียนแกนน าเสนอหนังส้ันเฉลิมพระเกียรติ ศาสตร์พระราชา สร้างและถ่ายท าหนังส้ัน เผยแพร่
ทาง You Tube นอกจากนี้สถานศึกษายังส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน ร่วมกิจกรรมในโครงการยุวชนประกันภัยท่ี
สร้างเครือข่ายแกนน าในการร่วมรณรงค์และให้ความรู้แก่นักเรียน ชุมชน และสร้างหนังส้ันท่ีส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับประกันภัย เผยแพร่ทาง You Tube ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้ เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวม
ความรู้ได้ด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีม  เช่ือมโยงองค์ความรู้  และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์             
ส่ิงใหม่ ๆ  เป็นโครงงาน ช้ินงาน  ผลผลิต เพื่อผลิตนวัตกรรม สร้างส่ิงประดิษฐ์ 
   วิธีการประเมินและการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ของผู้เรียนนั้น สถานศึกษาได้ก าหนดมาตรฐาน จ านวน 3 ข้อ คือ 1. ผู้เรียนสามารถสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
เผยแพร่ได้ 1 เรื่อง/ต่อปีการศึกษา 2. ผู้เรียนสามารถสร้างหนังส้ัน เผยแพร่ได้ 1 เรื่อง/ต่อปีการศึกษา 3. ผู้เรียน
สามารถน าเสนอโครงงาน/ช้ินงาน 1 เรื่อง/ต่อปีการศึกษา มีการประเมิน และเก็บรวบรวมข้อมูลจากการนับผลงาน
นักเรียนในภาคเรียนท่ี 1 และ ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2561 ทุกระดับช้ัน โดยการส ารวจจ านวนผลงาน
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นักเรียนท่ีเผยแพร่ได้ แล้วน าจ านวนท่ีได้ไปเทียบกับค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้  ถ้าจ านวนท่ีได้เท่ากับ
หรือสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้   ถือว่าบรรลุ ถ้าจ านวนท่ีได้ต่ ากว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดถือว่าไม่
บรรลุ 
       4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   สถานศึกษา พัฒนาผู้เรียนด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
ส่ือสาร โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา เทคโนโลยี
สารสนเทศ ผู้เรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ครูผู้สอน สอนและฝึกปฏิบัติให้กับผู้เรียน ดังนี้ ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1 เรียนโปรแกรมภาษา scratch ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรียนการสร้างส่ือแนะน าตัวเองจากโปรแกรม Power 
Point ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรียนโปรแกรม HTML ภาษาในการสร้างเว็บไซต์ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6            
เรียนการสร้างเว็บไซต์จากโปรแกรม Dreamweaver และ Photo shop การเขียนโปรแกรมภาษาซีผ่าน Class 
room เป็นต้น นอกจากนี้ สถานศึกษาส่งเสริมผู้เรียนในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เช่น การแข่งขัน
ทักษะทางคอมพิวเตอร์ แข่งขันหุ่นยนต์ โครงงาน ซึ่งท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้           
การส่ือสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม ตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
   วิธีการประเมินและการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารนั้น สถานศึกษาได้ก าหนดมาตรฐาน คือ ผู้เรียนร้อยละ ๗๑ มีผลการเรียนรายวิชา
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี ระดับ ดี (ผลการเรียน ๓ ขึ้นไป) มีการประเมิน และเก็บรวบรวมข้อมูลจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี ๑ และภาคเรียนท่ี ๒ ทุกระดับช้ัน ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ โดยการส ารวจนักเรียนท่ีมีผลการเรียน ๓, ๓.๕ และ ๔ แล้วน าจ านวนท่ีได้ไปหาค่าร้อยละ น าค่าร้อยละ         
ท่ีได้ไปเทียบกับค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้ ถ้าค่าร้อยละท่ีได้เท่ากับหรือสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้           
ถือว่าบรรลุ ถ้าค่าร้อยละท่ีได้ต่ ากว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดถือว่าไม่บรรลุ 
  5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา    
   สถานศึกษา พัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา            
โดยการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ยืดหยุ่นตามบริบทท้องถิ่น มีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการและความสามารถของผู้เรียน           
ครูทุกคนต้องท าการวิเคราะห์มาตรฐาน  ตัวช้ีวัดในรายวิชาท่ีสอน  โดยวิเคราะห์ 4 ด้านดังนี้ ด้านความรู้             
ด้านทักษะกระบวนการ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และด้านสมรรถนะ 5 ด้าน  น าส่ิงท่ีได้จากการวิเคราะห์
มาตรฐาน ตัวช้ีวัด มาเขียนค าอธิบายรายวิชา  เขียนโครงสร้างรายวิชา  น าไปเขียนแผนการสอนโดยย่อทุกวิชา 
และเขียนแผนการสอนเต็มรูปคนละอย่างน้อย 1 วิชา/ภาคเรียน แล้วน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีการ
นิเทศก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง ด าเนินการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ น าระบบดูแล
ช่วยเหลือเข้ามามีส่วนร่วมโดยท าการวิเคราะห์ผู้เรียน ออกเป็น กลุ่มเก่ง เรียกว่า กลุ่มวางใจ เน้นเรียนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ กลุ่มปานกลาง เรียก กลุ่มห่วงใย เน้นความหลากหลาย ตามความถนัด ส่งเสริมให้นักเรียน มีความ
เป็นเลิศ ด้านดนตรี  กีฬา อาชีพ และกลุ่มเรียนอ่อน (อ่านไม่ ออก เขียนไม่ ได้) เรียกกลุ่ม ใกล้ชิด เน้นวิชาการอ่าน
ออกเสียงภาษาไทย เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคล เมื่อส้ินภาคเรียน จึงท าการวัดและประเมินผล 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกคน ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียนส่ือความ และผู้เรียนช้ัน ม. ๓ ม.๖ ประเมินสมรรถนะส าคัญทุกสมรรถนะ และการทดสอบระดับชาติ            
(O-NET)  
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    วิธีการประเมินและการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา สถานศึกษาได้ก าหนดมาตรฐาน จ านวน 5 ข้อ ดังนี้ 
   1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน สถานศึกษาก าหนดมาตรฐาน คือ ผู้เรียนร้อยละ 
๘๕ มีผลการเรียน  ๑  ขึ้นไป โดยน าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนท่ี ๑ และภาคเรียนท่ี ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
มาวิเคราะห์ข้อมูล โดยส ารวจจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียน ๑ ขึ้นไปในภาคเรียนท่ี ๑ และภาคเรียนท่ี ๒          
น าจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียน ๑ ขึ้นไปของท้ังสองภาคเรียนมารวมกัน น าไปหาค่าร้อยละ น าผลการค านวณค่า
ร้อยละท่ีได้ไปเทียบกับค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้หากค่าร้อยละท่ีได้เท่ากับหรือสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ี
สถานศึกษาก าหนดไว้ถือว่า บรรลุ  แต่หากค่าร้อยละท่ีได้ต่ ากว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดถือว่าไม่บรรลุ 
   2. การประเมินสมรรถนะของผู้เรียนช้ัน ม.๓ และ ม.๖ สถานศึกษาก าหนดมาตรฐาน 
คือ ผู้เรียนช้ัน ม. ๓ และ ม.๖ ร้อยละ  ๕๐ มีคะแนนการทดสอบสมรรถนะส าคัญทุกสมรรถนะผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 
๕๐ ขึ้นไป) โดยน าผลการประเมินสมรรถนะของผู้เรียนช้ัน ม.๓ และ ม.๖ มาวิเคราะห์ข้อมูล คือ ส ารวจจ านวน
นักเรียนท่ีเข้าสอบ จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ ๕๐ หรือ ๕ คะแนนขึ้นไป) ในแต่ละด้าน  
น าจ านวนนักเรียนท่ีผ่านการประเมินในแต่ละด้านรวมกัน แล้วน าไปหาค่าร้อยละ (ผลรวมของจ านวนนักเรียน        
ท่ีผ่านเกณฑ์ประเมินแต่ละด้าน x ๑๐๐) ÷ ผลรวมของจ านวนนักเรียนท่ีเข้าสอบท้ังหมด) น าค่าร้อยละท่ีได้จากการ
ค านวณไปเทียบกับค่าป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้หากค่าร้อยละท่ีได้เท่ากับหรือสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ี
สถานศึกษาก าหนดไว้ถือว่า บรรลุ แต่หากค่าร้อยละท่ีได้ต่ ากว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดคือว่าไม่บรรลุ 
   3. การทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของผู้เรียนช้ัน ม.๓ และ ม.๖ สถานศึกษาก าหนด
มาตรฐาน คือ ผู้เรียนช้ัน ม.๓ และ ม.๖ ร้อยละ ๕๐ มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) รวมทุกรายวิชา                  
มีค่า T-Score≥๔๐.๐๐ โดยน าผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของผู้เรียนช้ัน ม.๓ และ ม.๖ มาวิเคราะห์ข้อมูล     
โดยเอาคะแนนรวมทุกรายวิชาของนักเรียนช้ัน ม.๓ และ ม.๖ ไปหาค่า  T-Score  โดยใช้สูตรคณิตศาสตร์ หลังจาก
นั้นส ารวจจ านวนนักเรียนท่ีมีค่า T-Score≥๔๐.๐๐ ของแต่ละรายวิชาเอาจ านวนนักเรียนท่ีมีค่า  T-Score≥๔๐.๐๐ 
ของทุกรายวิชารวมกัน แล้วน าไปหาค่าร้อยละ (ผลรวมของจ านวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์แต่ละด้าน x ๑๐๐) ÷  
ผลรวมของจ านวนนักเรียนท่ีเข้าสอบท้ังหมด) น าค่าร้อยละท่ีได้จากการค านวณไปเทียบกับค่าเป้าหมาย                
ท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้หากค่าร้อยละท่ีได้เท่ากับหรือสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้ถือว่า บรรลุ            
แต่หากค่าร้อยละท่ีได้ต่ ากว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดคือว่าไม่บรรลุ  
   4. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน สถานศึกษาก าหนดมาตรฐาน             
คือ ผู้เรียน ร้อยละ  ๘๐ ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยน าผลการประเมินคุณลักษณะ              
อันพึงประสงค์ของนักเรียนภาคเรียนท่ี ๑ และภาคเรียนท่ี ๒ มาวิเคราะห์ข้อมูล โดยส ารวจจ านวนนักเรียนท่ีผ่าน
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท้ังสองภาคเรียน น าข้อมูลท่ีได้ไปหาค่าร้อยละ (ผลรวมของจ านนวน
นักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์ประเมินภาคเรียนท่ี ๑ และภาคเรียนท่ี ๒ x ๑๐๐) ÷ ผลรวมของจ านวนนักเรียนท่ีได้รับการ
ประเมินในภาคเรียนท่ี ๑ และ๒) น าค่าร้อยละท่ีได้จากการค านวณไปเทียบกับค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้
หากค่าร้อยละท่ีได้เท่ากับหรือสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้ถือว่า บรรลุ แต่หากค่าค่าร้อยละท่ีได้ต่ า
กว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดถือว่าไม่บรรลุ 
   5. การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนส่ือความ สถานศึกษาก าหนดมาตรฐาน             
คือ ผู้เรียนร้อยละ  ๗๕ ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนส่ือความ โดยน าน าผลการประเมิน          
การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนส่ือความของนักเรียนภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 มาวิเคราะห์ข้อมูล               
โดยส ารวจจ านวนนักเรียนท่ีผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนส่ือความท้ังสองภาคเรียน น าข้อมูล              
ท่ีได้ไปหาค่าร้อยละ (ผลรวมของจ านนวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์ประเมินภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 x 100) 
÷  ผลรวมของจ านวนนักเรียนท่ีได้รับการประเมินในภาคเรียนท่ี 1 และ2) น าค่าร้อยละท่ีได้จากการค านวณไป
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เทียบกับค่าป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้หากค่าร้อยละท่ีได้เท่ากับหรือสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด
ไว้ถือว่า บรรลุ  แต่หากค่าร้อยละท่ีได้ต่ ากว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดถือว่าไม่บรรลุ    
   6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
   สถานศึกษา พัฒนาผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน จัดแผนการเรียนสายศิลป์ อาชีพ ท้ังแบบท่ีเรียนในโรงเรียน และสายศิลป์อาชีพ
ทวิศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในแก่ผู้เรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีความประสงค์จะเรียน
ต่อในสายวิชาชีพ เมื่อผู้เรียนส าเร็จการศึกษาครบหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองวุฒิการศึกษาท้ังใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพพร้อมกัน ท าให้ผู้เรียนได้มีความรู้พื้นฐาน และทักษะ
ต่องานอาชีพ นอกจากนี้ สถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวเสริมต่อเพื่อพัฒนาอาชีพ ในคาบแนะแนวท าการส ารวจ
ผู้เรียน เกี่ยวกับอาชีพท่ีผู้เรียนสนใจ แล้วแนะแนวให้กับผู้เรียน เป็นต้น 
    วิธีการประเมินและการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้านความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดี
ต่องานอาชีพ สถานศึกษาได้ก าหนดมาตรฐาน คือ นักเรียน ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียน ม. ๓ และ ม. ๖ ท่ีศึกษาต่อ
หรือได้ประกอบอาชีพ โดยน าข้อมูลนักเรียนจากแบบส ารวจติดตามนักเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  โดยการหาค่าร้อยละ น าค่าร้อยละท่ีได้มาไปเทียบกับค่าเป้าหมายท่ี
สถานศึกษาก าหนดไว้ ถ้าค่าร้อยละท่ีได้เท่ากับหรือสูงกว่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ถือว่าบรรลุ ถ้าค่าร้อยละได้ต่ ากว่า
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดถือว่าไม่บรรลุ 
 
 1.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1) มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
   สถานศึกษา มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียน ด้านคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตาม                       
ท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การเคารพในกติกาของสังคม มีค่านิยม
และจิตส านึกท่ีดี ไม่ขัดต่อกฎหมายและวัฒนธรรมท่ีดีงามของสังคมแก่ ผู้เรียน จากพื้นฐานความเช่ือท่ีว่า                     
ถ้าสามารถขัดเกลาให้ผู้เรียนมีความอ่อนน้อมถ่อมตน อ่อนโยนเป็นผู้ว่าง่าย จิตใจดีงาม มีความฉลาดทางอารมณ์  
เช่ือฟังค าสอนของบิดามารดา ครูอาจารย์ แล้ว จะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถท่ีจะเรียนรู้ในหลักวิชาการ ศาสตร์ ศิลป์ 
แขนงอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงใช้นวัตกรรมวิธีการท่ีหลากหลาย ในการปลูกฝัง  อบรม                   
และฝึกฝนให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะดังกล่าว โดยส่ือออกมาเป็นพฤติกรรมท่ีเป็นรูปธรรม สามารถสัมผัสได้เชิง
ประจักษ์ ในบริบทของโรงเรียนจึงก าหนดเป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จของมาตรฐานนี้คือ  “ผู้เรียนมีอัตลักษณ์
ไหว้สวย” มีโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีใช้ในการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน คือ โครงการด ารงอัตลักษณ์ไหว้สวย                         
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม             
กิจกรรมวิถีพุทธ กิจกรรมน้องไหว้พี่ – พี่รับไหว้ กิจกรรมไปลา – มาไหว้ กิจกรรมประกวดมารยาทไทย รายบุคคล  
รายห้อง ยกย่องชมเชย มอบเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณ นักเรียนต้นแบบด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์               
ด้านต่าง ๆ ท้ัง 8 ด้าน ท้ังนี้ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
   วิธีการประเมินและการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้านคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด สถานศึกษาได้ก าหนดมาตรฐาน คือ นักเรียน ร้อยละ  80 มีอัตลักษณ์ไหว้สวยและเป็น
แบบอย่างได้ ระดับดี โดยน าข้อมูลนักเรียนจากแบบประเมิน “การไหว้สวย”รายห้อง ต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 1 – 6 ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของนักเรียนท่ีผ่านการประเมินไหว้สวย รายห้อง ในระดับดี มาหาค่าร้อยละ น าค่า
ร้อยละท่ีได้มาไปเทียบกับค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้ ถ้าค่าร้อยละท่ีได้เท่ากับหรือสูงกว่าเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้ ถือว่าบรรลุ ถ้าค่าร้อยละได้ต่ ากว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดถือว่าไม่บรรลุ 
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  2) มีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
   สถานศึกษา มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
โดยผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
กิจกรรมลอยกระทง เป็นต้น เป็นการปลูกฝังความเป็นไทย ให้นักเรียนรู้รากเหง้าวัฒนธรรม การด าเนินชีวิตตาม
แนวทางวิถีพุทธ วิถีไทย ด้วยการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย 
   วิธีการประเมินและการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย สถานศึกษาได้ก าหนดมาตรฐาน คือ นักเรียน ร้อยละ  80  เห็นคุณค่า และมีส่วนร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทย/
ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยน าข้อมูลนักเรียนจากแบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มาหาค่าร้อยละ น าค่าร้อยละท่ีได้มาไปเทียบกับค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนดไว้ ถ้าค่าร้อยละท่ีได้เท่ากับหรือสูงกว่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ถือว่าบรรลุ ถ้าค่าร้อยละได้ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย
ท่ีสถานศึกษาก าหนดถอืว่าไม่บรรลุ 
  3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   สถานศึกษา มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง         
และหลากหลาย โดยครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อาทิเช่น กิจกรรมการเรียนการสอนคาบแนะแนว กิจกรรม                
โฮมรูมของครูประจ าช้ัน การให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียนท้ังลักษณะเด่ียวและกลุ่ม ส่งเสริมทักษะการท างานเป็นทีม โดย
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ  วัย  เช้ือชาติ  
ศาสนา  ภาษาวัฒนาธรรม  ประเพณี 
    วิธีการประเมินและการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้านยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย สถานศึกษาได้ก าหนดมาตรฐาน คือ นักเรียน ร้อยละ ๘๐ ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย ประเมินผลและเก็บรวบรวมโดยท าแบบส ารวจพฤติกรรมนักเรียน ในภาคเรียนท่ี ๑ และภาคเรียน
ท่ี ๒ ทุกระดับช้ัน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยการหาค่าร้อยละ น าค่าร้อยละท่ีได้มาไปเทียบกับค่าเป้าหมายท่ี
สถานศึกษาก าหนดไว้ ถ้าค่าร้อยละท่ีได้เท่ากับหรือสูงกว่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ถือว่าบรรลุ ถ้าค่าร้อยละได้ต่ ากว่า
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดถือว่าไม่บรรลุ  
  4) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
   สถานศึกษา พัฒนาผู้เรียนทางด้านสุขภาวะร่างกาย และจิตสังคม ผ่านการจัดกิจกรรม 
อาทิเช่น กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจ าปี กิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพ ดนตรี กิจกรรมกีฬาสีภายใน กิจกรรม
ออกก าลังกายทุกวันพฤหัสบดี จิตอาสาลงพื้นท่ี เป็นต้น ส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม และการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  
   วิธีการประเมินและการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้านสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
สถานศึกษาได้ก าหนดมาตรฐาน คือ นักเรียน ร้อยละ 80 มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคมดีตามวัย 
ประเมินผลและเก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจน้ าหนัก ส่วนสูง ของนักเรียนทุกระดับช้ัน แล้วน าผลท่ีได้ไปเทียบ
กับเกณฑ์มาตรฐานน้ าหนัก และส่วนสูง จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  แล้วน ามาหาค่าร้อยละของ
นักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ าหนัก และส่วนสูง  น าค่าร้อยละท่ีได้ไปเทียบกับค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด
ไว้ ถ้าค่าร้อยละท่ีได้เท่ากับหรือสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ถือว่าบรรลุเป้าหมาย หรือถ้าค่าร้อยละท่ีได้ต่ ากว่า
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้ ถือว่าไม่บรรลุเป้าหมาย   
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ผลการด าเนินงาน 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน สถานศึกษาขอน าเสนอข้อมูลผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายที ่
สถานศึกษา

ก าหนด 
  

ผลลัพธ์ที ่
สถานศึกษา 

ท าได้ 
  

ระดับค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมาย

คะแนน 

ต่ ากว่า 
ระดับที่ 
ก าหนด 

เท่ากับ 
ระดับที่ 
ก าหนด 

สูงกว่า 
ระดับที่ 
ก าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรลุ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน   

   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
        1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ    ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 

        1. ผู้เรียนร้อยละ 50  
มีผลการเรียนรายวิชาภาษาไทย 
ระดับ ดี (ผลการเรียน 3  ข้ึนไป) 
         2. ผู้เรียนร้อยละ 40  
มีผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ 
ระดับ ดี  (ผลการเรียน 3  ข้ึนไป) 
        3. ผู้เรียนร้อยละ 40 มีผล
การเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 
ระดับ ดี  (ผลการเรียน 3  ข้ึนไป) 

 
ร้อยละ 50 
 
ร้อยละ 40 
 
 
ร้อยละ 40 

  
 ร้อยละ ๖๐.๕๓ 
  
ร้อยละ ๔๒.๘๖ 
 
 
ร้อยละ ๕๐.๗๕ 

  
  
  
  

  
  
  
  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

  

 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ ประเมินจากผลการเรียนของ
ผู้เรียน ท่ีมีผลการเรียนระดับดี คือ เกรด 3-4 ในรายวิชาภาษาไทย ผลการประเมินได้ ร้อยละ  ๖๐.๕๓ รายวิชา
คณิตศาสตร์ ร้อยละ ๔๒.๘๖ และรายวิชาภาษาอังกฤษ ร้อยละ ๕๐.๗๕ ซึ่งท้ัง 3 รายวิชาสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ี
สถานศึกษาก าหนด  
 

 ตารางแสดงผลการเรียนของนักเรียน รายวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2561  
ปีการศึกษา 2561 จ านวนนักเรียน 

(คน) 
ระดับผลการเรียน 

ร มส. 0-2.5 3-4 
ภาคเรียนท่ี 1 702 0 222 480 
ภาคเรียนท่ี 2 661 0 316 345 

รวม 1,363 0 538 825 
คิดเป็นร้อยละ 100 0 39.47 60.53 

  

 ผู้เรียนมีผลการเรียนรายวิชาภาษาไทย ท่ีมีผลการเรียน ระดับ 0-2.5 คิดเป็นร้อยละ 39.47 และระดับ 
3-4 คิดเป็นร้อยละ 60.53 
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กราฟท่ี 1 แสดงผลการเรียนในรายวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2561 

 

 ตารางผลการเรียนของผู้เรียน รายวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 
ปีการศึกษา 2561 จ านวนผู้เรียน (คน) ระดับผลการเรียน 

ร มส. 0-2.5 3-4 
ภาคเรียนท่ี 1 772 0 492 280 
ภาคเรียนท่ี 2 789 0 400 389 

รวม 1,561 0 892 669 
คิดเป็นร้อยละ 100 0 57.14 42.86 

  

 นักเรียนมีผลการเรียนรายวิชาภาษาไทย ท่ีมีผลการเรียน ระดับ 0-2.5 คิดเป็นร้อยละ 57.14 และระดับ 
3-4 คิดเป็นร้อยละ 42.86 

 
กราฟท่ี 2 แสดงผลการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 

 

ตารางแสดงผลการเรียนของจ านวนผู้เรียน รายวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561  
ปีการศึกษา 2561 จ านวนผู้เรียน (คน)  ระดับผลการเรียน 

ร มส. 0-2.5 3-4 
ภาคเรียนท่ี 1 702 0 222 480 
ภาคเรียนท่ี 2 661 0 316 345 

รวม 1363 0 538 825 
คิดเป็นร้อยละ 100 0 39.47 60.53 

  

 ผู้เรียนมีผลการเรียนรายวิชาภาษาไทย ท่ีมีผลการเรียน ระดับ 0-2.5 คิดเป็นร้อยละ 39.47 และระดับ 
3-4 คิดเป็นร้อยละ 60.53 
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กราฟท่ี 3 แสดงผลการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 

 
ตารางแสดงผลการประเมิน ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ประเด็นพิจารณาท่ี 2 – 6 ดังนี้ 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายที ่
สถานศึกษา

ก าหนด 
  

ผลลัพธ์ที ่
สถานศึกษา 

ท าได้ 
  

ระดับค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมาย

คะแนน 

ต่ ากว่า 
ระดับที่ 
ก าหนด 

เท่ากับ 
ระดับที่ 
ก าหนด 

สูงกว่า 
ระดับที่ 
ก าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรลุ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  

   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
        2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
ระดับคุณภาพ ดี 
 

        1. ผู้เรียนร้อยละ 50  
มีผลการสอบคิดวิเคราะห์ (ระดับ ดี)  
        2. ผู้เรียนร้อยละ 50  
มีผลงานการถอดบทเรียนตาม
แผนการจัดการเรียนรู้  ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  
(ระดับ ดี)  
        3. ผู้เรียนร้อยละ 50 
สามารถจัดนิทรรศการและน าเสนอ 
ผลงานการถอดบทเรียนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  
(ระดับ ดี) 
 

ร้อยละ 50 
 
ร้อยละ 50 
 
 
 
 
ร้อยละ 50 

ร้อยละ 62.21 
 
ร้อยละ 91.25  
 
 
 
 
ร้อยละ 86.45  
 

  
  
  
  

  
  
  
  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 

    1. ผู้เรียนสามารถสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์  เผยแพร่ได้ 1 เรื่อง/
ต่อปีการศึกษา 
 

หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ 
1 เรื่อง/ปี
การศึกษา 

หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ 
6เรื่อง/ปี
การศึกษา 
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ตารางแสดงผลการประเมิน ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ประเด็นพิจารณาท่ี   2 – 6 ดังนี้ ต่อ 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายที ่
สถานศึกษา

ก าหนด 
  

ผลลัพธ์ที ่
สถานศึกษา 

ท าได้ 
  

ระดับค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมาย

คะแนน 

ต่ ากว่า 
ระดับที่ 
ก าหนด 

เท่ากับ 
ระดับที่ 
ก าหนด 

สูงกว่า 
ระดับที่ 
ก าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรลุ 

    2. ผู้เรียนสามารถสร้างหนังสั้น        
เผยแพร่ได้ 1 เรื่อง/ปีการศึกษา 
 
 
    
3. ผู้เรียนสามารถน าเสนอโครงงาน/
ชิ้นงาน 1 เรื่อง/ปีการศึกษา 

หนังสั้น 1 
เรื่อง/             
ปีการศึกษา 
 
 
โครงงาน/
ชิ้นงาน     1 
เรื่อง/ปี
การศึกษา 
 

 หนังสั้นเฉลิม
พระเกียรติ 
ศาสตร์พระราชา 
1 เรื่อง/ ปี 
 
การศึกษา 
หนังสั้น คปภ.1 
เรื่อง/ปี
การศึกษา 
โครงงาน/
ชิ้นงาน      
 1 เรื่อง/ปี
การศึกษา 

  
  
  
  

  
 
  
  
  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

4. มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับคุณภาพ ดี  
 

     1. นักเรียน ร้อยละ ๗๑ มีผล
การเรียนด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ระดับ ดี  
(ผลการเรียน ๓ ข้ึนไป) 

ร้อยละ 71 ร้อยละ 80  
 

 
 

 

 

  
 

 
 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรที่สถานศึกษาก าหนด ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

    ๑. ผู้เรียนร้อยละ ๘๕  
มีผลการเรียน  ๑  ข้ึนไป 
    ๒. ผู้เรียนชั้น ม. ๓ และ ม.๖  
ร้อยละ  5๐ มีคะแนนการทดสอบ
สมรรถนะส าคัญทุกสมรรถนะผ่าน
เกณฑ์ (ร้อยละ ๕๐ ข้ึนไป) 
    3. ผู้เรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖  
ร้อยละ ๕๐ มีผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) รวมทุกรายวิชา
มีค่า T-Score≥๔๐.๐๐ 
    ๔. ผู้เรียนร้อยละ  ๘๐ ผ่านการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
    ๕. ผู้เรียนร้อยละ  ๗๕ ผ่านการ
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียนสื่อความ 

ร้อยละ 85 
 
ร้อยละ 50 
 
 
 
ร้อยละ ๕0 
 
 
 
ร้อยละ 80 
 
ร้อยละ 75 

ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 52.78 
 
 
 
ร้อยละ ๕๔.๐๒ 
 
 
 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 
ร้อยละ ๑๐๐ 
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ตารางผลการประเมิน ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ประเด็นพิจารณาท่ี 2 – 6 ดังนี้ ต่อ 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายที ่
สถานศึกษา

ก าหนด 
  

ผลลัพธ์ที ่
สถานศึกษา 

ท าได้ 
  

ระดับค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมาย

คะแนน 

ต่ ากว่า 
ระดับที่ 
ก าหนด 

เท่ากับ 
ระดับที่ 
ก าหนด 

สูงกว่า 
ระดับที่ 
ก าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรลุ 

6. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ระดับคุณภาพ ดี 
 

    1. ผู้เรียน ร้อยละ 80   
ของนักเรียน  ม.3  และม. 6   
ที่ศึกษาต่อหรือได้ประกอบอาชีพ 

ร้อยละ 80   ร้อยละ ๘๗.๑๐  
 

 
 

 

 

  
 

 
 

 
 ผลการประเมิน มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน โดยประเด็น
พิจารณา ข้อท่ี 2 – 6 ดังนี้ 
 ประเด็นพิจารณาท่ี 2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา ผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด  
 ข้อท่ี 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 ข้อท่ี 4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 ข้อท่ี 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรท่ีสถานศึกษาก าหนด ผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
 ข้อท่ี 6 มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
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ตารางแสดงผลการประเมิน ข้อ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ประเด็นพิจารณาท่ี 1 – 4 ดังนี้  
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายที ่
สถานศึกษา

ก าหนด 
  

ผลลัพธ์ที ่
สถานศึกษา 

ท าได้ 
  

ระดับค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมาย

คะแนน 

ต่ ากว่า 
ระดับที่ 
ก าหนด 

เท่ากับ 
ระดับที่ 
ก าหนด 

สูงกว่า 
ระดับที่ 
ก าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรลุ 

1. มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ระดับคุณภาพ ดี 
 

     1. ผู้เรียน ร้อยละ  80  
มีอัตลักษณ์ไหว้สวยและเป็น
แบบอย่างได้ ระดับดี 
 

ร้อยละ 80   ร้อยละ ๘๗  
 

 
 
 

  
 

 
 

2. มีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

     1. ผู้เรียน ร้อยละ  80   
เห็นคุณค่า และมีส่วนร่วมอนุรักษ์
ความเป็นไทย/ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

ร้อยละ 80   ร้อยละ 90  
 

 
 
 

  
 

 
 

3. ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ระดับคุณภาพ ดี 
 

     1. ผู้เรียน ร้อยละ  80   
ที่ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 
 

ร้อยละ 80   ร้อยละ ๘๗.๑๐  
 

 
 
 

  
 

 
 

4. มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ระดับคุณภาพ ดี 
 

    1. ผู้เรียน ร้อยละ 80  มีสุขภาพ
กาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคมดี
ตามวัย 
 

ร้อยละ 80   ร้อยละ 85  
 

 
 
 

  
 

 
 

 
 ผลการประเมิน มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู้เรียน ข้อ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ประเด็น
พิจารณาท่ี 1 – 5 ดังนี้ 
 ประเด็นพิจารณาท่ี 1 มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ผลการประเมินสูงกว่าค่า
เป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด  
 ข้อท่ี 2 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 ข้อท่ี 3 ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
 ข้อท่ี 4 มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 
 สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ร้อยละเฉลี่ย ๘๐.๘๖ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
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ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 
 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 
 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
    1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) มีความสามารถในการอ่าน  
การเขียน การส่ือสาร และการคิด
ค านวณ  

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และ   
    ภาษาอังกฤษ 
2. กิจกรรมการค้นคว้าหาความรู้และการสรุปความ Yes No  Ok 
3. กิจกรรมอ่านออกเสียง อ่านจับใจความ (ในรายวิชาภาษาไทย  
    ม. 1 – 6) 
4. กิจกรรมคัดเขียนไทย (ในรายวิชาภาษาไทย ม. 1 – 6) 
5. กิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษ (ม. 1 – 6) 
6. กิจกรรมคณิตคิดในใจ หรือ ท่องสูตรคูณ (รายวิชาคณิตศาสตร์  
    ม. 1 – 6) 

2) มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

1. ข้อสอบอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนส่ือความ 
    ภาคเรียนท่ี 1-2 
2. ใบกิจกรรมถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    8 กลุ่มสาระ ครบทุกระดับช้ัน 
3. ผลการประเมินการน าเสนอช้ินงาน ผลงานการถอดบทเรียน 
    ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเรียนท่ี 1-2 

3) มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ศาสตร์พระราชา จ านวน 6 เรื่อง  
2. หนังส้ันเฉลิมพระเกียรติ ศาสตร์พระราชาจ านวน 1 เรื่อง  
   “ศาสตร์แห่งน้ า” เผยแพร่ผ่าน You tube 
3. หนังสั้น คปภ.1 

4) มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการการเรียนผลการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์  
    และเทคโนโลยี 
2. แผนการจัดการเรียนรู้รายรายวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรท่ีสถานศึกษาก าหนด 

1. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
2. รายงานผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนช้ัน ม.๓ และ ม.๖ 
3. ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ม.3 และม.6  
4. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5. ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนส่ือความ 

6) มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และ 
เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๑. แบบส ารวจติดตามนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ    
    มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
๒. แบบบันทึกกิจกรรมการเรียน / การเข้าร่วมกิจกรรม 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ี
ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

1. โครงการด ารงอัตลักษณ์ไหว้สวย 
2. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 
 

 3.  โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม              
4. กิจกรรมวิถีพุทธ            
5. กิจกรรมน้องไหว้พี่ – พี่รับไหว ้
6. กิจกรรมไปลา – มาไหว้ 
7. กิจกรรมประกวดมารยาทไทย รายบุคคล  รายห้อง    

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและ 
ความเป็นไทย 

1. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
    ของผู้เรียน 
2. แบบประเมินเข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
3. แบบประเมินเข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทง 

3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกัน  
บนความแตกต่างและหลากหลาย 

๑.  แบบบันทึกโฮมรูม 
๒.  แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว 
๓.  แบบบันทึก/ ทะเบียนการให้ค าปรึกษา 
๔.  ภาพถ่ายกิจกรรม การเรียนการสอน กิจกรรมท่ีท าร่วมกันเป็นทีม /  
     หมู่คณะ 
๕.  สรุปสารสนเทศงานแนะแนว 
๖.  แบบประเมินบุคลิกภาพ 

4) สุขภาวะทางร่างกายและ 
จิตสังคม 

1. แบบรายงานผลน้ าหนัก  ส่วนสูงของนักเรียน 
2. แบบรายงาน สรุปกีฬาสีภายใน 
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จุดเด่น 
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา จุดเด่น 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน        
      1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) มีความสามารถในการอ่าน  
การเขียน การส่ือสาร และการคิด
ค านวณ  

1. สถานศึกษาได้จัดท าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกภาคเรียนเพื่อใช้เป็น 
    แหล่งข้อมูลด้านวิชาการ 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ  
    มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ี 
    หลากหลายท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

2) มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

1. สถานศึกษามีข้อสอบวัดการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนส่ือความ  
    เพื่อประเมินผลนักเรียนทุก ภาคเรียน  
2. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการบูรณาการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญา 
    ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนได้ เกิดกระบวนการ 
    คิดวิเคราะห์ พิจารณาโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  
3. นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ 
    ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมเป็นกลุ่ม ระดมความคิด สร้างช้ินงาน  
    ถอดบทเรียน และน าเสนอช้ินงาน พร้อมท้ังมีคณะกรรมการ     
    ประเมินผลงาน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ซึ่งกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความ     
    มุ่งมั่น และกระตือรือร้น 

3) มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

1. สถานศึกษามีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ให้นักเรียน    
    กลุ่มสนใจได้ฝึกปฏิบัติ และจัดท าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ท าให้มี   
    หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ศาสตร์ พระราชาไว้บริการแก่นักเรียนและ 
    ผู้สนใจจ านวน 5 เรื่อง  
2. งานโรงเรียนพอเพียงท้องถิน่ได้ จัดให้นักเรียนแกนน าเสนอหนังส้ัน 
    เฉลิมพระเกียรติ ศาสตร์พระราชา สร้างและถ่ายท าหนังส้ัน เผยแพร่ 
    ทาง You Tube จ านวน 1 เรื่อง 
3. สถานศึกษาส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน โครงการยุวชนประกันภัยท่ีสร้าง    
    เครือข่ายแกนน าในการร่วมรณรงค์และให้ความรู้แก่นักเรียน ชุมชน  
    และสร้างหนังส้ัน ท่ีส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประกันภัย เผยแพร่ทาง  
    You Tube จ านวน 1 เรื่อง  
4. นักเรียนได้รับการฝึกให้ออกแบบ วางแผน และด าเนินการจัดท า 
    ช้ินงาน โครงงาน จนมีผลงานครบ 8 กลุ่มสาระ  ท่ีสามารถน าเสนอได้ 

4) มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

๑. แผนการสอนท่ีเน้นการลงมือปฏิบัติจริงจนเกิดทักษะและน าไปใช้ได้ 
    จริงในการด ารงชีวิตและในอนาคต เช่น สมัครเรียนผ่านเว็บไซต์ 
    ออนไลน์ ท าผลงานผ่านเว็บไซต์และสามารถปริ้นซ์ออกเป็นPaper ได้ 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรท่ีสถานศึกษาก าหนด 

1. โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร เป็นหลักสูตรท่ีมีความ   
    หลากหลาย  ยืดหยุ่น สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ส่งเสริม 
    นักเรียนกลุ่มเก่ง ส่งเสริมนักเรียนกลุ่มปานกลาง ท่ีส่งเสริมนักเรียนท่ีมี 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา จุดเด่น 
 

    ความสามารถรอบด้านและพัฒนาดูแลอย่างใกล้ชิดส าหรับนักเรียนท่ี   
   เรียนอ่อน อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้โดยใช้นวัตกรรม 4in1ให้ความใส่ใจ    
   กับนักเรียนทุกคน โดยใช้นวัตกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. สถานศึกษามีการจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกภาคเรียน 
3. สถานศึกษาจัดท าสรุปรายงานผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) เป็น 
    ประจ าทุกปี 
4. สถานศึกษาน าผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) ไปหาค่า T-Score  
    ท าให้สะดวกในการค านวณข้อมูล  
5. สถานศึกษามีการจัดท ารายงานผลการประเมินคุณลักษณะ 
    อันพึงประสงค์ และรายงานผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และ     
    เขียนส่ือความเป็นประจ าทุกปี 

6) มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และ 
เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๑. บันทึกหลังการสอน 
๒. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ โดยประเมิน 
    จากช้ินงานตามทักษาะชีวิต 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยม 
ท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

1. โรงเรียนปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง มีความเข้มแข็ง เป็นท่ียอมรับของ  
    บุคคลภายนอก และเป็นวัฒนธรรมองค์กรมายาวนาน จากรุ่นสู่รุ่น  
    โดยคณะครู บุคลากร ปฏิบัติเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียน 
 2. วัฒนธรรมการไหว้ การเคารพความอาวุโส เป็นรากเหง้าวัฒนธรรม 
     อันดีงามของคนไทยอยู่แล้ว จึงไม่ใช่เรื่องยากท่ีจะด ารงไว้อย่างยั่งยนื 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและ 
ความเป็นไทย 

๑. โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น  เห็นคุณค่าของ 
    ความเป็นไทย  มีส่วนร่วมการอนุรักษ์วฒันธรรมและประเพณีไทย       
    รวมทั้งภูมิปัญญาไทย ผ่านกิจกรรม เช่น กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา  
    กิจกรรมวันลอยกระทง 
๒. โรงเรียนอยู่ใกล้วัด  ชุมชน  และได้รับโอกาสจากองค์กรทางศาสนา   
    ท าให้สามารถด ารงกิจกรรมด้านการท านุบ ารุง อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกัน  
บนความแตกตา่งและหลากหลาย 

1. สถานศึกษาต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ี / บริบท ท่ีความแตกต่างด้านเช้ือชาติ  
    ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีน้อยมาก จึงไม่เกิดอุปสรรค 

4) สุขภาวะทางร่างกายและ 
จิตสังคม 

1. การจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปี ของนักเรียนในระดับช้ัน 
    มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในเป็น 
    ประจ าทุกปีการศึกษา 
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จุดที่ควรพัฒนา 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา จุดที่ควรพัฒนา 

 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
    1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) มีความสามารถในการอ่าน  
การเขียน การส่ือสาร และการคิด
ค านวณ  

1. ท้ังกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ  
    ยังมีผู้เรียนท่ีมีผลการเรียน 0 ร มส. ค่อนข้างมาก   
2. ผู้เรียนท่ีมีผลการเรียนในระดับ ดี คือมีผลการเรียน 3 ขึ้นไป อยู่ใน 
    เกณฑ์ พอใช้ 

2) มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

1. การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนส่ือความ ยังมีนักเรียนท่ีมี 
    ผลการประเมินไม่ผ่าน  
2. การน าเสนอผลงาน  ช้ินงานของนักเรียน ควรจัดให้มีเครือข่าย 
    โรงเรียนอื่นเข้าร่วม 

3) มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

1. การน าเสนอผลงาน  ช้ินงานของนักเรียน ควรจัดให้มีเครือข่าย 
    โรงเรียนอื่นเข้าร่วม 

4) มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้โดยแทรกกิจกรรมตอบ 
    ค าถามจากโปรแกรม Kahoot และแข่งทักษะการออกแบบเว็บไซต์  
    โดยออกแบบเว็บไซต์เป็นของตนเอง 
๒. สอนให้นักเรียนรู้จักวิธีการสมัคร G-mail เพื่อใช้เป็น User ในการใช้ 
    งานเป็นของแต่ละบุคคล และน าเข้าสู่ห้องเรียน Google Classroom 
๓. การใช้ภาษาในการส่ือสารได้อย่างสุภาพและให้เกียรติผู้อื่นในห้องเรียน 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรท่ีสถานศึกษาก าหนด 

1. การจัดหาส่ือเทคโนโลยี  นวัตกรรมท่ีทันสมัยในยุคศตวรรษท่ี 21  
    ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน  ๕  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่  ภาษาไทย   
    คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และสังคมศึกษา ยังอยู่ใน 
    ระดับต่ า  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการเรียนดี (เกรด ๓ ขึ้นไป) ยังอยู่ 
    ในระดับพอใช้ 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พลศึกษา การงานอาชีพ และศิลปะ  
    นักเรียนควรมีผลการเรียนระดับดี (เกรด ๓ ขึ้นไป) 
4. ผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) ยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ ากว่า 
    เกณฑ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีต้องรีบพัฒนาโดยเร่งด่วนระดับช้ันม.๓  
    คือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และคณิตศาสตร์  
    ระดับช้ันม.๖ คือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
    ภาษาต่างประเทศ และวิทยาศาสตร์ 

6) มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และ 
เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

1. สร้างเจตคติท่ีดีในการท างานกลุ่ม เพื่อให้เกิดพลังแห่งสามัคคี ส่งผลให้ 
    นักเรียนสร้างอาชีพหีมีความเจริญก้าวหน้ายั่งยืน สร้างรายได้ และ 
    ความมั่นคง 
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    ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยม 
ท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

1. สร้างเครือข่าย “แม่ไก่-ลูกไก่” โดย พิจารณาคัดเลือก นักเรียนท่ีเป็น 
    ต้นแบบการไหว้สวย ในระดับดีมาก เพื่อเป็นแม่ไก่ ไปฝึกฝน เพื่อ 
    นักเรียน ท่ียังไหว้ไม่สวย ไม่เป็นธรรมชาติ เฉล่ีย แม่ไก่ 1 คนต่อ  
    ลูกไก่ 10 คน  
2. จัดประกวดมารยาทไทย อย่างเป็นรูปธรรม ท้ังในระดับ รายบุคคล   
    รายห้อง  หรือขยายผลสร้างเครือข่ายกับ โรงเรียนประถมศึกษา     
    ในเขตพื้นท่ีใกล้เคียง 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและ 
ความเป็นไทย 

๑. สถานบันครอบครัวของนักเรียนและชุมชน  ไม่เข้มแข็ง  ไม่สามารถ 
    มีพฤติกรรมท่ีเป็นแบบอย่างได้เท่าท่ีควร 
๒. ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญในการด ารงชีวิต ส่งผลให้นักเรียน 
    บางคนมีค่านิยมท่ีไม่พึงประสงค์ 

3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกัน  
บนความแตกต่างและหลากหลาย 

๑. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่าง 
    มีความสุข 
๒. สร้างเสริมให้นักเรียนน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
    ในการด าเนินชีวิตจริง 

4) สุขภาวะทางร่างกายและ 
จิตสังคม 

1. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกก าลังกายเป็นประจ าทุกวัน เช่น การจัดการ 
    ออกก าลังกาย หน้าเสาธงในตอนเช้าทุกวัน หรือนักเรียนท่ีไม่ผ่าน 
    เกณฑ์น้ าหนัก ส่วนสูง ก็หาวิธีการต่าง ๆ เพื่อจะท าให้นักเรียนได้ผ่าน 
    เกณฑ์มาตรฐาน 
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นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี 
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี 

 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
    1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) มีความสามารถในการอ่าน  
การเขียน การส่ือสาร และการคิด
ค านวณ  

1. นวัตกรรม 4 in 1 ท่ีส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่าน เขียนของ 
    ผู้เรียน ด้วยการศึกษา วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ค านึงถึงความ 
    แตกต่างระหว่างผู้เรียนและจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมด้วยวิธีการสอนท่ี 
    หลากหลาย  
2. ค่ายวิชาการ / ค่ายวิชาการภาคฤดูร้อน เพื่อเสริมทักษะทางวิชาการ  
    ผู้เรียน 

2) มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

1. ใบกิจกรรมถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 8  
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ครบทุกระดับช้ัน 
2. ผลการประเมินการน าเสนอช้ินงาน ผลงานการถอดบทเรียนตามหลัก 
    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเรียนท่ี 1-2 

3) มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

1. การวางแผนงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการในการสร้างหนังสือ 
    อิเล็กทรอนิกส์และการถ่ายท าหนังส้ันเฉลิมพระเกียรติ 

4) มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

1. พัฒนารูปแบบการสอน เป็นแบบ google class เพื่อให้ผู้เรียนได้   
    พัฒนาการเรียนรู้ 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรท่ีสถานศึกษาก าหนด 

1. การใช้นวัตกรรม4in1ส าหรับนักเรียนท่ีอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ โดยจัด
ดังนี ้
 1) คัดกรองนักเรียนช้ันม.1 เข้าใหม่โดยการทดสอบการอ่านวิชา
ภาษาไทย  หลังจากนั้นจัดห้องเรียน   
 2) นักเรียนกลุ่มอ่านไม่ออก เรียนวิชาเพิ่มเติมภาษาไทย 
 3) แบ่งนักเรียนกลุ่มอ่านไม่ออกออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มท่ีไม่รู้จัก
สะระ พยัญชนะ  กลุ่มท่ีสะกดไม่ได้   กลุ่มท่ีอ่านค าง่ายได้บ้าง กลุ่มท่ีอ่าน
ได้แต่ต้องใช้เวลาในการสะกดค า 
 4) จัดครูผู้สอนตรงกัน 4 คนคนละกลุ่ม 
2. การน าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้  ดูแลนักเรียนทุกคน  
    ตามความถนัด ความสามารถของนักเรียน 
3. หลักสูตรสถานศึกษา ท่ีมีความยืดหยุ่น หลากหลายและ 
    ตรงความสามารถ  ความถนัดและความต้องการของนักเรียนจากการ    
    น านวัตกรรมท้ัง 3 อย่างข้างต้นมาใช้ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ 
    ทางการเรียน ระดับคุณภาพ  ปานกลาง 

6) มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และ 
เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๑. แผนการสอนในรายวิชาแนะแนว 
๒. แบบทดสอบอาชีพ เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงแนวทางการประกอบ   
    อาชีพ และมุ่งมั่นพัฒนาอาชีพ ให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพต่อไป 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยม 
ท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

1. นวัตกรรมจากกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม คือ “ บ ว ร : บ้าน วัด   
    โรงเรียน” 
2. นวัตกรรมจากกิจกรรมวิถีพุทธ  คือ “ให้ความรัก ก่อนให้ความรู้” 
3. นวัตกรรมจากกิจกรรมน้องไหว้พี่ – พี่รับไหว้  คือ “หลักการเคารพ 
    ตามอาวุโส” 
4. นวัตกรรมจากกิจกรรมไปลา – มาไหว้  คือ “ แบบอย่างท่ีดี มีค่ากว่า 
    ค าสอน” 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและ 
ความเป็นไทย 

1. สร้างนักเรียนแกนน า สามารถเป็นผู้น าในท ากิจกรรม เพื่อส่งเสริมการ 
    อนุรักษ์ความเป็นไทย ภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง สามารถสร้าง 
    เครือข่ายกับกลุ่มเพื่อนต่างวัฒนธรรมได้ 

3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกัน  
บนความแตกต่างและหลากหลาย 

1. ใช้หลักคิด เมตตา กัลยาณมิตรในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียน   
    ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างท่ีหลากหลาย 

4) สุขภาวะทางร่างกายและ 
จิตสังคม 

1. มีการจัดกิจกรรมการออกก าลังกายทุกวันพฤหัสบดี (การเต้นแอโรบิค) 
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ข้อเสนอแนะ 
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ข้อเสนอแนะ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
    1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) มีความสามารถในการอ่าน  
การเขียน การส่ือสาร และการคิด
ค านวณ  

1. นวัตกรรม 4 in 1 ท่ีส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่าน เขียนของ 
    ผู้เรียน ด้วยการศึกษา วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ค านึงถึงความ 
    แตกต่างระหว่างผู้เรียนและจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมด้วยวิธีการสอนที    
    หลากหลาย  
2. ค่ายวิชาการ / ค่ายวิชาการภาคฤดูร้อน เพื่อเสริมทักษะทางวิชาการ 
    ผู้เรียน 

2) มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

1. การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนส่ือความ ควรมีรูปแบบ 
    หรือวิธีการวัด ประเมินท่ีหลากหลาย 
2. ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ควรจัดกิจกรรมให้น าเสนอ แสดง 
    นิทรรศการผลงานบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3) มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

1. ควรมีการจัดอบรบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีด้านการผลิตส่ือ  
    ถ่ายภาพ ถ่ายคลิป หรือถ่ายท าหนังส้ัน การตัดต่อ วีดีทัศน์ให้กับ  
    นักเรียนเพื่อท่ีจะสามารถน าความรู้ท่ีได้มาสร้างสรรค์ผลงาน 

4) มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

๑. ท าคลิปแนะน าวิธีการเรียนให้มีผลการเรียนดีเลิศในกลุ่มเด็กเรียน      
    กิจกรรม ถึงการปฏิบัติตน และแนวทางการแบ่งเวลาอย่างไรให้ 
    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่มรเกณฑ์ ดี ขึ้นไป 
๒. ในกลุ่มนักเรียนท่ีมีเกณฑ์อยู่ในระดับปานกลาง ครูผู้สอนให้นักเรียนท า 
    คลิปแนะน าวิธีการ ทักษะการด ารงชีวิตอย่างไรให้อยู่รอดในสังคม  
    โดยครูผู้สอนและโรงเรียนคอยก ากับติดตามอย่างใกล้ชิด 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรท่ีสถานศึกษาก าหนด 

1. พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  การวัดและประเมินผลให้เหมาะสม 
    กับผู้เรียนด้วยเครื่องมือ และวิธีการวัดท่ีหลากหลาย 
2. โรงเรียนควรเร่งพัฒนาสมรรถนะด้านความสามารถในการใช้ 
    เทคโนโลยี สมรรถนะด้านความสามารถในการคิด  และความสามารถ 
    ในการส่ือสาร ของนักเรียนโดยเร่งด่วน   
3. โรงเรียนควรมีการจัดท าข้อสอบท่ีวัดสมรรถนะส าคัญของนักเรียน 
    ท้ัง ๕ ด้าน ของทุกระดับช้ัน นอกจากนี้โรงเรียนต้องจัดกิจกรรม      
    ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนอย่าง 
    หลากหลาย  โดยมอบหมายให้กลุ่มสาระรับผิดชอบในการจัดกิจกรรม   

6) มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และ 
เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

1. ส่งเสริมกิจกรรมฝึกปฏิบัติอาชีพนอกสถานท่ีอย่างต่อเนื่อง ให้มี 
    คุณภาพในระดับดีเลิศ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยม 
ท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

1. มอบเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณ แก่นักเรียนท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีใน 
    คุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละด้าน ท้ัง 8 ด้าน โดยประกาศ  
    หรือท าพิธีมอบท่ีโรงเรียนเดิม ท่ีนักเรียนจบการศึกษามา เพื่อเป็น 
    แบบอย่างท่ีดี แก่รุ่นน้อง ๆ ในโรงเรียนนัน้ ๆ ต่อไป 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ข้อเสนอแนะ 
 2. ให้มีการด ารงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และอัตลักษณ์ไหว้สวย  

    อย่างยั่งยืนสืบไป 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและ 
ความเป็นไทย 

1. สนับสนุนให้มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและ 
    ความเป็นไทย ท่ีหลากหลายเพิ่มข้ึน 
2. สร้างนักเรียนแกนน าในการสืบสาน อนุรักษ์ความเป็นไทย เพื่อเชิญ 
    ชวนให้นักเรียนกลุ่มอื่น ๆ ได้ท ากิจกรรม 

3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกัน  
บนความแตกต่างและหลากหลาย 

1. การส่งเสริมกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานและองค์กรภายนอกมากข้ึน 

4) สุขภาวะทางร่างกายและ 
จิตสังคม 

1. จัดกิจกรรมการออกก าลังกายอย่างต่อเนื่องหลายหลาย เช่น  
    มีการออกก าลังกายหน้าเสาธงในตอนเช้าทุกวัน และการจัดกิจกรรม 
    กีฬาในตอนพักเท่ียง เพื่อให้นักเรียนได้ออกก าลังกาย จะท าให้ 
    สุขภาพกาย สุขภาพจิต ตลอดจนท าให้เกิดการพัฒนาทางด้านอารมณ์      
    และสังคมให้ดียิ่งขึ้น 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
กระบวนการพัฒนา 
  1) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
  สถานศึกษา มีการก าหหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์  และพันธกิจของสถานศึกษา อย่างมีระบบและ
ขั้นตอน โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษา ได้มาร่วมกันก าหนดและวิเคราะห์สภาพปัญหา ความจ าเป็น ความต้องการ ในการจัดการศึกษา รวมถึง
การน านโยบายมาตรฐานการศึกษาของชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น น ามาวิเคราะเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค น ามาจัดท าเป็นเป้าหมาย วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดให้สอดคล้อง ชัดเจน
สามารถน าไปสู่การปฏิบัติ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาส่ีปี แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา และแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ จึงด าเนินงานตามแผนปฏิบัติอย่างเป็นระบบ  มีการก ากับติดตามการด าเนินงานโดย
ระบบควบคุมภายในของสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท ารายงานสรุปโครงการ เพื่อน าไปปรับปรุงและ
พัฒนาการด าเนินงานในปีต่อไป 
  วิธีการประเมินและการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้านเป้าหมาย วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ีสถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน สถานศึกษาได้ก าหนดมาตรฐาน คือ สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ร้อยละ 90 ประเมินผลและเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบตรวจสอบรายการ 
เพื่อหาความสอดคล้อง ชัดเจน ของเป้าหมาย วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยมีค่าคะแนน 3
คะแนน คือ 3 ครบถ้วน สมบูรณ์ , ๒ ค่อนข้างครบถ้วนสมบูรณ์ , ๑ ขาดหลายประเด็น มีประเด็นท่ีใช้ตรวจสอบ 
จ านวน 4 ประเด็น น าแบบตรวจสอบไปให้ ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน 
จ านวน 15 คน ประเมิน จากนั้นท าการแปลคะแนน เป็นค่าร้อยละ (หาคะแนนของแต่ละคน โดยน าคะแนนท่ีได้ 
X ๑๐๐ แล้วหารด้วย 12 จะได้ค่าเฉล่ียของแต่ละคน จากนั้นน าค่าร้อยละของผู้ตรวจสอบ ท้ัง 15 คน มารวมกัน
แล้วหารด้วย 15 จะได้ค่าร้อยละเฉล่ีย) น าค่าร้อยละท่ีได้ไปเทียบกับค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้ ถ้าค่า
ร้อยละท่ีได้เท่ากับหรือสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ถือว่าบรรลุเป้าหมาย หรือถ้าค่าร้อยละท่ีได้ต่ ากว่าค่า
เป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้ ถือว่าไม่บรรลุเป้าหมาย   
 2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  สถานศึกษาบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยผู้บริหารสถานศึกษาอิง
แนวคิดทฤษฎีในการปฏิบัติงาน และการวางแผนบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้โครงการ/กิจกรรม 
ได้แก่ โครงการบริหารจัดการงานฝ่าย โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โครงการด ารงเอกลักษณ์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การควบคุมภายใน และ
ระบบการนิเทศภายใน บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันวางแผน น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
   วิธีการประเมินและการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้านระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
สถานศึกษาได้ก าหนดมาตรฐาน คือ สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
ร้อยละ 95 ประเมินผลและเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบตรวจสอบรายการ จากการประเมิน 1.ระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 2.การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 3.การสรุปรายงานผลการ
ด าเนินการตามโครงการ 4. รายงานผลการนิเทศก ากับติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยมีค่าคะแนน 3 คะแนน คือ 3 
ครบถ้วน สมบูรณ์ , ๒ ค่อนข้างครบถ้วนสมบูรณ์ , ๑ ขาดหลายประเด็น มีประเด็นท่ีใช้ตรวจสอบ จ านวน 3 
ประเด็น น าแบบตรวจสอบไปให้ ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน จ านวน 20 คน 
ประเมิน จากนั้นท าการแปลคะแนน เป็นค่าร้อยละ (หาคะแนนของแต่ละคน โดยน าคะแนนท่ีได้ X ๑๐๐                



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 85 
 

แล้วหารด้วย 9 จะได้ค่าเฉล่ียของแต่ละคน จากนั้นน าค่าร้อยละของผู้ตรวจสอบ ท้ัง 20 คน มารวมกันแล้วหาร
ด้วย 20 จะได้ค่าร้อยละเฉล่ีย) น าค่าร้อยละท่ีได้ไปเทียบกับค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้ ถ้าค่าร้อยละท่ีได้
เท่ากับหรือสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ถือว่าบรรลุเป้าหมาย หรือถ้ าค่าร้อยละท่ีได้ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย          
ท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้ ถือว่าไม่บรรลุเป้าหมาย 
 3) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
  สถานศึกษาสถานศึกษาจัดโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรโดยมีกระบวนการอย่างเป็น
ระบบ โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งหลักสูตรสถานศึกษา มีความยืดหยุ่น 
หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการและความสามารถของผู้เรียนเช่น ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นแบ่งนักเรียน
ออกเป็น กลุ่มเก่ง เรียกว่ากลุ่มวางใจ เน้นเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ กลุ่มปานกลาง เรียก กลุ่มห่วงใย                
เน้นความหลากหลาย ตามความถนัดและความสามารถส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นเลิศเช่น ด้านดนตรี  กีฬา 
ศิลปะ อาชีพ กลุ่มเรียนอ่อน (อ่านไม่ ออก เขียนไม่ ได้) เรียกกลุ่ม ใกล้ชิด เน้นวิชาการอ่านออกเสียงภาษาไทย 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มีแผนการเรียนให้นักเรียนเลือกตามความถนัด ความสนใจ เป็น 3 แผนการเรียน
ดังนี้ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ แผนการเรียนศิลป์-ภาษา(อังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น) แผนการเรียนศิลป-์
อาชีพ (แยกเรียนเป็นอาชีพช่าง  อาชีพคอมพิวเตอร์ อาชีพงานประดิษฐ์ดอไม้ใบตอง) จากหลักสูตรจะเห็นว่า
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม น าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้ามาใช้เพื่อช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคล  ครูทุกคน
ต้องท าการวิเคราะห์ผู้เรียน วิเคราะห์มาตรฐาน  วิเคราะห์ตัวช้ีวัดในรายวิชาท่ีสอน  โดยวิเคราะห์ 4 ด้านดังนี้   
ด้านความรู้  ด้านทักษะกระบวนการ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และด้านสมรรถนะ 5 ด้าน  น าส่ิงท่ีได้จาก
การวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัด มาเขียนค าอธิบายรายวิชา  เขียนโครงสร้างรายวิชา  น าไปเขียนแผนการสอนโดย
ย่อทุกวิชา และเขียนแผนการสอนเต็มรูปอย่างน้อยคนละ 1 วิชา/ภาคเรียน  
    วิธีการประเมินและการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยสถานศึกษาได้ก าหนดมาตรฐาน คือ 
สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ ครอบคลุมกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครองและท้องถิ่น ร้อยละ  ๙๐ ประเมินหลักสูตร
สถานศึกษาโดยใช้แบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ก าหนดระดับคุณภาพเป็น  ๕  ระดับ แล้วน าไปให้ผู้เกี่ยวข้อง
ได้แก่  ผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประเมิน เมื่อประเมินเสร็จแล้ว
ส่งแบบประเมินคืนคณะกรรมการหลักสูตร ๆ น าแบบประเมินไปจัดท าข้อมูลเพื่อหาค่าร้อยละของแต่ละคน        
น าค่าร้อยละของผู้ประเมินแต่ละคนมารวมกันหารด้วยจ านวนผู้ประเมินจะได้ค่าร้อยละเฉล่ียจากการประเมิน      
น าค่าร้อยละเฉล่ียท่ีได้จากการประเมินหลักสูตรไปเทียบกับค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้หากค่าร้อยละท่ีได้
เท่ากับหรือสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้ถือว่า บรรลุ  แต่หากค่าร้อยละท่ีได้ ต่ ากว่าค่าเป้าหมายท่ี
สถานศึกษาก าหนดถือว่าไม่บรรลุ 
 4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ โดยส่งเสริมสนับสนุนให้คณะ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความรู้ พัฒนาตนเองจากการอบรมสัมมนา ฝึกปฏิบัติตนเองทางด้านงาน
วิชาการ ด้วยกระบวนการวิจัย และผลการปฏิบัติงานของตนเอง น ามาสู่การพัฒนา และส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด        
การเรียนรู้  
  วิธีการประเมินและการเก็บรวบรวมข้อมูล การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ                 
ทางวิชาชีพ โดยสถานศึกษาได้ก าหนดมาตรฐาน จ านวน 2 ข้อ คือ 1. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูร้อยละ 98           
ท าวิจัยในช้ันเรียนเฉล่ียคนละ 2 เรื่อง/ปี ประเมินโดยการตรวจสอบการนับจ านวนตามแบบรวบรวมจ านวน
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รายงานวิจัยในช้ันเรียนของคณะครู แล้วน ามาหาเป็นค่าร้อยละ 2. ครูร้อยละ 95 มีผลการปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์
ร้อยละ60 ประเมินโดยแบบตรวจสอบรายการประเมินตนเองตาม MOU ของครูและบุคลากรทางการศึกษา น ามา
แปลค่าเป็นร้อยละ น าค่าร้อยละเฉล่ียท่ีได้จากการประเมินหลักสูตรไปเทียบกับค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด
ไว้หากค่าร้อยละท่ีได้เท่ากับหรือสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้ถือว่า บรรลุ  แต่หากค่าร้อยละท่ีได้ต่ า
กว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดถือว่าไม่บรรลุ 
 5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
  สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน  และสภาพแวดล้อม
ทางสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย โดยสถานศึกษาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนส่งเสริม
พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ ให้เพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียน มกีารปรับปรุงซ่อมแซมให้พร้อม
ใช้เสมอ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น 
    วิธีการประเมินและการเก็บรวบรวมข้อมูล สถานศึกษาได้ก าหนดมาตรฐาน จ านวน 3 ข้อ คือ
๑. สถานศึกษามีห้องเรียนเพียงพอและใช้งานอย่างคุ้มค่า ร้อยละ 90  ๒. สถานศึกษามีห้องปฏิบัติการเพียงพอ
และใช้งานอย่างคุ้มค่า ร้อยละ 90 ๓. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้เพียงพอและมีความเหมาะสมในการใช้งาน       
ร้อยละ 90 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบตรวจสอบราย ตรวจสอบห้องเรียนมีเพียงพอกับนักเรียนและ
ระดับช้ัน มีห้องปฏิบัติการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีแหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสม โดยคิดเป็นเกณฑ์การพิจารณา 
น าค่าร้อยละท่ีได้ไปเทียบค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้ถ้าค่าร้อยละท่ีได้เท่ากับหรือสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้  ถือว่าบรรลุ ถ้าค่าร้อยละท่ีได้ต่ ากว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดถือว่าไม่บรรลุ 
 6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
  สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาด าเนินการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และการบริหารจัดการฝ่าย ติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อสนับสนุนการ
สืบค้นข้อมูลของผู้เรียน และจัดหาระบบการกรอกข้อมูลสารสนเทศของนักเรียน อาทิเช่น กรอกข้อมูลลงในระบบ 
SIS และระบบ Local School การเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูลด้านสถิติในโปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน รายงานผลการขาด/ลา/มาสาย ของฝ่ายกิจการนักเรียน ท าให้สถานศึกษามีข้อมูลทุกด้านท่ีทันสมัย            
เป็นปัจจุบัน 
  วิธีการประเมินและการเก็บรวบรวมข้อมูล สถานศึกษาได้ก าหนดมาตรฐาน คือ สถานศึกษา
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยจ านวนฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ 
ร้อยละ 80 ประเมินโดยการน าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลท้ัง 3 แหล่ง (1.ฐานข้อมูลในระบบSIS 2. โปรแกรมระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน3. แบบบันทึกการ ขาด/ลา/มาสาย ของฝ่ายกิจการนักเรียน) มาด าเนินการศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลเป็นค่าร้อยละ น าค่าร้อยละท่ีได้ไปเทียบค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้ถ้าค่าร้อยละท่ีได้เท่ากับหรือสูง
กว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  ถือว่าบรรลุ ถ้าค่าร้อยละท่ีได้ต่ ากว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดถือว่าไม่บรรลุ  
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ผลการด าเนินงาน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ สถานศึกษาขอน าเสนอข้อมูลผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายที ่
สถานศึกษา

ก าหนด 
  

ผลลัพธ์ที ่
สถานศึกษา 

ท าได้ 
  

ระดับค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมาย

คะแนน 

ต่ ากว่า 
ระดับที่ 
ก าหนด 

เท่ากับ 
ระดับที่ 
ก าหนด 

สูงกว่า 
ระดับที่ 
ก าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรลุ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
1. มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

    1. สถานศึกษามีการก าหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ร้อยละ 90 
 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 96.66 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

    1. สถานศึกษาสามารถบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบ ร้อยละ 95 
 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 100  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่น้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย   
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

    1. สถานศึกษาจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ ครอบคลุมกับ
ความต้องการของผู้เรียน  ผู้ปกครอง
และท้องถ่ิน ร้อยละ  ๙๐ 
 

ร้อยละ  ๙๐ ร้อยละ  ๙5  
 

 
 
 

  
 

 
 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

    1. สถานศึกษาส่งเสริมใหค้ร ู
ร้อยละ 98 ท าวิจัยในชั้นเรียนเฉลี่ย
คนละ 2 เรื่อง/ปี  
    2. ครูร้อยละ 95 มีผลการ
ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 
 

ร้อยละ 98 
 
 

ร้อยละ 95 

ร้อยละ 100 
 
 

ร้อยละ 100 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

     ๑. สถานศึกษามีห้องเรียน
เพียงพอและใช้งานอย่างคุ้มค่า  
ร้อยละ 90   
    2. สถานศึกษามีห้องปฏิบัติการ
เพียงพอและใช้งานอย่างคุ้มค่า  
ร้อยละ 90 

ร้อยละ 90 
 
 
ร้อยละ 90 

ร้อยละ 100 
 
 
ร้อยละ 100 
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มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายที ่
สถานศึกษา

ก าหนด 
  

ผลลัพธ์ที ่
สถานศึกษา 

ท าได้ 
  

ระดับค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมาย

คะแนน 

ต่ ากว่า 
ระดับที่ 
ก าหนด 

เท่ากับ 
ระดับที่ 
ก าหนด 

สูงกว่า 
ระดับที่ 
ก าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรลุ 

    3. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้
เพียงพอและมีความเหมาะสมในการ
ใช้งาน ร้อยละ 90 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 100  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

    1. สถานศึกษาจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการเรียนรู้
ประกอบด้วยจ านวนฮาร์ดแวร์ และ
ซอฟแวร์ ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 90 
 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
 

 
 ผลการประเมิน มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ประเด็นพิจารณา ข้อท่ี 1 – 6 พบว่า 
 ประเด็นพิจารณาท่ี 1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ผลการประเมินสูง
กว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด  
 ข้อท่ี 2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ผลการประเมินเท่ากับค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด  
 ข้อท่ี 3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย ผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 ข้อท่ี 4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
 ข้อท่ี 5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ผลการ
ประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 
          ข้อท่ี 6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ผลการ
ประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 
 สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละเฉลี่ย ๙๗.๙๖ 
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 
 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ     
1) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และ 
พันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

1. แบบประเมินความสอดคล้องของเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีใช้ 
    ในการจัดการศึกษา 
2. แผนพัฒนาการศึกษาส่ีปี,แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา, 
    แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

2) มีระบบการบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

1. ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2. แผนพัฒนาการศึกษาส่ีปี,แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา, 
    แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
3. สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
4. การนิเทศก ากับติดตามการปฏิบัติงาน 

3) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

1. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 
2. โครงการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
3  โครงการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษ 
    Intensive  Group 
4. หลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษ Intensive  Group 
๕. การแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกด้วยนวัตกรรม 4In1 
๖. รายงานผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 

4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความรู้ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

1. โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาตามแนวทาง    
    MOU กับหน่วยงานต้นสังกัด 
2. โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่มาตรฐาน 
    วิชาชีพ 
3. แบบสรุปรายงานการวิจัยในช้ันเรียนของคณะครู 

5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

1. โครงการงานอาคารสถานท่ี 
2. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
3. แบบบันทึกการเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ 
4. แบบตรวจสอบรายการแหล่งเรียนรู้ 

 6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

๑. โครงการค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
2. โครงการส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะคอมพิวเตอร์   
3. โครงการ INNOVATION 
4. ข้อมูลในระบบ SIS พร้อมแบบตรวจสอบรายการ  
5. ข้อมูลนักเรียนในโปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพร้อมแบบ 
    ตรวจสอบรายการ  
6. รายงานผลการขาด/ลา/มาสาย ของผู้เรียน  
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จุดเด่น 
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา จุดเด่น 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ     
1) มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์และ 
พันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

1. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจาก ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ 
    ศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในการ 
    ด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาส่ีปี แผนปฏิบัติการประจ าปี 
    การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ท าให้งานดังกล่าว 
    สามารถก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน  
    สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น  
    วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและ 
    ต้นสังกัด 

2) มีระบบการบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

1. โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม มีรูปแบบบริหารจัดการให้โรงเรียนเข้มแข็ง 
    โดยใช้นวัตกรรม  LAPCOAM  model   
2. การบริหารสถานศึกษาด้วยกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการท างาน 
    ของโรงเรียน ซึ่งเป็นแบบครบวงจรของ PDCA  
3. การด าเนินงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

3) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

๑. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีความทันสมัย มีความยืดหยุ่น  
    มีความหลากหลาย ตามความถนัดและความสามารถของผู้เรียน 
    ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศอย่างรอบด้านเช่นด้านการเรียน ด้าน 
    กีฬา ด้านดนตรี ด้านศิลปะ และด้านงานอาชีพ เพื่อให้สอดคล้อง 
    กับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน 
๒. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุกปีเพื่อให้หลักสูตร 
    สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชน 
๓. สถานศึกษาแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกด้วยนวัตกรรม ๔In๑ โดย 
    มีการคัดกรองการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนท่ีเข้าเรียน ม.๑ แยก 
    นักเรียนกลุ่มอ่านไม่ออกและเปิดวิชาการอ่านออกเสียง แบ่งนักเรียน 
    อ่านไม่ออกเป็น ๔ กลุ่มตามความสามารถในการอ่าน  และครูผู้สอน  
    ๔ คนคนละกลุ่ม 

4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความรู้ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

1. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา 
    ตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ มาพัฒนาจัดการจัดการเรียนการสอน 
    น าปัญหามาจัดท าวิจัยในช้ันเรียน เพื่อแก้ไขปัญหา ส่งผลให้นักเรียน 
    มีผลการเรียนดีขึ้น 
2. สถานศึกษา ก ากับ นิเทศ ติดตามการปฏิบัติของครูและบุคลากร 
    ทางการศึกษา ใหป้ฏิบัติงานท่ีบรรลุวัตถุประสงค์ตาม MOU  
    ท่ีสถานศึกษาก าหนด อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

1. ห้องปฏิบัติการท้ัง 8 กลุ่มสาระ แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีใช้ในกิจกรรม 
    การเรียนการสอน สามารถค้นคว้าหาความรู้เองได้ทันสมัย 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 91 
 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา จุดเด่น 
 

6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัด 
การเรียนรู ้

1. ระบบ SIS โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รายงานผลการขาด  
    ลา มาสาย สามารถเป็นฐานข้อมูลในการจัดการ และพัฒนา หรือ  
    การปรับปรุงนักเรียนด้านต่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ จุดท่ีควรพัฒนา  
2. พัฒนาระบบสาระสนเทศ Thailand 4.0 ให้สามารถใช้งานได้กับ 
    บุคลากรทุกคน 
3. ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีใช้งานระบบสาระสนเทศต่างแก่บุคลากร 

จุดที่ควรพัฒนา 
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา จุดที่ควรพัฒนา 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ     
1) มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์และ 
พันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

1. การน าสรุปผลของการรายงานโครงการไปใช้ปรับปรุงหรือพัฒนางาน 
    ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
2. จัดโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนให้มีทักษะใน     
    ศตวรรษท่ี 21 

2) มีระบบการบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

1. การน าแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  
    แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
    การศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการก ากับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
    และปรับปรุง เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. การพัฒนางานด้านวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน  
    เตรียมพร้อมให้ผู้เรียนมีทักษะส าหรับการด ารงชีวิตในโลกยุค 
    ศตวรรษท่ี 21 
3. การส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเช่ียวชาญ 
    ทางวิชาชีพ 

3) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

1. สถานศึกษาต้องปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 

4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความรู้ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

1. ครคูวรมีการขยายกลุ่มตัวอย่างในการท าวิจัยในช้ันเรียนให้มากขึ้น 
    โดยควรเจาะจงให้ครอบคลุมนักเรียนทุกกลุ่ม 
2. ครูควรสร้างเครือข่ายในการพัฒนาตนเอง ระดับกลุ่มโรงเรียน  
    เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

1. ควรส่งเสริมจัดซื้ออุปกรณ์ท่ีทันสมัยใช้ในทุกห้อง และเน้นในเรื่อง 
    ความปลอดภัย เช่น ปล๊ักไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า 

 6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

1. พัฒนาระบบสาระสนเทศ Thailand 4.0 ให้สามารถใช้งานได้ 
    กับบุคลากรทุกคน 
2. ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีใช้งานระบบสาระสนเทศต่างแก่บุคลากร 
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นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี 
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ     
1) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และ 
พันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

1. การบริหารสถานศึกษาเข้มแข็งโดยใช้นวัตกรรม  LAPCOAM  model   
        L : Leadership  การใช้ภาวะผู้น า            
        A : Actual practice  การลงมือปฏิบัติจริง 
        P : Participation การมีส่วนร่วม             
        C : Coaching  การสอนแนะ 
        O : Oversee การก ากับติดตามดูแล          
        A : Assessment การประเมินผล 
        M : Morale  การสร้างขวัญก าลังใจ 

2) มีระบบการบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

1. การบริหารสถานศึกษาเข้มแข็งโดยใช้นวัตกรรม  LAPCOAM  model   
2. สถานศึกษาใช้กระบวนการท างานแบบครบวงจรของ PDCA  
3. การด าเนินงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

3) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

1. หลักสูตรสถานศึกษา ท่ีมีความทันสมัย ยืดหยุ่น หลากหลายและ 
    ตรงความสามารถ ความถนัดและความต้องการของนักเรียน 
 

4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความรู้ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

1. ครูสามารถน าความรู้จากการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพมา 
    แก้ปัญหาในช้ันเรียน เกิดนวัตกรรมวิจัยในช้ันเรียน  
2. ครูท่ีมีผลการปฏิบัติงานอยู่ระดับดี และสามารถเป็นแบบอย่างท่ีดี 
    ให้กับครูและนักเรียนได้ 

5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

1. จัดกิจกรรมลงพื้นท่ี 
2. จัดกิจกรรมประกวดห้องเรียน 
3. สมุดลงช่ือเข้าใช้แหล่งเรียนรู ้

 6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 
 

1. พัฒนาระบบสาระสนเทศ Thailand 4.0 ควบคู่กับ ระบบ SIS  
    โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รายงานผลการขาด/ลา/มาสาย 
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ข้อเสนอแนะ 
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ข้อเสนอแนะ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ     
1) มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์และ 
พันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

1. การน านวัตกรรมการบริหารสถานศึกษาเข้มแข็ง  LAPCOAM   
    model  ไปใช้กับงานทุกงานตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
    ท้ัง  5  ฝ่าย 

2) มีระบบการบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

1. การใช้รูปแบบบริหารสถานศึกษาเข้มแข็ง โดยน านวัตกรรม ไปใช้กับ 
    การบริหารงานทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง 

3) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

1. ครูต้องสอนให้ครบทุกตัวช้ีวัดตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
2. น าปัญหาท่ีพบจากการจัดการเรียนการสอนมาท าวิจัยในช้ันเรียน  
    เพื่อปรับปรุงและพัฒนานักเรียนต่อไป 

4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความรู้ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

1. ควรมีการจัดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีของครูและบุคลากร 
    ทางการศึกษาเพิ่มข้ึน 
2. ควรจัดให้มีการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้แก่นักเรียน โดยการใช้ภูมิปัญญา 
    ชาวบ้านมาช่วยในการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น 

5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

1. ใช้โครงการสนับสนุนทรัพยากรและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ 
    จัดการศึกษา 

 6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

1. สร้างความเข้าใจ สร้างความตระหนัก ให้บุคลากรภายในสถานศึกษา 
    ในการกรอกข้อมูลลงในโปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ 
    มีคุณภาพระดับ ดีเลิศ  ในปีการศึกษาต่อไป 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ ดี 
กระบวนการพัฒนา 
  1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้แบบ STEM ศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด ฝึกทักษะการแสดงความคิดเห็น 
สรุปองค์ความรู้ ลงมือปฏิบัติจริง น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
   วิธีการประเมินและการเก็บรวบรวมข้อมูล สถานศึกษาได้ก าหนดมาตรฐาน คือ นักเรียน             
ร้อยละ 40 มีช้ินงานท่ีได้จริงจากการจัดกิจกรรม  STEM ศึกษา ประเมินโดยการตรวจสอบจ านวนนักเรียนท่ีส่ง
ช้ินงานท่ีได้จากกิจกรรม STEM ศึกษา ตามท่ีโรงเรียนก าหนด น ามาคิดเป็นร้อยละของนักเรียนท้ังหมด น าค่าร้อย
ละท่ีได้จากการตรวจสอบไปเทียบกับค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้หากค่าร้อยละท่ีได้เท่ากับหรือสูงกว่า        
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้ถือว่า บรรลุเป้าหมาย แต่หากว่าค่าร้อยละต่ ากว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนดถือว่า ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
 2) ใช้สือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
  สถานศึกษา มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกโรงเรียน รวมทั้ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้  โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือ                
ท่ีหลากหลาย อาทิเช่น แหล่งเรียนรู้ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ห้องพอเพียง 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องอาเซียน เพื่อการเรียนรู้ท่ีมองเห็นภาพชัดเจนได้ติดต้ังระบบทีวีในห้องเรียน            
ช่วยครูในการเรียนการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อีกท้ังครูผู้สอนทุกคนต้องจัดท าส่ือการเรียนการสอน     
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและรายงานการใช้ส่ือทุกภาคเรียน 
   วิธีการประเมินและการเก็บรวบรวมข้อมูล สถานศึกษาได้ก าหนดมาตรฐาน จ านวน 2 ข้อ คือ 
1.นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านส่ือ เทคโนโลยีในห้องสมุด ร้อยละ  45 และ 2.ครูจัดท าทะเบียนส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศ คิดเป็นร้อยละ  50 ประเมินโดยการหาค่าร้อยละนักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านส่ือ เทคโนโลยีใน
ห้องสมุด และรายงานการใช้ส่ือเทคโนโลยีของครู แล้วน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ น ามาคิดเป็นร้อยละของนักเรียน
ท้ังหมด น าค่าร้อยละท่ีได้จากการตรวจสอบไปเทียบกับค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้หากค่าร้อยละท่ีได้
เท่ากับหรือสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้ถือว่า บรรลุเป้าหมาย แ ต่หากว่าค่าร้อยละต่ ากว่า                  
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดถือว่า ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 3) มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
  ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน โดยใช้คู่มือการจัดการ
ช้ันเรียนเชิงบวก โดยมีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ 1. องค์ประกอบด้านกายภาพ จัดส่ิงอ านวยความสะดวกภายใน   
ช้ันเรียนจัดให้มีไว้อย่างเพียงพอ พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ซึ่งประกอบด้วย โต๊ะ เก้าอี้ ท้ังของผู้เรียนและผู้สอน 
กระดานด า บอร์ดส าหรับจัดนิทรรศการ หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า การจัดเตรียมการในด้านวัสดุอุปกรณ์         
ส่ิงอ านวยความสะดวกอื่นไว้อย่างครบถ้วน และมีคุณภาพดีพร้อมใช้งานตลอดเวลา 2.องค์ประกอบด้านสังคม      
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนในรูปแบบต่าง ๆ ตามกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 
ผู้สอนกับผู้เรียนได้ช่วยกันท างาน ผู้เรียนท างานกันเป็นกลุ่ม ผู้สอนสาธิตให้ผู้เรียนได้ศึกษาสังเกต  3. องค์ประกอบ
ด้านการศึกษา การจัดล าดับเนื้อหาสาระ ความรู้ให้เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผู้เรียน พร้อมท้ังให้ผู้เรียนมี โอกาส
วางแผนการเรียนร่วมกับผู้สอน และให้ผู้เรียนได้ตระหนักในคุณค่าของความรู้ ความสามารถท่ีได้รับจากผู้สอน               
หรือการศึกษาค้นคว้าตามท่ีได้รับมอบหมายให้เต็มตามอัตภาพ ท้ังนี้ เนื่องด้วยการจัดการศึกษาในส่วนของการ
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จัดการช้ันเรียนเป็นเป้าหมายสูงสุดในการเรียนรู้ คือ ให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้
เป็นไปตามอัตภาพและผู้เรียนสามารถพัฒนาได้โดยให้ความส าคัญไปท่ีการบริหารจัดการช้ันเรียน เนื่องจากช้ัน
เรียนเป็นสถานท่ีอยู่ของผู้เรียนตลอดระยะเวลาของการมาเรียนท่ีโรงเรียน ส าหรับองค์ประกอบด้านกายภาพและ
ด้านสังคม เป็นส่วนส่งเสริม สนับสนุนให้องค์ประกอบด้านการศึกษาของผู้เรียนได้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน 
  วิธีการประเมินและการเก็บรวบรวมข้อมูล สถานศึกษาได้ก าหนดมาตรฐาน คือ นักเรียน         
ร้อยละ 60 มีความพึงพอใจระดับมากต่อบรรยากาศช้ันเรียนเชิงบวก ประเมินโดยการหาค่าร้อยละของนักเรียนท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก น าค่าร้อยละท่ีได้ไปเทียบกับค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด
ไว้ถ้าค่าร้อยละท่ีได้เท่ากับหรือสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ถือว่าบรรลุ ถ้าค่าร้อยละท่ีได้ต่ ากว่าค่าเป้าหมายท่ี
สถานศึกษาก าหนดถือว่าไม่บรรลุ 
 4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  สถานศึกษาตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน โดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอนทุกคนได้ท าการวิเคราะห์ 
มาตรฐานและตัวช้ีวัด ของหลักสูตรในแต่ละภาคเรียน น ามาจัดท าเป็นแผนการจัดการเรียนรู้โดยย่อ มีก าหนด
จุดประสงค์การเรียนรู้ ภาระงานของผู้เรียน และวิธีการวัดและประเมินผล อย่างชัดเจน แล้วจัดท าเป็นแผนการ
จัดการเรียนรู้เต็มรูปแบบ น ามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการมีการก าหนดปฏิทินนิเทศก ากับติดตามการวัด
และประเมินผลของครูผู้สอนเป็นระยะ โดยก าหนดการส่งแบบบันทึกผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (ปถ.05) 
จ านวน 3 ช่วง คือ ก่อนสอบกลางภาค หลังสอบกลางภาค และสอบปลายภาค มีการตัดสินผลการเรียนตาม
ระเบียบวิธีวัดและประเมินผลการเรียน สามารถให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน ผู้ปกครองได้ โดยหลังการสอบกลาง
ภาค ครูผู้สอนจะท าการรวบรวมนับช่ัวโมงเรียนของนักเรียน คะแนนกลางภาคเก็บก่อนกลางภาค และคะแนน
กลาง รายงานต่อฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการให้ครูประจ าช้ัน รวบรวมทุกรายวิชาท่ีนักเรียนแต่ละเรียน จัดท าเป็น
รายงานผลการเรียน ให้นักเรียน และผู้ปกครองทราบ ทุกภาคเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนทราบว่าตนเองต้องพัฒนา
ตนเองอย่างไรหลังเรียนกลางภาคไปแล้ว 
     วิธีการประเมินและการเก็บรวบรวมข้อมูล สถานศึกษาได้ก าหนดมาตรฐาน คือ ครู ร้อยละ 
80 มีวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ประเมินโดยการตรวจสอบนับจ านวน
ครู ท่ีส่งแบบบันทึกผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  (ปถ.05) ตามท่ีโรงเรียนก าหนด น ามาคิดเป็นร้อยละ           
น าค่าร้อยละท่ีได้จากการตรวจสอบไปเทียบกับค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้หากค่าร้อยละท่ีได้เท่ากับหรือ
สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้ถือว่า บรรลุเป้าหมาย แต่หากว่าค่าร้อยละต่ ากว่าค่าเป้าหมายท่ี
สถานศึกษาก าหนดถือว่า ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
  ครูผู้สอนได้แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์รวมท้ังให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรม PLC ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดตารางช่ัวโมง PLC ให้ครู
กลุ่มสาระเดียวกัน ได้แลกเปล่ียน ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อหาแนวทางพัฒนา และ
แก้ไขปัญหา สร้างนวัตกรรมในการพัฒนาผู้เรียน 
   วิธีการประเมินและการเก็บรวบรวมข้อมูล สถานศึกษาได้ก าหนดมาตรฐาน จ านวน 2 ข้อ คือ 
1. ครูร้อยละ 50 เข้าร่วมกิจกรรม PLC และ 2. ครูร้อยละ 50 มีนวัตกรรมในการพัฒนาการเรียนรู้ ประเมินโดย
จากการส ารวจครู ท่ี เข้าร่ วมกิจกรรม PLC ในภาคเรียนท่ี 1 และ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561                   
โดยการส ารวจจ านวนครู และนวัตกรรมในการใช้พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน  แล้วน าจ านวนท่ีได้ไป เทียบกับ            
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้  ถ้าจ านวนท่ีได้เท่ากับหรือสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้   ถือว่าบรรลุ               
ถ้าจ านวนท่ีได้ต่ ากว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดถือว่าไม่บรรลุ 
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ตารางผลการประเมิน มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ประเด็นพิจารณาท่ี 1 – 5 ดังนี้  
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายที ่
สถานศึกษา

ก าหนด 
  

ผลลัพธ์ที ่
สถานศึกษา 

ท าได้ 
  

ระดับค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมาย

คะแนน 

ต่ ากว่า 
ระดับที่ 
ก าหนด 

เท่ากับ 
ระดับที่ 
ก าหนด 

สูงกว่า 
ระดับที่ 
ก าหนด 

บรรล ุ ไม่บรรลุ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพ ด ี
 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงสามารถน าไปใช้ในชีวิตได้  ระดับคุณภาพ ด ี
 

    1. นักเรียน ร้อยละ 40  
มีชิ้นงานที่ได้จริงจากการจัดกิจกรรม  
STEM ศึกษา 
 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 45  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ ระดับคุณภาพ ด ี
 

     1. นักเรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านสื่อ เทคโนโลยีในห้องสมุด  
ร้อยละ 45  
     2. ครูจัดท าทะเบียนสื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ  50 

ร้อยละ  45 
 
 

ร้อยละ  50 
 

ร้อยละ  70 
 
 

ร้อยละ  70 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ระดับคุณภาพ ดี 
 

    1. นักเรียน ร้อยละ 60 มีความ
พึงพอใจระดับมากต่อบรรยากาศชั้น
เรียนเชิงบวก 
 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 70  
 

 
 
 

  
 

 
 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพฒันาผู้เรียน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

    1. ครู ร้อยละ 80 มีวิธีการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสมกับ
เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  
 

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 95 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ระดับคุณภาพ ดี 
 

     ๑. ครูร้อยละ 50 เข้าร่วม
กิจกรรม PLC  
     2. ครูร้อยละ 50 มีนวัตกรรม
ในการพัฒนาการเรียนรู้ 
 

ร้อยละ 50 
 
ร้อยละ 50 

ร้อยละ 85.36 
 
ร้อยละ 70.73 
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 ผลการประเมิน ผลการประเมิน มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 1 – 5 ดังนี้  
 ประเด็นพิจารณาท่ี 1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงสามารถน าไปใช้ในชีวิตได้             
ผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด  
 ข้อท่ี 2 ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  ผลการประเมินสูงกว่า                   
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 ข้อท่ี 3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด  
 ข้อท่ี 4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ผลการประเมินสูงกว่า     
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 ข้อท่ี 5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้                
ผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 

 สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ร้อยละเฉลี่ย ๗๒.๒๙ ระดับคุณภาพ ดี 
  
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
 

1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง  และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบ STEM ศึกษา 
2. แบบบันทึกช้ินงานจากกิจกรรม  STEM ศึกษา 
3. ช้ินงานของนักเรียนท่ีเกิดจากกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM ศึกษา 

2) ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู ้

1. โครงการพัฒนาส่ือและแหล่งเรียนรู ้
2. โครงการพัฒนางานห้องสมุด 
3. แหล่งเรียนรู้ห้องสมุด  
4. ห้องปฏิบัติการ ท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
5  ห้องพอเพียง ,ห้องอาเซียน 

3) มีการบริหารจัดการช้ันเรียน 
เชิงบวก 

1. คู่มือการจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
2. แบบประเมินความพึงพอใจของช้ันเรียนเชิงบวก 

4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

1. แบบบันทึกผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (ปถ.05) ของครูผู้สอน 
2. แบบตรวจสอบนับจ านวนครู ท่ีส่งแบบบันทึกผลการพัฒนาการจัด 
    การเรียนรู้ (ปถ.05) 
3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนของครูผู้สอน 
4. แผนการจัดการเรียนรู้โดยย่อ และแผนการจัดการเรียนรู้เต็มรูปแบบ 

5) มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้
ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู ้
 

1. ตารางช่ัวโมง PLC ให้ครูผู้สอน 
2. แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม PLC ของครูผู้สอน 
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จุดเด่น 
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา จุดเด่น 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง  และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ 
    จัดกิจกรรม STEM ศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยผ่าน 
    กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน 
    ชีวิตประจ าวันได้ 
2. ครมูุ่งเน้นสนับสนุน ส่งเสริม กระตุ้นให้นักเรียนได้มีทักษะการท างาน     
    ร่วมกับผู้อื่น ลงมือปฏิบัติช้ินงาน เป็นผลส าเร็จ เกิดความภาคภูมิใจใน 
    ช้ินงานของตนเอง เผยแพร่ได้ 

2) ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู ้

1. ห้องสมุดจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและพัฒนาห้องสมุด 
2. ครูปรับปรุงส่ือ  การใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ 
    ให้ทันสมัยลัดท ารายงานทุกปี 

3) มีการบริหารจัดการช้ันเรียน 
เชิงบวก 

1. จัดบรรยากาศช้ันเรียนให้น่าเรียน มีความท้าทาย ให้รู้สึกเป็นอิสระ 
2. การท างานกลุ่ม การจัดกลุ่มของผู้เรียน (เก่ง ปานกลาง อ่อน) หรือให้ 
    ผู้เรียนมีอิสระในการจัดกลุ่มเอง 
3. เลือกเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับความสามารถ 
    ของผู้เรียนในแต่ละระดับช้ัน 

4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

1. ครูผู้สอน ก าหนดวิธีการวัดผลและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
    โดยวิเคราะห์ภาระงานผู้เรียนจากมาตรฐาน/ตัวชี้วัดท่ีสอน แล้วมา 
    ก าหนดวิธีการวัดประเมินผลให้สอดคล้องเหมาะสมกับเป้าหมายและ 
    การจัดการเรียนการสอน 
2. สถานศึกษามีนิเทศก ากับการวัดและประเมินผลของครูผู้สอนเป็นระยะ  
    โดยก าหนดการส่งแบบบันทึกผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
    (ปถ.05) จ านวน 3 ช่วง พร้อมส่งรายงานผลการเรียนย้อนกลับให้ 
    นักเรียนและผู้ปกครองทราบเป็นปัจจุบัน 
๓. ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมิน 
    อย่างเป็นระบบ 
5. ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย 
6. นักเรียน มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 
7. ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 

5) มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้
ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู ้

1. สถานศึกษามีตารางการเข้ากลุ่ม PLC ส าหรับครูผู้สอนทุกท่าน ท าให้ 
    สามารถวางแผน นัดหมาย และเข้าสู่กระบวนการ PLC ได้อย่าง 
    เหมาะสม มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC ให้กับครูทุกภาคเรียน 
2. ครูได้แนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ได้จัดท าวิจัย 
    ในช้ันเรียน เพื่อเป็นสารสนเทศทางการศึกษาทุกภาคเรียน 
3. นักเรียนได้รับการพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายตาม   
    ลักษณะของรายวิชาท าให้กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตาม     
    หลักสูตร 
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จุดที่ควรพัฒนา 
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา จุดที่ควรพัฒนา 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง  และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

1. นักเรียนพัฒนาช้ินงานจากกิจกรรม STEM ศึกษาได้หลากหลายและ 
    มีจ านวนมากขึ้น 
 

2) ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู ้

1. การน าผลของการจัดท าโครงการไปปรับปรุงหรือพัฒนาเพื่อให้มี 
    วิธีการใช้ส่ือและพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมและ 
    ทันสมัย มีความถูกต้องของเนื้อหาตามหลักรายวิชา 

3) มีการบริหารจัดการช้ันเรียน 
เชิงบวก 

1. หลังจบการเรียนการสอนร่วมกันอภิปรายผลและสรุปปัญหาท่ีพบ  
    เพื่อปรับปรุงและน าไปพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 
    ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

1. จัดอบรมเพิ่มความรู้ในการวัดและประเมินผู้เรียน 
 

5) มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้
ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู ้

1. รูปแบบการเขียนรายงานการเข้ากลุ่ม PLC ท่ียังคงซับซ้อนและยุง่ยาก 
    จึงท าให้ครูหลายคนเกิดความสับสนและขาดความกระตือรือร้นในการ 
    เข้ากลุ่ม  
2. กิจกรรมเสริมหลักสูตร  งาน โครงการเร่งด่วนจากหน่วยงานต้นสังกัด  
    ส่งผลกระทบต่อการเข้ากลุ่ม PLC  ของครูหลายท่าน ท าให้ไม่สามารถ 
    ด าเนินกิจกรรมตามปฏิทินท่ีวางไว้ 

 
นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง  และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

1. กิจกรรมค่าย STEM ศึกษา เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้มีทักษะการ 
    ท างานร่วมกับผู้อื่น ลงมือปฏิบัติช้ินงาน เป็นผลส าเร็จ เกิดความ 
    ภาคภูมิใจในช้ินงาน 

2) ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู ้

1. มีการจัดกิจกรรมท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมรัก 
    การอ่านและจัดสัปดาห์ห้องสมุดทุกปี 
2. น าส่ือท่ีครูสร้างหรือท่ีมีอยู่แล้วในโรงเรียนมาใช้จัดกิจกรรม  ส่งเสริม 
    กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. ให้นักเรียนน าความรู้ท่ีได้จากการเรียนมาสร้างส่ือตามรูปแบบการ    
    เรียนรู้  แบบ STEM  ศึกษา 
 

3) มีการบริหารจัดการช้ันเรียน 
เชิงบวก 

1. การใช้ส่ือท่ีเหมาะสมกับเนื้อหา เลือกวิธีการสอนท่ีเหมาะสมกับเนื้อหา 
    และผู้เรียน 
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นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (ต่อ) 
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี 

 
4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

1. สร้างเครือข่ายการพัฒนาผู้เรียนเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล 

5) มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้
ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู ้

1. การสร้างเครือข่าย เพื่อนวัตกรรมท่ีเกิดจากการท ากิจกรรมแลกเปล่ียน 
    เรียนรู้แบบ PLC 

 
ข้อเสนอแนะ 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ข้อเสนอแนะ 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง  และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

1. มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงท่ีหลากหลาย 
2. พัฒนาเครื่องมือและรูปแบบการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับ    
    ช้ินงานจากกิจกรรม STEM ศึกษา 

2) ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู ้

1. สถานศึกษามีการจัดอบรมการใช้และพัฒนาส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ    
    และแหล่งเรียนรู้เพื่อให้เกิดส่ือท่ีทันสมัย 
2. มีการจัดอบรมการใช้สมาร์ททีวี  เพื่อเตรียมเป็นส่ือท่ีใช้ในการจัด 
    การเรียนรู้ในช้ันเรียน 

3) มีการบริหารจัดการช้ันเรียน 
เชิงบวก 

1. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในช้ันเรียนให้ 
    มากท่ีสุด 

4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

1. น าเครื่องมือท่ีใช้ในการวัดผลและประเมินผลผู้เรียน เผยแพร่ให้ 
    ครูผู้สอนท่านอื่นสามารถน าไปประยุกต์และใช้ได้ 
2. น าผลจากการวัดและประเมินผลมาพัฒนาผู้เรียน 

5) มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้
ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู ้

1. ควรหารูปแบบ หรือแนวทางการเขียนรายงานการเข้ากลุ่ม PLC 
    ท่ีครอบคลุมและไม่ซับซ้อน เพื่อกระตุ้นให้ครูได้เกิดการเรียนรู้และ 
    สนใจในการจัดท า  PLC 
2. จัดท าปฏิทินท่ียืดหยุ่น ต่อการรวมกลุ่ม PLC และ ควรมีผู้เช่ียวชาญ     
    ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากภายนอกมาให้ความรู้  
    เพื่อให้ครูเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับผู้เช่ียวชาญ 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ 

 
๓.1 สรุปผลการประเมนิแต่ละมาตรฐานศึกษา 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
  จากผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่า อยู่ในระดับคุณภาพ
ดีเลิศ ท้ังนี้ เพราะมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม และมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน           
เป็นส าคัญ อยู่ในระดับ ดี 
  ท้ังนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายเป็นไปตามปัญหา            
และความต้องการของผู้เรียน ท่ีสอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษา และสภาพของชุมชนท้องถิ่น ซึ่งผลการเรียนรู้
ท่ีเป็นคุณภาพของผู้เรียนท้ังด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการนั้น ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร 
การคิดค านวณ การคิดประเภทต่าง ๆ โดยสถานศึกษาได้จัดท าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกภาคเรียน เพื่อใช้เป็น
แหล่งข้อมูลด้านวิชาการ น าข้อมูลมาเปรียบเทียบ 3 ปีการศึกษาย้อนหลังในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนได้บรรลุเป้าหมาย เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ มีโครงการหรือ
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีหลากหลายท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ สูงกว่าเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
ก าหนด ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา จากกิจกรรมการทดสอบวัดการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนส่ือความ เพื่อประเมินผลนักเรียน       
ทุก ภาคเรียน ส่งผลใหผู้้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ ร้อยละ 62.21 สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนด 
       นอกจากนี้สถานศึกษา เป็นโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น จึงส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีการบูรณาการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนได้ 
เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ พิจารณาโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ ลงมือปฏิบัติกิจกรรมเป็นกลุ่ม           
ระดมความคิด สร้างช้ินงาน ถอดบทเรียน และน าเสนอช้ินงานได้ ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรม และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร  โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รายวิชาคอมพิวเตอร์              
มีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีทันสมัย เน้นการลงมือปฏิบัติจริงจนเกิดทักษะและน าไปใช้ได้จริงในการด ารงชีวิต
และในอนาคต เช่น สมัครเรียนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์  ท าผลงานผ่านเว็บไซต์ มีการอบรมเชิงปฏิบัติการทาง
คอมพิวเตอร์ให้นักเรียนในช้ันเรียน และกลุ่มสนใจได้ฝึกปฏิบัติ จนท าให้มีผลงาน ไว้ให้บริการ สามารถเผยแพร่ใน
ส่ือ Social Network เว็บไซต์ You Tube ได้ อาทิเช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ศาสตร์พระราชา จ านวน 6 เรื่อง 
หนังส้ันเฉลิมพระเกียรติ ศาสตร์พระราชา จ านวน 1 เรื่อง หนังส้ันในโครงการยุวชนประกันภัยท่ีส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับประกันภัย จ านวน 1 เรื่อง  
      ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร สถานศึกษาจัดหลักสูตรท่ีมีความหลากหลาย  ยืดหยุ่น 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ส่งเสริมนักเรียนกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง พัฒนาดูแลอย่างใกล้ชิดส าหรับ
นักเรียนท่ีเรียนอ่อน อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้โดยใช้นวัตกรรม 4 in 1 ให้ความใส่ใจกับนักเรียนทุกคน โดยใช้
นวัตกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ท าให้ผู้เรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรท่ีสถานศึกษาก าหนด
ผู้เรียนช้ันช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ มีคะแนนการทดสอบสมรรถนะส าคัญ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
52.78 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) เป็นไปในทิศทางท่ีพัฒนาขึ้น และผลการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนส่ือความ สูงกว่าท่ีสถานศึกษาก าหนด 
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ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ค้นพบถวามถนัดและความสามารถตนเอง สามารถเลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้  
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีเป็นค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยการจัดกิจกรรม       
เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การเคารพในกติกาของสังคม มีค่านิยมและจิตส านึกท่ีดี ไม่ขัดต่อกฎหมายและ
วัฒนธรรมท่ีดีงามของสังคมแก่ผู้เรียน ได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จคือ  “ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ไหว้สวย”ผ่านกิจกรรม
ในโครงการด ารงอัตลักษณ์ไหว้สวย กิจกรรมน้องไหว้พี่ – พี่รับไหว้ กิจกรรมไปลา – มาไหว้ กิจกรรมประกวด
มารยาทไทย รายบุคคล  รายห้อง ยกย่องชมเชย มอบเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณ นักเรียนต้นแบบด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านต่าง ๆ ท้ัง 8 ด้าน ท้ังนี้ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีสูงกว่าเป้าหมาย
สถานศึกษาก าหนด นอกจากนี้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีส่วนร่วมการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีไทย รวมท้ังภูมิปัญญาไทย ผ่านโครงการ/กิจกรรม เช่น โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมวิถีพุทธ กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 
กิจกรรมวันลอยกระทง ผู้เรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย แม้ว่าบริบทของ
สถานศึกษา มีผู้เรียนมารับบริการจากหลากหลายเขตพื้นท่ี มีวัฒนธรรม ความเช่ือท่ีต่างกัน แต่ผู้เรียนสามารถอยู่
ร่วมกันได้ รวมทั้งผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ท่ีเข้มแข็ง โดยผ่านกิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปี ของ
นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 
จากกิจกรรมท้ังหมดนี้ส่งผลให้มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
  สถานศึกษาได้ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์  และพันธกิจของสถานศึกษา อย่างมีระบบและขั้นตอน 
โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 
ได้มาร่วมกันก าหนดและวิเคราะห์สภาพปัญหา ความจ าเป็น ความต้องการ ในการจัดการศึกษา รวมถึงการน า
นโยบายมาตรฐานการศึกษาของชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น น ามาวิเคราะเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค น ามาจัดท าเป็นเป้าหมาย วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดให้สอดคล้อง ชัดเจน   สามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาส่ีปี แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ จึงด าเนินงานตามแผนปฏิบัติอย่างเป็นระบบ  มีการก ากับติดตามการด าเนินงานโดยระบบ
ควบคุมภายในของสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท ารายงานสรุปโครงการ เพื่อน าไปปรับปรุงและพัฒนาการ
ด าเนินงานในปีต่อไป มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีรูปแบบบริหารจัดการให้โรงเรียนเข้มแข็ง
โดยใช้นวัตกรรม  LAPCOAM  model  คือ 
     L : Leadership  การใช้ภาวะผู้น า            
         A : Actual practice  การลงมือปฏิบัติจริง 
         P : Participation การมีส่วนร่วม             
        C : Coaching  การสอนแนะ 
        O : Oversee การก ากับติดตามดูแล          
        A : Assessment การประเมินผล 
        M : Morale  การสร้างขวัญก าลังใจ 
  นอกจากนี้ มีการบริหารสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการท างานแบบครบวงจรของ PDCA และ       
การด าเนินงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBMLD) ผ่านงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาส่ีปี,แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา,แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ การด าเนินงาน
ตามแผน การสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ และการนิเทศก ากับติดตามการปฏิบัติงาน ส่งผลให้
สถานศึกษาด าเนินด้วยความเข้มแข็ง 
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 ด้านการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  และ                    
ทุกกลุ่มเป้าหมาย สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีความทันสมัย มีความยืดหยุ่น มีความหลากหลาย                  
ตามความถนัดและความสามารถของผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศอย่างรอบด้าน เช่น ด้านการเรียน 
ด้านกีฬา ด้านดนตรี ด้านศิลปะ และด้านงานอาชีพ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน               
ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้ามาบริหารจัดการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุกปี เพื่อให้หลักสูตรสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชน แก้ปัญหาผู้เรียนอ่านไม่ออกด้วยนวัตกรรม ๔ In ๑ โครงการจัด             
ท าและพัฒนาหลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษ Intensive  Group สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ                 
มาพัฒนาจัดการจัดการเรียนการสอน น าปัญหาจากการเรียนการสอน มาจัดท านวัตกรรมวิจัยในช้ันเรียน             
เพื่อแก้ไขปัญหา และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ส่งผลให้นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น มีการก ากับ 
นิเทศ ติดตามการปฏิบัติของครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ปฏิบัติงานท่ีบรรลุวัตถุประสงค์ตาม MOU                
ท่ีสถานศึกษาก าหนด อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับครู และนักเรียน          
ได้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีห้องปฏิบัติการท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้                       
มีแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน สามารถค้นคว้าหา
ความรู้เองได้ทัน รวมทั้งจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาด าเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และ
การบริหารจัดการฝ่าย ติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อสนับสนุนการสืบค้นข้อมูลของผู้เรียน และจัดหาระบบการ
กรอกข้อมูลสารสนเทศของนักเรียน อาทิเช่น กรอกข้อมูลลงในระบบ SIS และระบบ Local School การเก็บ
ข้อมูลและประมวลผลข้อมูลด้านสถิติในโปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รายงานผลการขาด/ลา/มาสาย 
ของฝ่ายกิจการนักเรียน ท าให้สถานศึกษามีข้อมูลทุกด้านท่ีทันสมัยเป็นปัจจุบัน จากการด าเนินงานของสถานศึกษา
ส่งผลใหม้าตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหาร และการจัดการ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผลการประเมินอยู่ในระดับระดับ
คุณภาพ ดี ท้ังนี้สถานศึกษา ได้ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ เช่น กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ Active Leaning เพื่อให้ผู้เรียน มีทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน  การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้                 
การจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้แบบ STEM ศึกษา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มุ่งเน้นสนับสนุน ส่งเสริม กระตุ้นให้นักเรียนได้มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น ลงมือปฏิบัติช้ินงาน  
เป็นผลส าเร็จ เกิดความภาคภูมิใจในช้ินงานของตนเอง เผยแพร่ได้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ โดยสถานศึกษา มีส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอก
โรงเรียน รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากส่ือ ท่ีหลากหลาย อาทิเช่น แหล่งเรียนรู้ห้องสมุด ห้องปฏิบัติท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้องพอเพียง 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องอาเซียน ติดต้ังระบบทีวีในห้องเรียน ช่วยครูในการเรียนการสอน โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ อีกท้ังครูผู้สอนทุกคนต้องจัดท าส่ือการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและรายงาน
การใช้ส่ือทุกภาคเรียน มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน โดยใช้คู่มือการ
จัดการช้ันเรียนเชิงบวก ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดช้ันเรียน ครูผู้สอนตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน โดยครูผู้สอนก าหนดวิธีการวัดผลและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยวิเคราะห์
ภาระงานผู้เรียนจากมาตรฐาน/ตัวช้ีวัดท่ีสอน แล้วมาก าหนดวิธีการวัดประเมินผลให้สอดคล้อง เหมาะสมกับ
เป้าหมายและการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษานิเทศก ากับการวัดและประเมินผลของครูผู้สอนเป็นระยะ 
ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย นักเรียน มีส่วนร่วมในการวัด
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และประเมินผล ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง ครูผู้สอนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ จึงมีผลท าให้การด าเนินงานด้านกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพ ดี 
 
3.2 แผนการพัฒนาคุณภาพ เพือ่ยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น 
 1. มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน               
ท้ังด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนต้องมีผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้              
ท่ีสูงขึ้น มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-net) เพิ่มขึ้น ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การทดสอบสมถรรถนะส าคัญทุกสมรรถนะ 
ร้อยละ 80  ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนส่ือความ และผ่านการประเมินคุณลักษณะ               
อันพึงประสงค์ ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีเป็นค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยจัดโครงการ/
กิจกรรม ท่ีส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียน เพื่อให้มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม  ในปีการศึกษาต่อไป 
 2. มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม สถานศึกษา กระบวนการ
บริหารและการจัดการท่ีมีคุณภาพ มีการก าหหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์  และพันธกิจของสถานศึกษา อย่างมีระบบ
และขั้นตอน มีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีแผนพัฒนาการศึกษาส่ี
ปี แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ มีการก ากับติดตามการด าเนินงาน
โดยระบบควบคุมภายในของสถานศึกษา มีรูปแบบบริหารจัดการให้โรงเรียนเข้มแข็งโดยใช้นวัตกรรม  LAPCOAM  
model  ใช้กระบวนการท างานแบบครบวงจรของ PDCA และการด าเนินงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด าเนินงาน
พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย อย่างต่อเนื้อง จัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ สร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
เรียนรู้ อย่างพอเพียงต่อผู้เรียน รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้
มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม ในปีการศึกษาต่อไป    
 3. มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ระดับคุณภาพ ดี                  
สถานศึกษามีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต โดยเน้นให้ครูผู้สอนได้จัดรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้               
ท่ีหลากหลาย อาทิเช่น  กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Leaning การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน              
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM ศึกษา และรายงานผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทุกภาคเรียน มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกโรงเรียน 
รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง                       
เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วมการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ครูผู้สอนตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ                 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน และการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อให้มีคุณภาพระดับ ดีเลิศ ในปีการศึกษาต่อไป    
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3.3 ทิศทาง/แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นเลิศอย่างรอบด้าน 
 2. พัฒนาเป็นสถานศึกษาเข้มแข็งโดยธ ารงไว้ซึ่งนวัตกรรม  LAPCOAM  Model   
 3. ด ารงความเป็นต้นแบบด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

4. ด ารงความเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBMLD) 
5. พัฒนาสถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง  
6. พัฒนาการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับชุมชม 
7. บริหารหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ทันต่อการ

เปล่ียนแปลงของสังคมโลก และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เน้นคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน เตรียมพร้อมให้ผู้เรียนมีทักษะส าหรับการด ารงชีวิตในโลกยุคศตวรรษท่ี 21 

8. พัฒนาคุณภาพผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ น ามาสู่การเป็น “ครูมืออาชีพ”                 
สร้างเครือข่ายในการพัฒนาตนเอง ระดับกลุ่มโรงเรียน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน มีนวัตกรรมวิจัยในช้ัน
เรียนมาแก้ปัญหาในของผู้เรียน อย่างมีประสิทธิภาพ 
 9. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนท่ีมีผลการเรียน              
0 ร มส. น้อยลง โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน  ๕  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และสังคมศึกษา ยังอยู่ในระดับต่ า  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการเรียนดี (เกรด ๓          
ขึ้นไป) ยังอยู่ ในระดับพอใช้   
 10. พัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ (O-net) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ให้เพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีต้องรีบพัฒนาโดยเร่งด่วน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ คือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ และคณิตศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ คือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ภาษาต่างประเทศ และวิทยาศาสตร์ 
 11. พัฒนาผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนส่ือความ และการประเมินคุณลักษณะ            
อันพึงประสงค์ ให้ได้ระดับดีขึ้นไป  
 12. พัฒนาผู้เรียนด้านการน าเสนอผลงาน  ช้ินงานของนักเรียน ควรจัดให้มีเครือข่ายโรงเรียนอื่นเข้าร่วม 
 13. พัฒนาด้านการใช้ส่ือ เทคโนโลยี พัฒนานวัตกรรมท่ีทันสมัยในยุคศตวรรษท่ี 21 ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนของผู้เรียน ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้โดยแทรกกิจกรรมตอบค าถามจากโปรแกรม 
Kahoot และแข่งทักษะการออกแบบเว็บไซต์ โดยออกแบบเว็บไซต์เป็นของตนเองสอนให้นักเรียนรู้จักวิธีการสมัคร 
gmail เพื่อใช้เป็น User ในการใช้งานเป็นของแต่ละบุคคล และน าเข้าสู่ห้องเรียน Google Classroom 
 14. สร้างเจตคติท่ีดีในการท างานกลุ่ม เพื่อให้เกิดพลังแห่งสามัคคี ส่งผลให้นักเรียนสร้างอาชีพมีความ
เจริญก้าวหน้ายั่งยืน สร้างรายได้ และความมั่นคง จัดท าโครงการเพิ่มเติม  
 15. พัฒนา และสร้างเสริมให้นักเรียนน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนิน          
ชีวิตจริง 
 16. พัฒนาสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมออกก าลังกายเป็นประจ าทุกวัน        
หน้าเสาธงในตอนเช้าทุกวัน หรือนักเรียนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์น้ าหนัก ส่วนสูง ก็หาวิธีการต่าง ๆ เพื่อจะท าให้นักเรียนได้
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
 17. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยการน าสรุปผลของการรายงานโครงการไปใช้ปรับปรุงหรือพัฒนา
งานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและจัดโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมสนับสนุน ผู้เรียนให้มี ทักษะใน                     
ศตวรรษท่ี 21 
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 18. พัฒนาระบบสาระสนเทศ Thailand 4.0 ให้สามารถใช้งานได้กับบุคลากรทุกคน 
 19. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ห้องปฏิบัติการ ให้ทันสมัย เพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้เรียน ส่งเสริมจัดซื้ออุปกรณ์ท่ีทันสมัยใช้ในทุกห้อง และเน้นในเรื่องความปลอดภัย เช่น ปล๊ักไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า 
  
3.4 ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 1. งบประมาณสนับสนุนเพื่อพัฒนาสถานศึกษา  เช่น  การปรับปรุงภูมิทัศน์  การปรับปรุงอาคารสถานท่ี  
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ  ส่ือการเรียนการสอน  ห้องน้ าห้องสุขา งบประมาณการจ้างครู 
 2. มีวิทยากรจากหน่วยงานภาครัฐ ให้ความรู้  เช่น กระบวนการจัดการเรียนการสอน  ความรู้ทักษะด้าน
วิชาชีพท่ีส าคัญต่อการพัฒนาผู้เรียน 
 ๓. ความร่วมมือจากผู้ปกครอง  เครือข่ายผู้ปกครอง  ศิษย์เก่าและชุมชน  ในการให้การสนับสนุน 
ทุนการศึกษาและทรัพยากรอื่น  เพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
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ส่วนที่ 4 
เอกสารประกอบการพิจารณา Best Practices และ 

แบบรายงาน “วิธีหรือแนวทางปฏบิตัิที่เปน็เลศิ” ส าหรบัสถานศกึษา  
 
ชื่อผลงาน (Best Practices)   ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน 
ค าส าคัญ    ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน  
ประจ าปีการศึกษา  2561 
 
1. บทน า 
 1.1 กระบวนการ/วิธีการด าเนินงานในอดีต 
         ในอดีตการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมักเน้นไปท่ีการแก้ไขปัญหาของนักเรียน ด้านพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 
เช่นปัญหาส่ิงเสพติด โดยมีฝ่ายกิจการนักเรียน หรือ  งานแนะแนวเป็นผู้รับผิดชอบ การด าเนินงานเป็นกระจุกอยู่
เฉพาะฝ่าย หรือเฉพาะบุคคล บุคลากรขาดความตระหนักร่วมกัน ไม่ได้มีมิติมุมมองเป็นองค์รวมในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
 1.2 สภาพทั่วไป 

ด้วยสังคมยุคปัจจุบันเปล่ียนแปลงไปมาก ผู้ปกครองท่ีเป็นพ่อแม่ ส่วนใหญ่ไปท างานในกรุงเทพมหานคร 
หรือเมืองอุตสาหกรรมใหญ่ ๆ ปล่อยให้ ปู่ ย่า ตา ยาย หรือญาติ ๆ ดูแลลูกหลาน โดยพ่อแม่เป็นผู้หารายได้มาเล้ียง
ดู ในขณะท่ีบริบทสังคม ค่านิยม ตลอดจนการส่ือสารท่ีไร้พรมแดน สถาบันทางครอบครัว และสภาวะทางสังคม
อ่อนแอ ก็จะเป็นเหตุให้ปัญหาเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน มีมากขึ้น  เช่น การหนีเรียน  ติดเกมส์ มาสาย  ชู้สาว  ปัญหา
ส่ิงเสพติด มั่วสุมใช้เวลาว่างไม่เป็นประโยชน์  การเรียนตกต่ า ซึ่งวงจรของปัญหาจะเช่ือมโยงกันเป็นลูกโซ่ ไม่มีท่ี
ส้ินสุด 

ดังนั้นนักเรียนแต่ละคน ควรถูกมองอย่างครอบคลุมทุกมิติ เพื่อจะบริหารจัดการดูแลช่วยเหลืออย่างมี
ประสิทธิภาพ   โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม จึงขับเคล่ือนพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามปกติท่ีเคย
ปฏิบัติในอดีต  มาเป็น ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน ใน 4 มิติ คือ ด้านการเรียน  ด้านความ
ประพฤติ  ด้านความสามารถพิเศษ  ด้านความเป็นอยู่  และสุขภาพ นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างท่ัวถึง          
ทุกคน เต็มศักยภาพของแต่ละคน หรือ แต่ละกลุ่ม 
บริบทโรงเรียน 
               โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าต าบล อยู่ห่างเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ๒๐ 
กิโลเมตร จึงเป็นการสะดวกท่ีนักเรียนเดินทางเข้าไปศึกษาต่อโรงเรียนใหญ่ท่ีมีช่ือเสียงในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ 
ซึ่งมีหลายโรงเรียน ในอดีตนั้น ผู้ปกครองท่ีมีฐานะดี หรือบุตรข้าราชการในต าบลห้วยต้อน จะส่งบุตรหลานเข้า
ศึกษาต่อในเมือง โดยนั่งรถผ่านหน้าโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม  รถยนต์โดยสารเข้าตัวเมืองชัยภูมิผ่านหน้า
โรงเรียนทุก ๑๕ นาที  ช่วงระยะเวลานั้น  มีนักเรียน ยอดเฉล่ียประมาณ ๓๐๐ กว่าคน   
ความคาดหวังของสถานศึกษา และความต้องการของชุมชน ผู้ปกครอง 
                โรงเรียนจึงมีความคาดหวังว่า จะท าอย่างไรจึงจะสร้างคุณภาพให้ผู้ปกครองมีความเช่ือมั่นต่อ
สถานศึกษา ให้ความไว้วางใจต่อสถานศึกษาโดยการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาได้วิเคราะห์
บริบทของโรงเรียน ชุมชน และสังคม ศึกษาสภาพปัญหาชุมชน ประชุม ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา
ได้นวัตกรรมท่ีจะพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งเป็นผลผลิตของโรงเรียน คือ การบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างรอบด้านให้เข้มแข็ง  เพราะเป็นความต้องการ คาดหวัง ท้ังของสถานศึกษา และความต้องการของ
ผู้ปกครอง ชุมชน ตรงกันต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๓ – ๒๕๖๐ จนกระท่ังปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้มีการทบทวน 
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บทบาท วิเคราะห์สถานศึกษาด้วยเทคนิค SWOT พบจุดอ่อน  จุดแข็ง  ปัญหาอุปสรรค  และโอกาส จึงก าหนด
เป็น วิสัยทัศน์โรงเรียนแบบมีส่วนร่วม  “ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นเลิศอย่างรอบ
ด้านด ารงความเป็นต้นแบบของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  พัฒนาสถานศึกษาเข้มแข็ง น าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ ภายในปี ๒๕๖๔”   
 เหตุผลท่ีต้องท า เพราะเป็นการแก้ปัญหาและพัฒนาเด็กและเยาวชน ร่วมกับชุมชน ผู้ปกครอง ท่ีมีความ
ต้องการสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน 
    นิยามศัพท์เฉพาะ 
 “การดูแลช่วยเหลือนักเรียน”  หมายถึง  นักเรียนทุกคน จะได้รับการคัดกรอง ๔ มิติ (ด้าน) และจะได้รับ
การพัฒนาส่งเสริมตามศักยภาพของแต่ละคน หรือของแต่ละกลุ่ม ตามศักยภาพ นักเรียนกลุ่มใกล้ชิดท่ีมีปัญหา   
จะได้รับการดูแลช่วยเหลือ บนพื้นฐานความเมตตา ให้คล่ีคลายจากปัญหาและเดินไปในทิศทางท่ีเหมาะสมต่อไป 
 “สู่ความเป็นเลิศ”  หมายถึง นักเรียนท่ีอ่านไม่ออก จะได้รับการพัฒนาให้อ่านออก เขียนได้  นักเรียนท่ีมี
ความรู้ความสามารถระดับอ่อน หรือปานกลาง  จะได้รับการพัฒนาให้ ดีขึ้น  นักเรียนท่ีเก่งอยู่แล้ว จะได้รับการ
ส่งเสริมให้ดีเลิศ สู่ระดับประเทศ   

“การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน”  หมายถึง ส่งเสริมพัฒนาด้านการเรียน  ด้านความประพฤติ  
ด้านความสามารถพิเศษ  ด้านความเป็นอยู่ และสุขภาพ 

  
 1.3 ลักษณะส าคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ 
 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้รับการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาเป็นระบบงานท่ียั่งยืน แบบมีส่วน
ร่วมจากทุกคนในโรงเรียน และเครือข่ายภายนอก เกิดนวัตกรรมประเภทวิธีคิด หรือวิธีการ ท่ีแฝงอยู่ในขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ได้แก่  

 1) ขั้นตอนการคัดกรองนักเรียน ใน 4 ด้าน คือ  ด้านการเรียน ด้านความประพฤติ                    
ด้านความสามารถพิเศษ  และด้านความเป็นอยู่ -สุขภาพ  ซึ่งแต่ละด้าน จะถูกจัดเป็น 3 กลุ่ม  คือ  กลุ่มวางใจ  
กลุ่มห่วงใย กลุ่มใกล้ชิด (ธีรพนธ์  คงนาวัง, 2549) 
  เมื่อรู้จักนักเรียน  และคัดกรองนักเรียนอย่างชัดเจนแล้ว โรงเรียนสามารถท่ีจะส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตรงประเด็น ตามศักยภาพของผู้เรียน 

 2) ขั้นตอนการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน (อย่างรอบด้าน) 
                   ในการ ส่ง เสริ มพัฒนา ผู้ เ รี ยนอย่ า งรอบด้าน ท้ั ง ด้ านวิ ชาการ  ด้ านความประพฤติ                            
ด้านความสามารถพิเศษ ส่งผลให้นักเรียนมีผลงานทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระ ระดับจังหวัด  ระดับภาค  และ
ระดับประเทศ นักเรียนดีเด่นรับรางวัล และทุนพระราชทาน  เยาวสตรีไทยดีเด่น  เยาวชนดีเด่น  เยาวชนผู้มีความ
ประพฤติดี ฯลฯ  นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีเป็นอัตลักษณ์ท้ังโรงเรียนคือการไหว้สวย เป็นท่ียอมรับจาก
บุคคลภายนอก  
  3) ขั้นตอนการแก้ไขปัญหานักเรียน 
                  ในการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก โรงเรียนได้ด าเนินงานแก้ไขและพัฒนา ติดต่อกันมาต้ังแต่            
ปีการศึกษา 2545 –2549 จนกระท่ังสามารถ สร้างนวัตกรรมประเภทวิธีการ ท่ีช่ือว่า นวัตกรรม 4 in 1         
(ธีรพนธ์  คงนาวัง) ,2549) ในการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกได้เป็นผลส าเร็จ และด ารงมาตรฐาน วิธีปฏิบัติ
นวัตกรรมนี้อย่างยั่งยืนถึงปัจจุบัน  
                  วิธีปฏิบัติการแก้ปัญหาอ่านไม่ออกด้วยนวัตกรรม 4 in 1 มีดังนี้ 
  1) ในวันรับสมัครนักเรียน ป.6 เพื่อเข้าเรียนช้ัน ม.1 ของทุกปีการศึกษา  จะได้รับการทดสอบ
การอ่านออกเสียงภาษาไทย โดยใช้เครื่องมือแบบฝึกการอ่านในระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 เพื่อคัดกรองความรู้
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ความสามารถด้านการอ่าน นักเรียนท่ีอ่านไม่ออก หรือ อ่านไม่คล่อง ใช้เวลาสะกดค านาน หรืออ่านไม่ได้เลย จะถูก
คัดไว้ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/4  ซึ่งนักเรียนกลุ่มนี้ คือ นักเรียนกลุ่มใกล้ชิด  
  2) เมื่อเริ่มเปิดภาคเรียน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/4 จะถูกคัดกรองด้านการอ่าน อีกครั้ง
หนึ่ง  เพื่อแยกเป็นกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม  แต่ละกลุ่มจะมีทักษะความสามารถในการอ่านแตกต่างกัน  ดังนี้  กลุ่มท่ี 1 
อ่านได้ แต่อ่านไม่คล่อง   กลุ่มท่ี 2  อ่านค าง่าย ๆ ได้ แต่ค าท่ีมีตัวควบกล้ า หรือการันต์อ่านไม่ได้  กลุ่มท่ี 3 ใช้
เวลาในการสะกดค าเป็นค า ๆ จึงจะพออ่านได้บ้างเป็นบางค า  กลุ่มท่ี 4 อ่านไม่ออกเป็นส่วนใหญ่ และ ไม่รู้จักสระ 
พยัญชนะบางตัว  โรงเรียนจะบริหารหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก (กลุ่มใกล้ชิด)            
โดยวิชาพื้นฐานจัดให้เรียนตามปกติ  แต่จัดวิชาเพิ่มเติม เป็นวิชาภาษาไทยเพิ่มเติม เรียกว่าวิชาอ่านออกเสียง 
สัปดาห์ละ 4 คาบ  ในแต่ละคาบ จะจัดครูผู้สอน 4 คน รับผิดชอบสอนกลุ่มย่อยท่ีคัดกรองไว้แล้ว  โดยใช้แบบฝึก
การอ่านท่ีมีความยาก-ง่าย แตกต่างกัน ตามศักยภาพพื้นฐานของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ซึ่งครูผู้สอนจะน านักเรียนไป
เรียนยังสถานท่ีแตกต่างกันตามความเหมาะสม โดยครูผู้สอนแต่ละกลุ่ม จะดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยความเมตตา               
เมื่อส้ินภาคเรียน หรือ ส้ินปีการศึกษา นักเรียนมีพัฒนาด้านการอ่านท่ีสูงขึ้น สามารถเรียนในห้องปกติได้  ก็จะถูก
คัดกรอง จัดให้ไปเรียนในห้องปกติ แต่ถ้ายังไม่พัฒนาตามเกณฑ์ก็จะยังคงพัฒนาต่อไป หากพบว่ามีการเรียนรู้ท่ีไม่
สัมพันธ์กับวุฒิภาวะตามวัยท่ีควรจะเป็น  โรงเรียนจะน านักเรียนส่งต่อตรวจวัด IQ จากโรงพยาบาลชัยภูมิ แผนก
จิตเวช ท้ังนี้ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง เป็นรายๆ จึงจะด าเนินการได้ และทางโรงเรียนจะน าค าแนะน า
ของแพทย์มาดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างใกล้ชิดให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี
ความสุข เช่น ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกตามวัย และวุฒิภาวะอย่างเหมาะสมเป็นกรณีไป 
 3) หากยังไม่พัฒนาการอ่านตามเกณฑ์ นักเรียนขึ้นช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ก็จัด 4 in 1 ในช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2/4  อีก  
 ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา พบว่า  เมื่อนักเรียนส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ สามารถอ่านได้ตามเกณฑ์             
ทุกคน    
                    
 1.4 วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
        1) เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านวิชาการ ด้านความประพฤติ ด้านความสามารถพิเศษ          
ด้านความเป็นอยู่และสุขภาพ 
        2) เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เข้มแข็ง แบบมีส่วนร่วม ให้เป็นที่ยอมรับ จากผู้ปกครองและชุมชน      
 
 1.5 เป้าหมาย 
  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
            1) นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือตามศักยภาพ รายบุคคล  หรือรายกลุ่ม  
            2) ครูทุกคนในโรงเรียน มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน 
  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
            1) คุณภาพผู้เรียน ด้านการเรียน ด้านความประพฤติ  ด้านความสามารถพิเศษ  และด้านความ
เป็นอยู่และสุขภาพท่ีดีขึ้น 
            2) โรงเรียนด ารงความเป็นต้นแบบด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
             3) นักเรียนมีผลงานด้านการเรียน (วิชาการ) ด้านความประพฤติ  ด้านความสามารถพิเศษ               
เป็นท่ียอมรับในระดับจังหวัด  ระดับภาค  และ ระดับประเทศ 
  4) สถานศึกษาเข้มแข็ง เป็นท่ีศรัทธา ไว้วางใจของผู้ปกครอง ชุมชน  
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2. แนวทาง/ข้ันตอนการดาเนนิงาน/Flow Chart (แผนภูมิ) ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลศิ 
Flow Chart ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้ความรู้ /  
สร้างความตระหนักแก่บุคลากร 

รู้จัก-คัดกรองผู้เรียน 4 ด้าน ๆ ละ 3 ด้าน  
กลุ่ม 

การป้องกัน-แก้ไขปัญหาของผู้เรียน 

ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนท้ัง 4 ด้าน 
 

ประเมินศักยภาพ 
ของผู้เรียน 

 

ผ่าน 
 

ปรับซ่อม/ 
แก้ไข 

 

ส่งต่อ 
ภายใน 

 

ประเมินฯ 

 

ส่งต่อ 
ภายนอก 

 

ประเมินฯ 

 

ประเมินฯ 

 
รายงานผลการพัฒนาผู้เรียน 

ในภาพรวม 
 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

    กลุ่มวางใจ 
1. ด้านการเรียน   กลุ่มห่วงใย 
    กลุ่มใกล้ชิด 

     กลุ่มวางใจ 
2. ด้านความประพฤติ  กลุ่มห่วงใย 
    กลุ่มใกล้ชิด 

    กลุ่มวางใจ 
3. ด้านความสามารถพิเศษ  กลุ่มห่วงใย 
    กลุ่มใกล้ชิด 

    กลุ่มวางใจ 
4. ด้านความเป็นอยู่และสุขภาพ กลุ่มห่วงใย 
    กลุ่มใกล้ชิด 
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 จาก Flow Chart อธิบายรายละเอียด ของกระบวนการท างานดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การให้ความรู้ และสร้างความตระหนักแก่บุคลากร 
 ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนั้น เป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย ท้ังผู้บริหารสถานศึกษา              
ครู ผู้ปกครอง หน่วยงานภายนอก เพื่อนนักเรียน ดังนั้นทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ต้องมีความร่วมมือกันจึงจะส่งผลให้ 
การด าเนินงาน ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ซึ่งโรง เรียนห้วยต้อนพิทยาคม             
มีกิจกรรมต่าง ๆ ในการให้ความรู้ และสร้างความตระหนักแก่บุคลากร  ในกระบวนการด าเนินงานของระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนนั้น  ประกอบด้วย ทีมน า  ทีมประสานงาน  และทีมด าเนินงาน 
 ทีมน า ได้แก่  ผู้อ านวยการโรงเรียน  รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ทีมประสานงาน ได้แก่  หัวหน้าฝ่าย 4 ฝ่าย , ฝ่ายกิจการนักเรียน, หัวหน้าระดับ 
 ทีมด าเนินงาน  ได้แก่  ครูท่ีปรึกษาประจ าช้ัน ,ครูแนะแนว 
ด้วยบริบทของโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม  ท่ีมีบุคลากรครูน้อยเมื่อเทียบกับจ านวนนักเรียน ครูทุกคนจึงได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีครูท่ีปรึกษาประจ าช้ัน ดังนั้น การจัดทีมคุณภาพในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  จึงเป็นการบูรณาการท้ังสามทีม ต่างมีบทบาทหน้าท่ีในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกัน 
 กระบวนการให้ความรู้ และสร้างความตระหนัก โดยการประชุม ปฏิบัติการ ให้แก่ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาได้เข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของครู ท่ีจะดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน ให้ครูรู้กระบวนการของงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเป็นระบบสากลท้ัง 5 กระบวนการ  คือ  

(1) งานรู้จักนักเรียนรายบุคคล  
(2) งานคัดกรองผู้เรียน  
(3) งานส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน  
(4) งานป้องกันและแกไ้ขปัญหาผู้เรียน  
(5) งานส่งต่อผู้เรียน   

ขั้นตอนที่ 2 การรู้จักนักเรียน และ คัดกรองผู้เรียนรายบุคคล   
เป็นหน้าท่ีของครูท่ีปรึกษาประจ าช้ัน เก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลอย่างหลากหลายวิธี  เช่น กิจกรรมโฮม

รูม  กิจกรรมเยี่ยมบ้าน (ท้ังแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ)  การสังเกตพฤติกรรม สอบถามบุคคลใกล้เคียง  
สัมภาษณ์ตัวนักเรียน  เป็นต้น  เครื่องมือของครูในการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  ได้แก่  แบบบันทึกระเบียน
สะสม  แบบบันทึกเยี่ยมบ้าน  แบบสังเกตพฤติกรรมแบบสัมภาษณ์ 

คัดกรองผู้เรียน 4 ด้าน ๆ ละ 3  กลุ่ม 
 เป็นหน้าท่ีของครูท่ีปรึกษาประจ าช้ัน โดยการรับคู่มือ เกณฑ์การคัดกรอง จากทีม/ผู้ประสานงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน เมื่อคัดกรองแล้วส่งคืนข้อมูลกลับยัง ทีมประสานงาน  จากนั้นทีมประสานงาน ประมวลผล
ข้อมูลเป็นสารสนเทศ ส่งต่อข้อมูลรายงาน ทีมน า (ฝ่ายบริหาร) เพื่อน าไปใช้ประโยชน์เชิงบริหารสถานศึกษาให้
เข้มแข็ง ต่อไป 
 ในการคัดกรองผู้เรียนนั้น  จะคัดกรองนักเรียนรายบุคคล ท้ัง 4 มิติ (ด้าน) คือ ด้านการเรียน  ด้านความ
ประพฤติ  ด้านความสามารถพิเศษ  ด้านความเป็นอยู่และสุขภาพ โดยนักเรียนแต่ละคนจะถูกคัดกรอง ด้านการ
เรียน  ด้านความประพฤติ  ด้านความสามารถพิเศษ  ด้านความเป็นอยู่และสุขภาพ  ว่าแต่ละด้านนั้น นักเรียนคน
หนึ่ง ๆ จะอยู่ในกลุ่มใดในสามกลุ่ม  คือ กลุ่มวางใจ กลุ่มห่วงใย  และ กลุ่มใกล้ชิด  ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดกรอง 
และการเรียกชื่อกลุ่มนี้ สถานศึกษาเป็นผู้ก าหนดเคร่ืองมือขึ้นใช้เองตามบริบทของโรงเรียน ที่สามารถเข้าใจ
ตรงกันได้ อย่างเป็นรูปธรรม  
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 การเทียบเคียงช่ือกลุ่มกับสากล 
  กลุ่มวางใจ เทียบเคียงได้กับ  กลุ่มปกติ 
  กลุ่มห่วงใย เทียบเคียงได้กับ  กลุ่มเส่ียง 
  กลุ่มใกล้ชิด เทียบเคียงได้กับ  กลุ่มมีปัญหา 
 *เหตุผลท่ีสถานศึกษา สร้างเกณฑ์ในการคัดกรองนักเรียนขึ้นใช้เองภายในสถานศึกษา เพราะ  

(1) โรงเรียนไม่มีผู้เช่ียวชาญ ท่ีจะแปลผลการคัดกรองตามแบบ SDQ ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

(2) ถ้าใช้เกณฑ์ตามรูปแบบท่ีสถานศึกษาก าหนด  ครูทุกคน เข้าใจ และสามารถ 
คัดกรองนักเรียนได้อย่างชัดเจนเข้าใจง่าย เป็นวิทยาศาสตร์ท่ี ฝ่ายบริหารจะสามารถน าข้อมูลสารสนเทศเหล่านี้ไป
วางแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เช่น การเปิดวิชาเพิ่มเติมเพื่อรองรับการส่งเสริมความสามารถพิเศษให้กับ
ผู้เรียน มีโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน หรือ ป้องกันแก้ไขปัญหาผู้เรียน  เป็นต้น   ท้ังนี้ตัว
ผู้เรียนจะไม่ทราบว่าในแต่ละด้านนั้นตนเองถูกจัดอยู่ในกลุ่มใด แต่ข้อมูลสารสนเทศเหล่านี้ จะถูกน ามาใช้ประโยชน์
เชิงการบริหารสถานศึกษา 

(3) เหตุผลท่ีใช้ช่ือกลุ่มการคัดกรองว่า  กลุ่มวางใจ  กลุ่มห่วงใย  กลุ่มใกล้ชิด  
เพราะเป็นการเรียกช่ือกลุ่มท่ีให้ความรู้สึกท่ีอบอุ่น แฝงด้วยความเมตตา และการสร้างความตระหนักแก่บุคลากร
ทุกคนว่า นักเรียนคือลูกหลาน ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดี เก่งหรือไม่เก่ง ครู หรือสถานศึกษามีหน้าท่ีในการช่วยเหลือและ
ดูแลส่งเสริมพัฒนาเขาตามศักยภาพท่ีเขาจะรับการพัฒนาได้ เป็นเหตุผลเชิงจิตวิทยานั่นเอง (ธีรพนธ์  คงนาวัง, 
อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 2543 – 2559) 

เกณฑ์ในการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล  ดังนี้ 
ด้านการเรียน 
    ม.1  
กลุ่มวางใจ หมายถึง  อ่านออกเสียงภาษาไทยคล่องแคล่ว ผลการเรียนเฉล่ียเดิมอยู่ใน 
                                 ระดับ 3.00  ขึ้นไป 
กลุ่มห่วงใย หมายถึง  อ่านออกเสียงภาษาไทยได้ ผลการเรียนเฉล่ียเดิมต่ ากว่า 3.00  
กลุ่มใกล้ชิด หมายถึง  อ่านภาษาไทยไม่ออก  
     ม.2 และ ม.3  
กลุ่มวางใจ  หมายถึง มีผลการเรียนเฉล่ียตลอดปีท่ีผ่านมา 3.00  ขึ้นไป และ ไม่ติด 0 ร  มส  มผ 
กลุ่มห่วงใย  หมายถึง  มีผลการเรียนเฉล่ียตลอดปีท่ีผ่านมา ต่ ากว่า 3.00 และไม่ติด  0 ร  มส มผ 
กลุ่มใกล้ชิด  หมายถึง ติด 0 ร  มส  มผ 
 
ม.4 – ม.6 
 1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
กลุ่มวางใจ   หมายถึง  มีผลการเรียนเฉล่ียตลอดปีท่ีผ่านมา 3.00  ขึ้นไป และ ไม่ติด 0 ร  มส มผ 
กลุ่มห่วงใย  หมายถึง  มีผลการเรียนเฉล่ียตลอดปีท่ีผ่านมา 2.50 ถึง 2.99  และ ไม่ติด 0 ร  มส  มผ 
กลุ่มใกล้ชิด  หมายถึง  ติด 0 ร มส มผ  
 2. แผนการเรียนศิลป์-ภาษา 
กลุ่มวางใจ  หมายถึง  มีผลการเรียนเฉล่ียตลอดปีท่ีผ่านมา 2.75  ขึ้นไป และ ไม่ติด 0 ร  มส  มผ 
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กลุ่มห่วงใย  หมายถึง  มีผลการเรียนเฉล่ียตลอดปีท่ีผ่านมา 2.50 ถึง 2.74  และ ไม่ติด 0 ร  มส  มผ 
กลุ่มใกล้ชิด  หมายถึง  ติด 0 ร มส มผ  
 3. แผนการเรียนศิลป์-อาชีพ 
กลุ่มวางใจ  หมายถึง  มีผลการเรียนเฉล่ียตลอดปีท่ีผ่านมา 2.50  ขึ้นไป และ ไม่ติด 0 ร  มส  มผ 
กลุ่มห่วงใย  หมายถึง  มีผลการเรียนเฉล่ียตลอดปีท่ีผ่านมา 2.00 ถึง 2.49  และ ไม่ติด 0 ร  มส  มผ 
กลุ่มใกล้ชิด  หมายถึง  ติด 0 ร มส มผ  
ด้านความประพฤติ  (ทุกระดับช้ัน) 
กลุ่มวางใจ  หมายถึง  ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและวัฒนธรรมอันดีงามตามปกติของโรงเรียนและสังคม 
กลุ่มห่วงใย  หมายถึง  มีพฤติกรรมท่ีสุ่มเส่ียงในทางไม่พึงประสงค์ ต้องคอยตักเตือนบ่อยครั้ง  
กลุ่มใกล้ชิด  หมายถึง  มีความผิด หรือพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ชัดเจน เชิงประจักษ์  
ด้านความสามารถพิเศษ  (ทุกระดับช้ัน) 
กลุ่มวางใจ หมายถึง  มีความสามารถด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน และได้แสดงออกหรือ 
                                 ได้รับการส่งเสริมท่ีชัดเจน 
กลุ่มห่วงใย หมายถึง  มีความสามารถด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน แต่ยังไม่ได้แสดงออกให้ 
                                 ปรากฏหรือยังไม่ได้รับการส่งเสริมท่ีชัดเจน 
กลุ่มใกล้ชิด หมายถึง  ผู้ท่ียังไม่รู้จักตนเองว่ามีความสามารถพิเศษ อย่างไร 
ด้านความเป็นอยู่ และสุขภาพ 
ความเป็นอยู่ 
กลุ่มวางใจ   หมายถึง  อยู่กับบิดามารดา หรือกับบิดา  หรือกับมารดา ท่ีแท้จริงของตนเอง 
กลุ่มห่วงใย  หมายถึง  อยู่กับญาติ หรือ อยู่กับบิดา  หรือกับมารดา ท่ีแท้จริงของตนเอง โดย บิดา  
                           หรือ มารดา แต่งงานใหม่ 
กลุ่มใกล้ชิด  หมายถึง  อยู่ตามล าพังโดยไม่มีผู้ปกครอง , นักเรียนหอพัก 
สุขภาพ 
 กลุ่มวางใจ  หมายถึง  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง น้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ปกติของ 
                            กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (ข้อมูลจากงานอนามัยโรงเรียน) 
กลุ่มห่วงใย  หมายถึง  มีสุขภาพไม่แข็งแรง เจ็บป่วยบ่อยครั้ง น้ าหนัก ส่วนสูงไม่เป็นไปตาม 
                           เกณฑ์ปกติ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  
                           (ข้อมูลจากงานอนามัยโรงเรียน, สังเกตสภาพจริงกายภาพตัวผู้เรียน) 
กลุ่มใกล้ชิด  หมายถึง  มีโรคประจ าตัว ได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง 
ขั้นตอนที่ 3 การส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน 
 ในการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน   ด้านการเรียน  ด้านความประพฤติ  ด้านความสามารถพิเศษ  ซึ่งเป็นเนื้อหา
สาระในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ/ ท่ีบรรจุในภาระงานรับผิดชอบของ 4 ฝ่าย ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี
    3.1 โครงการ/งาน/กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาด้านการเรียน 
          3.1.1 โครงการส่งเสริมการทดสอบระดับชาติและทดสอบคุณภาพการศึกษา  (ฝ่ายวิชาการ) 
          3.1.2 โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ  (ฝ่ายวิชาการ) 
          3.1.3 โครงการค่าย STEM ศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)  
          3.1.4 โครงการส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด (ฝ่ายบริหารท่ัวไป) 
          3.1.5 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน (ฝ่ายวิชาการ) 
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          3.1.6 โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระฯ (ฝ่ายวิชาการ) 
          3.1.7 โครงการค่ายวิชาการ  (ฝ่ายกิจการนักเรียน) 
     3.2 โครงการ/งาน/กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาด้านความประพฤติ  
          3.2.1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ (ฝ่ายกิจการนักเรียน) 
          3.2.2 โครงการส่งเสริมนักเรียนดีเด่น (ฝ่ายกิจการนักเรียน) 
          3.2.3 โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนม.1,ม.4 (ฝ่ายกิจการนักเรียน)  
          3.2.4 โครงการเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ (ฝ่ายกิจการนักเรียน)  
          3.2.5 โครงการคัดแยกขยะ  (ฝ่ายบริหารท่ัวไป) 
          3.2.6 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย   (ฝ่ายกิจการนักเรียน) 
          3.2.7 งานประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ด้าน (งานวัดผลประเมินผล ฝ่ายวิชาการ) 
    3.3 โครงการ/งาน/กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาด้านความสามารถพิเศษ 
          3.3.1 โครงการทัศนศึกษาวิทย์/ช่าง/ภาษา (ฝ่ายวิชาการ) 
          3.3.2 โครงการสร้างอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ฝ่ายวิชาการ) 
          3.3.3 โครงการค่ายคอมพิวเตอร์ (ฝ่ายธุรการ) 
          3.3.4 โครงการส่งเสริมลักษณะนิสัยด้านดนตรี กีฬาและศิลปะ   (ฝ่ายกิจการนักเรียน)    
          3.3.5 โครงการกลุ่มสนใจอาชีพช่างตัดผม  (ฝ่ายกิจการนักเรียน)  
          3.3.6 โครงการกลุ่มสนใจอาชีพผูกผ้าประดับ (ฝ่ายกิจการนักเรียน)   
          3.3.7 โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพช่าง (ฝ่ายบริหารท่ัวไป)    
          3.3.8 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี (งบประมาณ SBMLD)  
          3.3.9 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา (งบประมาณ SBMLD) 
          3.3.10  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศงานประดิษฐ์ดอกไม้ ใบตอง (งบประมาณ SBMLD)     
                         
ขั้นตอนที่ 4 การป้องกันและแก้ไขปัญหาของผู้เรียน 
 ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน นั้น  ท้ังด้านการเรียน  ด้านความประพฤติ   ด้านความเป็นอยู่
และสุขภาพ 
 มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น  เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ ได้แก่           
สถานีต ารวจภูธรเมืองชัยภูมิ  โรงพยาบาลชัยภูมิ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยต้อน  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏชัยภูมิ  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยต้อน  ผู้น าชุมชน  นอกจากนั้นยั งน านักเรียนไปอบรมกับกับองค์กร
ศาสนา ได้แก่ วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)  

โครงการ/งาน/กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้นักเรียน ดังนี้ 
     4.1 งานการต่อต้านส่ิงเสพติดในสถานศึกษา  (ฝ่ายกิจการนักเรียน) 
     4.2 งานแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกด้วยนวตักรรม 4 in 1 (กลุ่มสาระภาษาไทย) 
     4.3 งานติดตามการเรียนการสอน (เฝ้าระวัง 0 ร มส)       

     กระบวนการในการด าเนินงานโครงการ/งาน/กิจกรรม แต่ละโครงการมีการประเมินก่อนด าเนิน
โครงการ ระหว่างการด าเนินโครงการ และหลังเสร็จส้ินโครงการ โดยบุคคลท่ีเกี่ยวข้องในการประเมิน  ได้แก่  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  หัวหน้าฝ่าย 4 ฝ่าย  แผนงานโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา  มีการนิเทศ ติดตามงานตาม
สายงาน หากพบปัญหาอุปสรรคก็สามารถแก้ไขได้ในระหว่างด าเนินโครงการ มีการน าระบบคุณภาพ PDCA มาใช้
ในกระบวนการท างาน   
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ขั้นตอนที่ 5 การประเมินศักยภาพผู้เรียน 
 ในการประเมินศักยภาพผู้เรียนด้านการเรียน  ด้านความประพฤติ  หากไม่ผ่านเกณฑ์ ก็จะน าเข้าสู่
กระบวนการปรับซ่อม หรือแก้ไข ตามระเบียบของโรงเรียน  เป็นกรณี ๆ ไป   
ขั้นตอนที่ 6 การส่งต่อผู้เรียน 
         ในการส่งต่อผู้เรียน ด าเนินการท้ัง 2 รูปแบบ ท้ังส่งต่อภายใน และภายนอก  ดังตาราง 
ตาราง  แสดงลักษณะการส่งต่อผู้เรียน 
 

รูปแบบ ลักษณะกิจกรรมที่ด าเนินการ 
การส่งต่อภายใน 1. ด้านความประพฤติท่ีพึงประสงค์ 

   ครูประจ าช้ันส่งต่อข้อมูล                 ฝ่ายกิจการนักเรียน 
                                                 เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณ 
2. พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 
   ครูประจ าช้ันแก้ไขเบื้องต้น               ฝ่ายกิจการนักเรียน 
                                                  เพื่อแก้ไขและพัฒนา 
3. ด้านการเรียน 
    ครูประจ าวิชาแก้ไขเบื้องต้น               ฝ่ายวิชาการ 
 
4. นักเรียนอ่านไม่ออก                        กลุ่มสาระภาษาไทย 

5. ด้านความสามารถพิเศษ                    ฝ่ายกิจการนักเรียน 

                                                     กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

                                                     ฝ่ายวิชาการ (8 กลุ่มสาระ) 

ส่งต่อภายนอก 1. กรณีตรวจวัดความสามารถทางสติปัญญา           โรงพยาบาลชัยภูมิ  
   (กลุ่มอ่านไม่ออก....หากไม่พัฒนาขึ้น)                 แผนกจิตเวช 

2. กรณีบ าบัดยาเสพติด                                   โรงพยาบาลชัยภูมิ 
    (โดยความยินยอมของผู้ปกครอง) 

3. ส่งต่อสถาบันการศึกษาอุดมศึกษา ส าหรับนักเรียน ม.6 
   ส่งต่อเข้าสถานประกอบการ        ส าหรับผู้ประสงค์จะประกอบอาชีพ 
 

 
ขั้นตอนที่ 7 การรายงานคุณภาพผู้เรียน 
             ในกระบวนการของงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดังกล่าว เมื่อด าเนินการไปแล้ว จะมีการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน หากยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีพึงประสงค์ ก็จะเข้าสู่กระบวนการปรับซ่อม หรือแก้ไข ประเมินอีก
รอบจนกว่าจะผ่าน  และรายงานคุณภาพเป็นขั้นตอนสุดท้าย 
 
 
 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ศิลปะ ดนตรี กีฬา 

ประดิษฐ์ มาลัย ใบตอง ช่าง 

เรียนดี/ทักษะ
วิชาการ 

นวัตกรรม 4in1 
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3. ผลลัพธ์/ผลการด าเนินการ 
 3.1 ผลการด าเนินงาน 

  ผลผลิตจากการด าเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่า ผลผลิตเชิงปริมาณของแต่ละ
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยภาพรวมตั้งแต่ ร้อยละ 97 – 100  

  ผลผลิตเชิงคุณภาพเป็นไปตามท่ีโครงการ/งาน/กิจกรรม  บรรลุเป้าหมาย  
ได้แก่ นักเรียนกลุ่มวางใจ ได้รับการส่งเสริมพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ให้มีผลงานในระดับชาติ ระดับภาค และระดับ
จังหวัด นักเรียนกลุ่มห่วงใย และกลุ่มใกล้ชิด ได้รับการส่งเสริมพัฒนาด้านทักษะความสามารถพิเศษ จนเต็ม
ศักยภาพ สร้างช่ือเสียงในระดับชาติ ระดับภาค และ ระดับจังหวัด เช่นเดียวกัน  ส่งนักเรียนกลุ่มใกล้ชิด ได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาเต็มศักยภาพ และมีพัฒนาการท่ีสูงขึ้น สรุปผลการประเมินด้านผลผลิต บรรลุวัตถุประสงค์เชิง
ปริมาณ  เชิงคุณภาพ ตามท่ีระบุไว้ในตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ (KPI) ของแต่ละโครงการ ผลการประเมิน
โครงการตัดสินคุณค่ามีความเหมาะสม 
 3.2 เม่ือด าเนินการตามขั้นตอนของ Best Practices แล้ว ส่งผลต่อสถานศึกษาอย่างไร 
  1) ผู้ปกครองไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน โรงเรียนยังคงด ารงมาตรฐานการเป็นโรงเรียน
ขนาดกลาง ยอดนักเรียนไม่เคยต่ ากว่า 500 คน ปีการศึกษา 2562  จ านวน  542 คน  และมีนักเรียนจากต่าง
อ าเภอเข้ามาเรียนด้วย 
  2) ข้าราชการครู จากต่างอ าเภอ ให้ความไว้วางใจโรงเรียนส่งบุตรเข้ามาเรียน ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
            3) ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ให้ความไว้วางใจ
โรงเรียนส่งบุตรเข้ามาเรียน ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
            4) สถานศึกษาต่าง ๆ ท้ังในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และ สังกัดส านักงาน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ท้ังในจังหวัดชัยภูมิ และ ต่างจังหวัด เข้าศึกษาดูงาน 
 
๔. ปัจจัยเก้ือหนุน/ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
      ๔.๑ ผู้บริหารสถานศึกษา มีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ ใช้ LAPCOAM  model  เป็นนวัตกรรม             
ในการบริหารสถานศึกษาเข้มแข็ง ซ่ึงสามารถอธิบายรูปแบบ ได้ดังนี้ 
        L : Leadership  การใช้ภาวะผู้น า             
        A : Actual practice  การลงมือปฏิบัติจริง 
        P : Participation การมีส่วนร่วม              
        C : Coaching  การสอนแนะ 
        O : Oversee การก ากับติดตามดูแล           
        A : Assessment การประเมินผล 
        M : Morale  การสร้างขวัญก าลังใจ 
 ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาสมัยต่อ ๆ มา ยังคงด ารงมาตรฐานนวัตกรรม LAPCOAM  model  ในการบริหาร
สถานศึกษาอย่างยั่งยืน 
     ๔.๒ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน และเป็นคนในพื้นท่ี รู้บริบทของชุมชน 
ผู้ปกครอง จึงส่งผลให้การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วม 
เคล็ดลับความส าเร็จ 
               ผู้บริหาร สร้างภาวะผู้น า สถานศึกษามีวัฒนธรรมองค์กรท่ีเข้มแข็ง บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
ชุมชนให้ความร่วมมือ  
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 ข้อควรระวัง 
                  บุคลากรมีการโยกย้าย เข้า – ออก อยู่เสมอ พึงสร้างความตระหนัก ทบทวน  ประชุม อบรม อยู่
เสมอ เพื่อการด ารงรักษาระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้านอย่างยัง่ยืน 
       
๕. แนวทางการพัฒนาให้ยั่งยืน 
 ๕.๑ ด ารงรักษาระบบงานให้เข้มแข็ง ด้วยแรงขับเคล่ือนแบบมีส่วนร่วมของบุคลากร 
          ๕.๒ บุคลากรเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ  ผู้เข้ามาใหม่อาจยังไม่เข้าใจบริบทในการท างานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ควรมีการประชุมปฏิบัติการแก่ครู บุคลากร ทุกภาคเรียน 
 ๕.๓ สร้างเครือข่ายผู้ปกครองให้เข้มแข็ง 
 
6. การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น/การขยายผล และ/หรือรางวัลที่ได้รับ 
        6.1 โรงเรียนต้นแบบของท้องถิ่น กลุ่มท้องถิ่นที่ 14 
        6.2 โรงเรียนดีเด่นด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
        6.3 โรงเรียนท่ีผ่านการประเมินภายนอก รอบสาม 
        6.4 สถานศึกษาดีเด่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
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บรรณานุกรม 
 

กระทรวงมหาดไทย.  (๒๕๖๑).  คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 

 ม.ป.ป.. : ม.ป.ท.. 
.       .  (๒๕๕๓).  คู่มือประเมินคุณภาพการศึกษา  สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน. ม.ป.ป.. :  
 ม.ป.ท.. 
.       .  (๒๕๕๔).  คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔).  ม.ป.ป.. : ม.ป.ท.. 
กระทรวงศึกษาธิการ.  (๒๕๕๔).  การจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา. กรุงเทพ ฯ : ชุมนุมสหกรณ์

การเกษตรแห่งประเทศไทย   
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ภาคผนวก ก  
ประกาศโรงเรียน และค าสัง่แต่งตั้งที่เกี่ยวข้องกับการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา  

ประจ าปกีารศกึษา ๒๕๖๑ 
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ประกาศโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 

เร่ือง มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพือ่การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา                            
และค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2561 

------------------------------------------------- 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 43
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีสิทธิ์จัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่ง หรือทุกระดับตามความพร้อมความ
เหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น  ประกอบกับมาตรา 47 ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  ประกอบด้วยระบบประกันคุณภาพภายในและ
ระบบประกันคุณภาพภายนอก กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561  ข้อ 3  ก าหนดให้
สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา ท่ีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศก าหนด  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เมื่อวันท่ี 6  สิงหาคม  2561 เพื่อเป็นหลักเทียบเคียงในการพัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุน 
ก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด  กระทรวงมหาดไทย
ได้ยกเลิกประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและมาตรฐานปฐมวัยเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลงวันท่ี  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2557  และได้
ประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และแนวทางปฏิบัติการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เมื่อวันท่ี  31  
ตุลาคม  พ.ศ. 2561  โดยก าหนดให้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
และการศึกษาขั้นพื้นฐานด าเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประกาศ  ณ วันท่ี  6  สิงหาคม  2561  อาศัยอ านาจตาม
ค าส่ังองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ท่ี ๖๕๖/๒๕๕๗  เรื่อง  มอบอ านาจให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   ลงวันท่ี  ๒๒  เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๕๗ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2561  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในการประชุมครั้งท่ี  1/2562 เมื่อวันท่ี 12 เดือน พฤศจิกายน           
พ.ศ. 2561  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้    
 
          ประกาศ  ณ  วันท่ี 26 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖1 

                                                
 
                                                               (นายพวงค์วิทย์  เดิมชัยภูมิ) 
                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 
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มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2561 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 

 
มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม พ.ศ. 2561    

มี  3  มาตรฐาน จ านวน  ๒๑  ประเด็น รวม ๓6  ข้อ ดังนี้ 
 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผูเ้รียน  (จ านวน ๑๐ ประเด็น  รวม 20 ข้อ)    
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  (จ านวน ๖ ประเด็น รวม ๑6 ข้อ) 
     1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
 1. ผู้เรียนร้อยละ 50 มีผลการเรียนรายวิชาภาษาไทย ระดับ ดี  (ผลการเรียน 3  ขึ้นไป) 
 2. ผู้เรียนร้อยละ 40 มีผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ ดี  (ผลการเรียน 3  ขึ้นไป) 
 3. ผู้เรียนร้อยละ 40 มีผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ดี  (ผลการเรียน 3  ขึ้นไป) 
     2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
 1. ผู้เรียนร้อยละ 50 มีผลการสอบคิดวิเคราะห์ (ระดับ ดี)  
 2. ผู้เรียนร้อยละ 50 มีผลงานการถอดบทเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้  ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (ระดับ ดี)  
 3. ผู้เรียนร้อยละ 50 สามารถจัดนิทรรศการและน าเสนอ ผลงานการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (ระดับ ดี) 
     3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 1. ผู้เรียนสามารถสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ได้ 1 เรื่อง/ต่อปีการศึกษา 
 2. ผู้เรียนสามารถสร้างหนังส้ัน เผยแพร่ได้ 1 เรื่อง/ปีการศึกษา 
 3. ผู้เรียนสามารถน าเสนอโครงงาน/ช้ินงาน 1 เรือ่ง/ปีการศึกษา 
     4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๑. นักเรียน ร้อยละ ๗๑ มีผลการเรียนด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
     5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรที่สถานศึกษาก าหนด 
 ๑. ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีผลการเรียน  ๑  ขึ้นไป 
 ๒. ผู้เรียนช้ัน ม. ๓ และ ม.๖ ร้อยละ  5๐ มีคะแนนการทดสอบสมรรถนะส าคัญทุกสมรรถนะผ่านเกณฑ์ 
(ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป) 
 ๓. ผู้เรียนช้ัน ม.๓ และ ม.๖ ร้อยละ ๕๐ มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) รวมทุกรายวิชามีค่า  
T-Score≥๔๐.๐0 
 ๔. ผู้เรียนร้อยละ  ๘๐ ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๕. ผู้เรียนร้อยละ  ๗๕ ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ส่ือความ 
     6) มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 1. ผู้เรียน ร้อยละ 80  ของนักเรียน  ม.3  และม. 6 ท่ีศึกษาต่อหรือได้ประกอบอาชีพ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน (จ านวน ๔ ประเด็น รวม 4 ข้อ) 
     ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 1. ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีอัตลักษณ์ไหว้สวยและเป็นแบบอย่างได้ 
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     2) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
 1. ผู้เรียน ร้อยละ 80 เห็นคุณค่า และมีส่วนร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทย/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน บนความแตกต่างและหลากหลาย 
 1. ผู้เรียน ร้อยละ  80  ท่ียอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
     4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 1. ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคมดีตามวัย 
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ (จ านวน ๖ ประเด็น รวม 9 ข้อ) 
     1) มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์และพนัธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 ๑. สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  
ร้อยละ 90 
     2) มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 1. สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ร้อยละ 95 
     3) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 1. สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ ครอบคลุมกับความต้องการของผู้เรียน  ผู้ปกครองและท้องถิ่น ร้อยละ  ๙๐ 
     4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 1. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูร้อยละ 98 ท าวิจัยในช้ันเรียนเฉล่ียคนละ 2 เรื่อง/ปี  
 2. ครูร้อยละ 95 มีผลการปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์ร้อยละ60 
     5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๑. สถานศึกษามีห้องเรียนเพียงพอและใช้งานอย่างคุ้มค่า ร้อยละ 90   
 2. สถานศึกษามีห้องปฏิบัติการเพียงพอและใช้งานอย่างคุ้มค่า ร้อยละ 90 
 3. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้เพียงพอและมีความเหมาะสมในการใช้งาน ร้อยละ 90 
     6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 1. สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนรู้ประกอบด้วยจ านวน
ฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ ร้อยละ 80 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ (จ านวน 5 ประเด็น  รวม 7 ข้อ) 
     1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงสามารถน าไปใช้ในชีวิตได้  
 ๑. นักเรียน ร้อยละ 40 มีช้ินงานท่ีได้จริงจากการจัดกิจกรรม  STEM ศึกษา 
     2) ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 1. นักเรียน เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านส่ือ เทคโนโลยีในห้องสมุด ร้อยละ 45 
 2. ครูจัดท าทะเบียนส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ  50 
     3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 1. นักเรียน ร้อยละ 60 มีความพึงพอใจระดับมากต่อบรรยากาศช้ันเรียนเชิงบวก 
     4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 1. ครู ร้อยละ 80 มีวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 
     5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 ๑. ครูร้อยละ 50 เข้าร่วมกิจกรรม PLC  
 2. ครูร้อยละ 50 มีนวัตกรรมในการพัฒนาการเรียนรู้ 
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ประกาศโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม  

เร่ือง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา                            

------------------------------------------------- 
 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561  ซึ่งเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือแนวทางในการด าเนินงานตามประกาศ
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  ไม่สอดคล้องกับ
หลักการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีแท้จริง  จึงส่งผลให้การด าเนินการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอก        
ไม่สัมพันธ์กัน  เกิดความซ้ าซ้อนและคลาดเคล่ือนในการปฏิบัติ ท าให้ไม่สะท้อนความเป็นจริงและเป็นการสร้าง
ภาระให้สถานศึกษา 
 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาระดับข้ัน
พื้นฐาน  และแนวปฏิบัติในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2561 โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ปรับมาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง  และ
ประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา  ระดับขั้นพื้นฐาน  การประเมินคุณภาพภายใน  และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยการ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในการประชุมครั้งท่ี  1/2562 เมื่อวันท่ี 12 เดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561   
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม  มีคุณภาพและ
มาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา                      
ขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

             ประกาศ  ณ  วันท่ี 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖1 

                                
            
     (นายพวงค์วิทย์  เดิมชัยภูมิ) 
                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
แนบท้ายประกาศโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม   

เร่ือง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

………………………………………………… 
 

 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ระดับ  ดี 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
    1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
         1. ผู้เรียนร้อยละ 50 มีผลการเรียนรายวิชาภาษาไทย ระดับ ดี   
(ผลการเรียน 3  ขึ้นไป) 
         2. ผู้เรียนร้อยละ 40 มีผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ ดี   
(ผลการเรียน 3  ขึ้นไป) 
         3. ผู้เรียนร้อยละ 40 มีผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ดี   
(ผลการเรียน 3  ขึ้นไป) 

 
ร้อยละ  50 

 
ร้อยละ ๔0 

 
ร้อยละ ๔0 

    2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
        1. ผู้เรียนร้อยละ 50 มีผลการสอบคิดวิเคราะห์ (ระดับ ดี)  
        2. ผู้เรียนร้อยละ 50 มีผลงานการถอดบทเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ระดับ ดี)  
        3. ผู้เรียนร้อยละ 50 สามารถจัดนิทรรศการและน าเสนอ ผลงานการถอด
บทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ระดับ ดี) 

 
 

ร้อยละ  50 
ร้อยละ  50 

 
ร้อยละ 50 

    3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
        1. ผู้เรียนสามารถสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เผยแพร่ได้ 1 เรื่อง/ต่อปี 
การศึกษา 
 
       
       2. ผู้เรียนสามารถสร้างหนังส้ัน เผยแพร่ได้ 1 เรื่อง/ปีการศึกษา 
     
       3. ผู้เรียนสามารถน าเสนอโครงงาน/ช้ินงาน 1 เรื่อง/ปีการศึกษา 

 
   1.หนังสืออิเล็กทรอนิกส์     
   จ านวน 1 เรื่อง/ 
   ปีการศึกษา 
 
   2.หนังส้ัน 1 เรื่อง/                 
   ปีการศึกษา 
   3.โครงงาน/ช้ินงาน 1      
   เรื่อง/ปีการศึกษา 

   4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
       ๑. นักเรียน ร้อยละ ๗๑ มีผลการเรียนด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสาร 

 
ร้อยละ ๗๑ 
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มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

   5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรที่สถานศึกษาก าหนด 
       ๑. ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีผลการเรียน  ๑  ขึ้นไป 
       ๒. ผู้เรียนช้ัน ม. ๓ และ ม.๖ ร้อยละ  5๐ มีคะแนนการทดสอบสมรรถนะ
ส าคัญทุกสมรรถนะผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป) 
       ๓. ผู้เรียนช้ัน ม.๓ และ ม.๖ ร้อยละ ๕๐ มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
รวมทุกรายวิชามีค่า T-Score≥๔๐.๐๐ 
       ๔. ผู้เรียนร้อยละ  ๘๐ ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
       ๕. ผู้เรียนร้อยละ  ๗๕ ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน           
ส่ือความ 

 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 50 

 
ร้อยละ ๕0 

 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 75 

   6) มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
       1. ผู้เรียน ร้อยละ 80  ของนักเรียน  ม.3  และม. 6 ท่ีศึกษาต่อหรือได้
ประกอบอาชีพ 

 
ร้อยละ 80   

   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
   ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
       1. ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีอัตลักษณ์ไหว้สวยและเป็นแบบอย่างได้  

 
ร้อยละ 80 

   2) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
       1. ผู้เรียน ร้อยละ 80 เห็นคุณค่า และมีส่วนร่วมอนรุักษ์ความเป็นไทย/ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
ร้อยละ 80 

   3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน บนความแตกต่างและหลากหลาย 
       1. ผู้เรียน ร้อยละ  80  ท่ียอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

 
ร้อยละ 80   

   4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
       1. ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคมดีตามวัย 
 

 
ร้อยละ 80 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ  ดี 
   1) มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
          ๑. สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 90 

   2) มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
          1. สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบ ร้อยละ 95 

 
ร้อยละ 95 

   3) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
          1. สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ครอบคลุมกับความต้องการของผู้เรียน  
ผู้ปกครองและท้องถิ่น ร้อยละ  ๙๐ 

 
 

ร้อยละ  ๙๐ 
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มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

   4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
          1. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูร้อยละ 98 ท าวิจัยในช้ันเรียนเฉล่ียคนละ 2 
เรื่อง/ปี  
          2. ครูร้อยละ 95 มีผลการปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์ร้อยละ60 

 
ร้อยละ 98  

 
ร้อยละ 95 

   5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
          ๑. สถานศึกษามีห้องเรียนเพียงพอและใช้งานอย่างคุ้มค่า ร้อยละ 90 
          2. สถานศึกษามีห้องปฏิบัติการเพียงพอและใช้งานอย่างคุ้มค่า  
ร้อยละ 90 
          3. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้เพียงพอและมีความเหมาะสมในการใช้งาน  
ร้อยละ 90 

 
 

ร้อยละ 90 
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 90 

   6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบริหารจัดการและการจัด 
การเรียนรู้ 
          1. สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการเรียนรู้ประกอบด้วยจ านวนฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ ร้อยละ 80 
 

 
 

ร้อยละ 8๐ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ระดับ  ดี 
   1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงสามารถน าไปใช้ในชีวิตได้   
          ๑. นักเรียน ร้อยละ 40 มีช้ินงานท่ีได้จริงจากการจัดกิจกรรม  STEM ศึกษา 

 
ร้อยละ  4๐ 

   2) ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
          1. นักเรียน เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านส่ือ เทคโนโลยีในห้องสมุด ร้อยละ 45  
          2. ครูจัดท าทะเบียนส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ  50 

 
ร้อยละ 45 
ร้อยละ 50 

   3) มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
          1. นักเรียน ร้อยละ 60 มีความพึงพอใจระดับมากต่อบรรยากาศช้ันเรียน 
เชิงบวก 

 
ร้อยละ 60 

   4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
          1. ครู ร้อยละ 80 มีวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 80 

   5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง           
การจัดการเรียนรู้ 
          ๑. ครูร้อยละ 50 เข้าร่วมกิจกรรม PLC  
         2. ครูร้อยละ 50 มีนวัตกรรมในการพัฒนาการเรียนรู้ 

 
 

ร้อยละ 5๐ 
ร้อยละ 5๐ 

 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 128 
 

 

ค าส่ังโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 

ท่ี  ๕๑๘ /๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าและรับผิดชอบ 

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

 
 

 ด้วยกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๑  นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  และประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทาง
ด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก
อาศัยอ านาจตามค าส่ังองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ท่ี ๖๕๖/๒๕๕๗ ลงวันท่ี  ๒๒  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗  
เรื่อง  มอบอ านาจให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ปฏิบัติราชการแทนนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  จึงแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดท าและรับผิดชอบ
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม  ดังนี้ 
 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑.๑ นายพวงค์วิทย์   เดิมชัยภูมิ  ผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
๑.๒  นายสนธยา  แก้วหาญ   รองผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ 
๑.๓  นายสรพงศ์  เค้ากล้า   ครู   กรรมการ 
๑.๔  นางวาสนา  พลแสน   ครู   กรรมการ 
๑.๕  นายประวัติ  ประสานพันธุ์  ครู   กรรมการ 
๑.๖  นายภาณุวัฒน์  พิทักษ์   ครู   กรรมการ 
๑.๗  นางรุ่งรัตน์  แก้วหาญ   ครู   กรรมการ 
๑.๘  นางสาวสตรีวรรณ  พิมพ์ชัยภูมิ  ครู   กรรมการ 
๑.๙  นางสาวจ าลอง  ทะบัญหาร  ครู   กรรมการ 
๑.๑๐ นางพิชชานันท์  วชิรพงศ์มนัส  ครู  กรรมการและเลขานุการ 
๑.๑๑ นางสาวสุนิสา  วงศ์บาตร  ครู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
       มีหน้าที่ ๑. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละ  
                                   ระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด 
   ๒. ก าหนดนโยบาย  แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   ๓. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน 
                                   การศึกษา 
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   ๔. ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   ๕. ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
   ๖. ติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
   ๗.  จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดทุกปี 
 

๒. คณะกรรมการจัดท าและรับผิดชอบมาตรฐาน 
 

คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานที่  ๑  คุณภาพผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณาที่ ๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ 
คณะกรรมการประกอบด้วย 
๑) นางสาวนิภาพร  ทองมหา  ครู  ประธานกรรมการ 
๒) นางสาวรุ้งลาวัลย์  มานาเสียว  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๓) นางสาวอภิญญา  หาญณรงค์  ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 

 

ประเด็นพิจารณาที่  ๒  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
คณะกรรมการประกอบด้วย 
๑) นางสุนัสดา  แก้วมณี   ครู  ประธานกรรมการ 
๒) นางสาวรุ้งลาวัลย์  มานาเสียว  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๓) นางสาวสุนิสา  วงศ์บาตร  ครู  กรรมการและเลขานุการ 

 

ประเด็นพิจารณาที่  ๓  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
คณะกรรมการประกอบด้วย 
๑) นางสุนัสดา  แก้วมณี   ครู  ประธานกรรมการ 
๒) นางสาวรุ้งลาวัลย์  มานาเสียว  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๓) นางสาวสุนิสา  วงศ์บาตร  ครู  กรรมการและเลขานุการ 

 
  ประเด็นพิจารณาที่  ๔  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  คณะกรรมการประกอบด้วย 

๑) นายรัฐวิทย์  โพธิ์แสง    ครู  ประธานกรรมการ 
๒) นายสันติ  ตะวัน   ครู  กรรมการ 
๓) นางสาวสุกานดา  เพียภูเขียว  ครูอัตราจ้าง กรรมการและเลขานุการ 

 

ประเด็นพิจารณาที่  ๕  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร 
คณะกรรมการประกอบด้วย 
๑) นายสนธยา  แก้วหาญ  รองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
๒) นายจีรพัฒน์  ดีสนิท   ครู  กรรมการ 
๓) นางวาสนา  เนาหนองหวาย  ครู  กรรมการ 
๔) นางรุ่งรัตน์  แก้วหาญ   ครู  กรรมการและเลขานุการ 
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ประเด็นพิจารณาที่  ๖  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
คณะกรรมการประกอบด้วย 
๑) นายภาณุวัฒน์  พิทักษ์  ครู  ประธานกรรมการ 
๒) นายรัฐวิทย์  โพธิ์แสง   ครู  กรรมการ 
๓) นางสาวปัทมนันท์  สะท้าน  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๔) นางสาวสายน้ าผ้ึง  ปัดทุม  ครู  กรรมการและเลขานุการ 

 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ประเด็นพิจารณาที่  ๗  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี  ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 คณะกรรมการประกอบด้วย 

๑) นางวาสนา  พลแสน   ครู  ประธานกรรมการ 
๒) นายพรศักดิ์  ร่างเจริญ  ครู  กรรมการ 
๓) นางสาวดารุณี  รอดเรืองรัตน ์  ครู  กรรมการและเลขานุการ 

 

ประเด็นพิจารณาที่  ๘  มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
คณะกรรมการประกอบด้วย 
๑) นายประวัติ  ประสานพันธุ ์  ครู  ประธานกรรมการ 
๒) นายอานนท์  กาชัย   ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๓) นายอรรณพ  ฝางชัยภูมิ  ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 

 
  ประเด็นพิจารณาที่  ๙  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลายหลาย 
  คณะกรรมการประกอบด้วย 

๑) นายประวัติ  ประสานพันธุ ์  ครู  ประธานกรรมการ 
๒) นายณัฐวุฒิ  ศรีธรรมมา  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
๓) นางสาวสายน้ าผ้ึง  ปัดทุม  ครู  กรรมการและเลขานุการ 

 

ประเด็นพิจารณาที่  ๑๐  มีสุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม 
คณะกรรมการประกอบด้วย 
๑) นายสรพงศ์  เค้ากล้า   ครู  ประธานกรรมการ 
๒) นายถนัด  ทองสาย   ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
๓) นายกฤตวรรษกร  โพธิ์ใต้  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๔) นายณัฐวุฒิ  ศรีธรรมมา  ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 

 

คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

  ประเด็นพิจารณาที่  ๑๑  มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
  คณะกรรมการประกอบด้วย 

๑) นายพวงค์วิทย์  เดิมชัยภูมิ  ผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
๒) นายสนธยา  แก้วหาญ  รองผู้อ านวยการ กรรรมการ 
๓) นางสาวสุนิสา  วงศ์บาตร  ครู  กรรมการ 
๔) นางสาวอภิญญา  หาญณรงค์  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
๕) นางพิชชานันท์  วชิรพงศ์มนัส  ครู  กรรมการและเลขานุการ 
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ประเด็นพิจารณาที่  ๑๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
คณะกรรมการประกอบด้วย 
๑) นายพวงค์วิทย์  เดิมชัยภูมิ  ผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
๒) นายสนธยา  แก้วหาญ  รองผู้อ านวยการ กรรรมการ 
๓) นางสาวสุนิสา  วงศ์บาตร  ครู  กรรมการ 
๔) นางสาวอภิญญา  หาญณรงค์  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
๕) นางพิชชานันท์  วชิรพงศ์มนัส  ครู  กรรมการและเลขานุการ 

 

ประเด็นพิจารณาที่  ๑๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
คณะกรรมการประกอบด้วย 
๑) นายสนธยา  แก้วหาญ  รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
๒) นายจีรพัฒน์  ดีสนิท   ครู   กรรมการ 
๓) นางวาสนา  เนาหนองหวาย  ครู   กรรมการ 
๔) นางรุ่งรัตน์  แก้วหาญ   ครู   กรรมการและเลขานุการ 

 

ประเด็นพิจารณาที่  ๑๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
คณะกรรมการประกอบด้วย 
๑) นายสนธยา  แก้วหาญ  รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
๒) นางรุ่งรัตน์  แก้วหาญ   ครู   กรรมการ 
๓) นางสาวแพรวา  ภัยแคล้ว  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๔) นางสาวชุติมา  ก้อเมืองน้อย  ครู   กรรมการและเลขานุการ 

 

ประเด็นพิจารณาที่  ๑๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
คณะกรรมการประกอบด้วย 
๑) นางสาวสตรีวรรณ  พิมพ์ชัยภูมิ ครู   ประธานกรรมการ 
๒) นางสาววิภาวดี  ทวีโชค  ครู   กรรมการ 
๓) นางสาวสุภาพร  สืบเทพ  ครู   กรรมการและเลขานุการ 

 

ประเด็นพิจารณาที่  ๑๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 
คณะกรรมการประกอบด้วย 
๑) นายสันติ  ตะวัน   ครู   ประธานกรรมการ 
๒) นายพรศักดิ์  ร่างเจริญ  ครู   กรรมการ 
๓) นางสาวชลิตา  กิ่งแล   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๔) นายพิติกร  ธุปัญญา   ครู   กรรมการและเลขานุการ 
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 คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
  ประเด็นพิจารณาที่  ๑๗  การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถ    
                     น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  คณะกรรมการประกอบด้วย 

๑) นางสาวจ าลอง  ทะบัญหาร  ครู  ประธานกรรมการ 
๒) นายสันติ  ตะวัน   ครู  กรรมการ 
๓) นางสาวธนัชพร  ปีกชัยภูมิ  ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 

 

ประเด็นพิจารณาที่  ๑๘  ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
คณะกรรมการประกอบด้วย 
๑) นางสาวสตรีวรรณ  พิมพ์ชัยภูมิ ครู  ประธานกรรมการ 
๒) นางสาวอรนภา  ทะสุนทร  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๓) นางสาววาสนา  วงศ์สนั่น  ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 

 

ประเด็นพิจารณาที่  ๑๙  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
คณะกรรมการประกอบด้วย 
๑) นายวิราวุฒิ  เนาหนองหวาย  ครู  ประธานกรรมการ 
๒) นางสาววรพรรณ  รักพร้า  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๓) นางสาววิริยา  ทองเรือง  ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 

 

ประเด็นพิจารณาที่ ๒๐ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
คณะกรรมการประกอบด้วย 
๑) นายจีรพัฒน์  ดีสนิท   ครู  ประธานกรรมการ 
๒) นางสาววรรณรท  ปัฏชามูล  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
๓) นายพิติกร  ธุปัญญา   ครู  กรรมการและเลขานุการ 

 

ประเด็นพิจารณาท่ี๒๑  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ คณะกรรมการประกอบด้วย 
๑) นายสนธยา  แก้วหาญ  รองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
๒) นางพิชชานันท์  วชิรพงศ์มนัส  ครู  กรรมการ 
๓) นางสาวสุกานดา  เพียภูเขียว  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๔) นางสุนัสดา  แก้วมณี   ครู  กรรมการและเลขานุการ 

 
        มีหน้าที่  ๑. จัดท ามาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 
   ๒. จัดท าโครงการ/กิจกรรม  รองรับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ๓. สร้างเครื่องมือเก็บข้อมูล  รองรับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ๔. จัดเก็บข้อมูล  ร่องรอย  หลักฐานตามโครงการ/กิจกรรม  เครื่องมือท่ีสร้างขึ้นเพื่อ 
                                   เตรียมประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และเตรียมประเมินคุณภาพ 
                                  ภายนอก  รอบส่ี 
   ๕. รายงานและสรุปผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน  เพื่อจัดท ารายงานการประเมิน 
                                   ตนเองของสถานศึกษา (SAR)   
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๓. คณะกรรมการนิเทศ ก ากับ  ติดตามและประเมินผล 
๓.๑ นายพวงค์วิทย์  เดิมชัยภูมิ  ผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
๓.๒ นายสนธยา  แก้วหาญ   รองผู้อ านวยการ  กรรมการ 
๓.๓ นางพิชชานันท์  วชิรพงศ์มนัส  ครู   กรรมการ 
๓.๔  นางสาวอภิญญา  หาญณรงค์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๓.๕  นางสาวสุนิสา  วงศ์บาตร  ครู   กรรมการและเลขานุการ 

 

       มีหน้าที่  ประชุม  เพื่อนิเทศ  ก ากับติดตาม  การจัดท ามาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา การจัดท าโครงการ/กิจกรรม  การสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูล  รองรับการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา   
 

  ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๒๗  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 

          (นายพวงค์วิทย์  เดิมชัยภูมิ) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 
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ค าส่ังโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 
ท่ี ๙๕ /๒๕๖๒ 

เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1 
……………………………………….. 

 

 ด้วยกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๑  นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  และประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทาง
ด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษาต้องมีการประเมินคุณภาพการศึกษาทุกปีการศึกษา ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนจึงขอแต่งต้ังคณะกรรมประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕61อาศัยอ านาจตามค าส่ังองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ท่ี ๖๕๖/๒๕๕๗ 
ลงวันท่ี  ๒๒  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗  เรื่อง  มอบอ านาจให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  จึงแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1 ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑.๑ นายพวงค์วิทย์   เดิมชัยภูมิ  ผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
๑.๒  นายสนธยา  แก้วหาญ   รองผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ 
๑.๓  นายสรพงศ์  เค้ากล้า   ครู   กรรมการ 
๑.๔  นางวาสนา  พลแสน   ครู   กรรมการ 
๑.๕  นายประวัติ  ประสานพันธุ์  ครู   กรรมการ 
๑.๖  นายภาณุวัฒน์  พิทักษ์   ครู   กรรมการ 
๑.๗  นางรุ่งรัตน์  แก้วหาญ   ครู   กรรมการ 
๑.๘  นางสาวสตรีวรรณ  พิมพ์ชัยภูมิ  ครู   กรรมการ 
๑.๙  นางสาวจ าลอง  ทะบัญหาร  ครู   กรรมการ 
๑.๑๐ นางสาวสุนิสา  วงศ์บาตร  ครู  กรรมการและเลขานุการ 

       ๑.๑๑ นางสาวอภิญญา  หาญณรงค์  ครูผู้ช่วย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  
 มีหน้า ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ และวางแผนการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 3 
มาตรฐาน 21 ประเด็นพิจารณา 
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๒. คณะกรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษา จ าแนกตามมาตรฐานของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ดังนี ้
 ๒.1 คณะกรรมการประเมินมาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ประกอบด้วย 

 ข้อ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดังนี้ 
ประเด็นพิจารณาที่ ๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ 
คณะกรรมการประกอบด้วย 
๔) นางสาวนิภาพร  ทองมหา  ครู  ประธานกรรมการ 
๕) นางสาวรุ้งลาวัลย์  มานาเสียว  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๖) นางสาวอภิญญา  หาญณรงค์  ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 

 

ประเด็นพิจารณาที่  ๒  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
คณะกรรมการประกอบด้วย 
๔) นางสุนัสดา  แก้วมณี   ครู  ประธานกรรมการ 
๕) นางสาวรุ้งลาวัลย์  มานาเสียว  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๖) นางสาวสุนิสา  วงศ์บาตร  ครู  กรรมการและเลขานุการ 

 

ประเด็นพิจารณาที่  ๓  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
คณะกรรมการประกอบด้วย 
๔) นางสุนัสดา  แก้วมณี   ครู  ประธานกรรมการ 
๕) นางสาวรุ้งลาวัลย์  มานาเสียว  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๖) นางสาวสุนิสา  วงศ์บาตร  ครู  กรรมการและเลขานุการ 

 

  ประเด็นพิจารณาที่  ๔  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  คณะกรรมการประกอบด้วย 

๔) นายรัฐวิทย์  โพธิ์แสง    ครู  ประธานกรรมการ 
๕) นายสันติ  ตะวัน   ครู  กรรมการ 
๖) นางสาวสุกานดา  เพียภูเขียว  ครูอัตราจ้าง กรรมการและเลขานุการ 

 

ประเด็นพิจารณาที่  ๕  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร 
คณะกรรมการประกอบด้วย 
๕) นายสนธยา  แก้วหาญ  รองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
๖) นายจีรพัฒน์  ดีสนิท   ครู  กรรมการ 
๗) นางวาสนา  เนาหนองหวาย  ครู  กรรมการ 
๘) นางรุ่งรัตน์  แก้วหาญ   ครู  กรรมการและเลขานุการ 

 

ประเด็นพิจารณาที่  ๖  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
คณะกรรมการประกอบด้วย 
๕) นายภาณุวัฒน์  พิทักษ์  ครู  ประธานกรรมการ 
๖) นายรัฐวิทย์  โพธิ์แสง   ครู  กรรมการ 
๗) นางสาวปัทมนันท์  สะท้าน  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๘) นางสาวสายน้ าผ้ึง  ปัดทุม  ครู  กรรมการและเลขานุการ 
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 ข้อ ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ประเด็นพิจารณาที่  ๗  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี  ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 คณะกรรมการประกอบด้วย 

๔) นางวาสนา  พลแสน   ครู  ประธานกรรมการ 
๕) นายพรศักดิ์  ร่างเจริญ  ครู  กรรมการ 
๖) นางสาวดารุณี  รอดเรืองรัตน ์  ครู  กรรมการและเลขานุการ 

 

ประเด็นพิจารณาที่  ๘  มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
คณะกรรมการประกอบด้วย 
๔) นายประวัติ  ประสานพันธุ ์  ครู  ประธานกรรมการ 
๕) นายอานนท์  กาชัย   ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๖) นายอรรณพ  ฝางชัยภูมิ  ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 

 

  ประเด็นพิจารณาที่  ๙  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลายหลาย 
  คณะกรรมการประกอบด้วย 

๔) นายประวัติ  ประสานพันธุ ์  ครู  ประธานกรรมการ 
๕) นายณัฐวุฒิ  ศรีธรรมมา  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
๖) นางสาวสายน้ าผ้ึง  ปัดทุม  ครู  กรรมการและเลขานุการ 

 

ประเด็นพิจารณาที่  ๑๐  มีสุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม 
คณะกรรมการประกอบด้วย 
๕) นายสรพงศ์  เค้ากล้า   ครู  ประธานกรรมการ 
๖) นายถนัด  ทองสาย   ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
๗) นายกฤตวรรษกร  โพธิ์ใต้  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๘) นายณัฐวุฒิ  ศรีธรรมมา  ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 

 

2.2 คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหาร และการจัดการ 
  ประเด็นพิจารณาที่  ๑๑  มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
  คณะกรรมการประกอบด้วย 

๖) นายพวงค์วิทย์  เดิมชัยภูมิ  ผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
๗) นายสนธยา  แก้วหาญ  รองผู้อ านวยการ กรรรมการ 
๘) นางสาวสุนิสา  วงศ์บาตร  ครู  กรรมการ 
๙) นางสาวอภิญญา  หาญณรงค์  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
๑๐) นางพิชชานันท์  วชิรพงศ์มนัส  ครู  กรรมการและเลขานุการ 
ประเด็นพิจารณาที่  ๑๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
คณะกรรมการประกอบด้วย 
๖) นายพวงค์วิทย์  เดิมชัยภูมิ  ผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
๗) นายสนธยา  แก้วหาญ  รองผู้อ านวยการ กรรรมการ 
๘) นางสาวสุนิสา  วงศ์บาตร  ครู  กรรมการ 
๙) นางสาวอภิญญา  หาญณรงค์  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
๑๐) นางพิชชานันท์  วชิรพงศ์มนัส  ครู  กรรมการและเลขานุการ 
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ประเด็นพิจารณาที่  ๑๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  คณะกรรมการประกอบด้วย 
๕) นายสนธยา  แก้วหาญ  รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
๖) นายจีรพัฒน์  ดีสนิท   ครู   กรรมการ 
๗) นางวาสนา  เนาหนองหวาย  ครู   กรรมการ 
๘) นางรุ่งรัตน์  แก้วหาญ   ครู   กรรมการและเลขานุการ 

 

ประเด็นพิจารณาที่  ๑๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
คณะกรรมการประกอบด้วย 
๕) นายสนธยา  แก้วหาญ  รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
๖) นางรุ่งรัตน์  แก้วหาญ   ครู   กรรมการ 
๗) นางสาวแพรวา  ภัยแคล้ว  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๘) นางสาวชุติมา  ก้อเมืองน้อย  ครู   กรรมการและเลขานุการ 

 

ประเด็นพิจารณาที่  ๑๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
คณะกรรมการประกอบด้วย 
๔) นางสาวสตรีวรรณ  พิมพ์ชัยภูมิ ครู   ประธานกรรมการ 
๕) นางสาววิภาวดี  ทวีโชค  ครู   กรรมการ 
๖) นางสาวสุภาพร  สืบเทพ  ครู   กรรมการและเลขานุการ 

 

ประเด็นพิจารณาที่  ๑๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 
คณะกรรมการประกอบด้วย 
๕) นายสันติ  ตะวัน   ครู   ประธานกรรมการ 
๖) นายพรศักดิ์  ร่างเจริญ  ครู   กรรมการ 
๗) นางสาวชลิตา  กิ่งแล   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๘) นายพิติกร  ธุปัญญา   ครู   กรรมการและเลขานุการ 

 
 2.3 คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ประเด็นพิจารณาที่  ๑๗  การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถ    
                     น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ คณะกรรมการประกอบด้วย 

๔) นางสาวจ าลอง  ทะบัญหาร  ครู  ประธานกรรมการ 
๕) นายสันติ  ตะวัน   ครู  กรรมการ 
๖) นางสาวธนัชพร  ปีกชัยภูมิ  ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 

 

ประเด็นพิจารณาที่  ๑๘  ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
คณะกรรมการประกอบด้วย 
๔) นางสาวสตรีวรรณ  พิมพ์ชัยภูมิ ครู  ประธานกรรมการ 
๕) นางสาวอรนภา  ทะสุนทร  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๖) นางสาววาสนา  วงศ์สนั่น  ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 
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ประเด็นพิจารณาที่  ๑๙  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
คณะกรรมการประกอบด้วย 
๔) นายวิราวุฒิ  เนาหนองหวาย  ครู  ประธานกรรมการ 
๕) นางสาววรพรรณ  รักพร้า  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๖) นางสาววิริยา  ทองเรือง  ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 

 

ประเด็นพิจารณาที่ ๒๐ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
คณะกรรมการประกอบด้วย 
๔) นายจีรพัฒน์  ดีสนิท   ครู  ประธานกรรมการ 
๕) นางสาววรรณรท  ปัฏชามูล  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
๖) นายพิติกร  ธุปัญญา   ครู  กรรมการและเลขานุการ 

 

ประเด็นพิจารณาท่ี  ๒๑  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
คณะกรรมการประกอบด้วย 
๕) นายสนธยา  แก้วหาญ  รองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
๖) นางพิชชานันท์  วชิรพงศ์มนัส  ครู  กรรมการ 
๗) นางสาวสุกานดา  เพียภูเขียว  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๘) นางสุนัสดา  แก้วมณี   ครู  กรรมการและเลขานุการ 

 
        มีหน้าที่ จัดเก็บข้อมูล  ร่องรอย  หลักฐานตามโครงการ/กิจกรรม  เครื่องมือท่ีสร้างขึ้นเพื่อ 
                            เตรียมประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และเตรียมประเมินคุณภาพ 
                            ภายนอก  รอบส่ี  
 

๔. คณะกรรมการนิเทศ ก ากับ  ติดตามและประเมินผล 
 

๓.๑ นายพวงค์วิทย์  เดิมชัยภูมิ  ผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
๓.๒ นายสนธยา  แก้วหาญ   รองผู้อ านวยการ  กรรมการ 
๓.๓ นายพิติกร  ธุปัญญา   ครู   กรรมการ 
๓.๔  นางสาวอภิญญา  หาญณรงค์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๓.๕  นางสาวสุนิสา  วงศ์บาตร  ครู   กรรมการและเลขานุการ 

 

       มีหน้าที่  ประชุม  เพื่อนิเทศ  ก ากับติดตาม  การจัดท ามาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา การจัดท าโครงการ/กิจกรรม  การสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูล  รองรับการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา    
 

  ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๒๗  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 

          (นายพวงค์วิทย์  เดิมชัยภูมิ) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 
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ค าส่ังโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 
ท่ี 1๑๑ /๒๕๖๒ 

    เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕61 
……………………………………….. 

 
ด้วยโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของ

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาของชาติ และเพื่อรองรับระบบการประกั นคุณภาพ
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ก าหนดให้โรงเรียนในสังกัดจัด
ให้มีการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา พร้อมท้ังจัดท ารายงานการประเมินตนเองเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
ดังนั้นเพื่อให้การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕61 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย                       
อาศัยอ านาจตามค าส่ังองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ๖๕๖/๒๕๕๗ ลงวันท่ี  ๒๒  เมษายน ๒๕๕๗ เรื่อง มอบ
อ านาจให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ดังนี้ 

  
๒. คณะกรรมการอ านวยการ 

๑.๑ นายพวงค์วิทย์   เดิมชัยภูมิ  ผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
๑.๒  นายสนธยา  แก้วหาญ   รองผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ 
๑.๓  นายสรพงศ์  เค้ากล้า   ครู   กรรมการ 
๑.๔  นางวาสนา  พลแสน   ครู   กรรมการ 
๑.๕  นายประวัติ  ประสานพันธุ์  ครู   กรรมการ 
๑.๖  นายภาณุวัฒน์  พิทักษ์   ครู   กรรมการ 
๑.๗  นางรุ่งรัตน์  แก้วหาญ   ครู   กรรมการ 
๑.๘  นางสาวสตรีวรรณ  พิมพ์ชัยภูมิ  ครู   กรรมการ 
๑.๙  นางสาวจ าลอง  ทะบัญหาร  ครู   กรรมการ 
๑.๑๐ นางสาวสุนิสา  วงศ์บาตร  ครู  กรรมการและเลขานุการ 

       ๑.๑๑ นางสาวอภิญญา หาญณรงค์   ครูผู้ช่วย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  

 มีหน้า ให้ค าปรึกษา แนะน า เสนอแนะ วางแผนการด าเนินงานการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
 

๒. คณะกรรมการคณะกรรมการให้ข้อมูล จ าแนกตามมาตรฐานของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
 ๒.1 คณะกรรมการประเมินมาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ประกอบด้วย 

 ข้อ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดังนี้ 
ประเด็นพิจารณาที่ ๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ 
คณะกรรมการประกอบด้วย 
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๗) นางสาวนิภาพร  ทองมหา  ครู  ประธานกรรมการ 
๘) นางสาวรุ้งลาวัลย์  มานาเสียว  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๙) นางสาวอภิญญา  หาญณรงค์  ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 

 

ประเด็นพิจารณาที่  ๒  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
คณะกรรมการประกอบด้วย 
๗) นางสุนัสดา  แก้วมณี   ครู  ประธานกรรมการ 
๘) นางสาวรุ้งลาวัลย์  มานาเสียว  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๙) นางสาวสุนิสา  วงศ์บาตร  ครู  กรรมการและเลขานุการ 

 

ประเด็นพิจารณาที่  ๓  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
คณะกรรมการประกอบด้วย 
๗) นางสุนัสดา  แก้วมณี   ครู  ประธานกรรมการ 
๘) นางสาวรุ้งลาวัลย์  มานาเสียว  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๙) นางสาวสุนิสา  วงศ์บาตร  ครู  กรรมการและเลขานุการ 

 

  ประเด็นพิจารณาที่  ๔  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  คณะกรรมการประกอบด้วย 

๗) นายรัฐวิทย์  โพธิ์แสง    ครู  ประธานกรรมการ 
๘) นายสันติ  ตะวัน   ครู  กรรมการ 
๙) นางสาวสุกานดา  เพียภูเขียว  ครูอัตราจ้าง กรรมการและเลขานุการ 

 

ประเด็นพิจารณาที่  ๕  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร 
คณะกรรมการประกอบด้วย 
๙) นายสนธยา  แก้วหาญ  รองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
๑๐) นายจีรพัฒน์  ดีสนิท   ครู  กรรมการ 
๑๑) นางวาสนา  เนาหนองหวาย  ครู  กรรมการ 
๑๒) นางรุ่งรัตน์  แก้วหาญ   ครู  กรรมการและเลขานุการ 

 

ประเด็นพิจารณาที่  ๖  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
คณะกรรมการประกอบด้วย 
๙) นายภาณุวัฒน์  พิทักษ์  ครู  ประธานกรรมการ 
๑๐) นายรัฐวิทย์  โพธิ์แสง   ครู  กรรมการ 
๑๑) นางสาวปัทมนันท์  สะท้าน  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๑๒) นางสาวสายน้ าผ้ึง  ปัดทุม  ครู  กรรมการและเลขานุการ 

 ข้อ ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ประเด็นพิจารณาที่  ๗  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี  ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 คณะกรรมการประกอบด้วย 

๗) นางวาสนา  พลแสน   ครู  ประธานกรรมการ 
๘) นายพรศักดิ์  ร่างเจริญ  ครู  กรรมการ 
๙) นางสาวดารุณี  รอดเรืองรัตน ์  ครู  กรรมการและเลขานุการ 
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ประเด็นพิจารณาที่  ๘  มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
คณะกรรมการประกอบด้วย 
๗) นายประวัติ  ประสานพันธุ ์  ครู  ประธานกรรมการ 
๘) นายอานนท์  กาชัย   ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๙) นายอรรณพ  ฝางชัยภูมิ  ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 

 

  ประเด็นพิจารณาที่  ๙  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลายหลาย 
  คณะกรรมการประกอบด้วย 

๗) นายประวัติ  ประสานพันธุ ์  ครู  ประธานกรรมการ 
๘) นายณัฐวุฒิ  ศรีธรรมมา  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
๙) นางสาวสายน้ าผ้ึง  ปัดทุม  ครู  กรรมการและเลขานุการ 

 

ประเด็นพิจารณาที่  ๑๐  มีสุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม 
คณะกรรมการประกอบด้วย 
๙) นายสรพงศ์  เค้ากล้า   ครู  ประธานกรรมการ 
๑๐) นายถนัด  ทองสาย   ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
๑๑) นายกฤตวรรษกร  โพธิ์ใต้  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๑๒) นายณัฐวุฒิ  ศรีธรรมมา  ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 

 

2.2 คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหาร และการจัดการ 
  ประเด็นพิจารณาที่  ๑๑  มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
  คณะกรรมการประกอบด้วย 

๑๑) นายพวงค์วิทย์  เดิมชัยภูมิ  ผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
๑๒) นายสนธยา  แก้วหาญ  รองผู้อ านวยการ กรรรมการ 
๑๓) นางสาวสุนิสา  วงศ์บาตร  ครู  กรรมการ 
๑๔) นางสาวอภิญญา  หาญณรงค์  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
๑๕) นางพิชชานันท์  วชิรพงศ์มนัส  ครู  กรรมการและเลขานุการ 
ประเด็นพิจารณาที่  ๑๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
คณะกรรมการประกอบด้วย 
๑๑) นายพวงค์วิทย์  เดิมชัยภูมิ  ผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
๑๒) นายสนธยา  แก้วหาญ  รองผู้อ านวยการ กรรรมการ 
๑๓) นางสาวสุนิสา  วงศ์บาตร  ครู  กรรมการ 
๑๔) นางสาวอภิญญา  หาญณรงค์  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
๑๕) นางพิชชานันท์  วชิรพงศ์มนัส  ครู  กรรมการและเลขานุการ 

 

ประเด็นพิจารณาที่  ๑๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  คณะกรรมการประกอบด้วย 
๙) นายสนธยา  แก้วหาญ  รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
๑๐) นายจีรพัฒน์  ดีสนิท   ครู   กรรมการ 
๑๑) นางวาสนา  เนาหนองหวาย  ครู   กรรมการ 
๑๒) นางรุ่งรัตน์  แก้วหาญ   ครู   กรรมการและเลขานุการ 
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ประเด็นพิจารณาที่  ๑๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
คณะกรรมการประกอบด้วย 
๙) นายสนธยา  แก้วหาญ  รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
๑๐) นางรุ่งรัตน์  แก้วหาญ   ครู   กรรมการ 
๑๑) นางสาวแพรวา  ภัยแคล้ว  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๑๒) นางสาวชุติมา  ก้อเมืองน้อย  ครู   กรรมการและเลขานุการ 

 

ประเด็นพิจารณาที่  ๑๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
คณะกรรมการประกอบด้วย 
๗) นางสาวสตรีวรรณ  พิมพ์ชัยภูมิ ครู   ประธานกรรมการ 
๘) นางสาววิภาวดี  ทวีโชค  ครู   กรรมการ 
๙) นางสาวสุภาพร  สืบเทพ  ครู   กรรมการและเลขานุการ 

 

ประเด็นพิจารณาที่  ๑๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 
คณะกรรมการประกอบด้วย 
๙) นายสันติ  ตะวัน   ครู   ประธานกรรมการ 
๑๐) นายพรศักดิ์  ร่างเจริญ  ครู   กรรมการ 
๑๑) นางสาวชลิตา  กิ่งแล   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๑๒) นายพิติกร  ธุปัญญา   ครู   กรรมการและเลขานุการ 

 
 2.3 คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ประเด็นพิจารณาที่  ๑๗  การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถ    
                     น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ คณะกรรมการประกอบด้วย 

๗) นางสาวจ าลอง  ทะบัญหาร  ครู  ประธานกรรมการ 
๘) นายสันติ  ตะวัน   ครู  กรรมการ 
๙) นางสาวธนัชพร  ปีกชัยภูมิ  ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 

 

ประเด็นพิจารณาที่  ๑๘  ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
คณะกรรมการประกอบด้วย 
๗) นางสาวสตรีวรรณ  พิมพ์ชัยภูมิ ครู  ประธานกรรมการ 
๘) นางสาวอรนภา  ทะสุนทร  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๙) นางสาววาสนา  วงศ์สนั่น  ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 
ประเด็นพิจารณาที่  ๑๙  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
คณะกรรมการประกอบด้วย 
๗) นายวิราวุฒิ  เนาหนองหวาย  ครู  ประธานกรรมการ 
๘) นางสาววรพรรณ  รักพร้า  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๙) นางสาววิริยา  ทองเรือง  ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 

 

ประเด็นพิจารณาที่ ๒๐ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
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คณะกรรมการประกอบด้วย 
๗) นายจีรพัฒน์  ดีสนิท   ครู  ประธานกรรมการ 
๘) นางสาววรรณรท  ปัฏชามูล  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
๙) นายพิติกร  ธุปัญญา   ครู  กรรมการและเลขานุการ 

 

ประเด็นพิจารณาท่ี  ๒๑  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
คณะกรรมการประกอบด้วย 
๙) นายสนธยา  แก้วหาญ  รองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
๑๐) นางพิชชานันท์  วชิรพงศ์มนัส  ครู  กรรมการ 
๑๑) นางสาวสุกานดา  เพียภูเขียว  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๑๒) นางสุนัสดา  แก้วมณี   ครู  กรรมการและเลขานุการ 

 
 มีหน้าที่ จัดเตรียมข้อมูล เอกสาร ร่องรอย หลักฐาน กิจกรรม หรือโครงการ และเครื่องมือท่ีใช้ในการ
ประเมินมาตรฐานการศึกษา พร้อมให้ข้อมูลท่ีจ าเป็นในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) 
 

๓. คณะกรรมการกรอกข้อมูล ประกอบด้วย 
 ๑. นายสนธยา  แก้วหาญ   รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายพิติกร  ธุปัญญา   ครู   กรรมการ 
 ๓. นางสาวอภิญญา หาญณรงค์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 ๔. นางสาวสุนิสา  วงศ์บาตร  ครู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 มีหน้าที่ กรอกผลการประเมินคุณภาพภายในผลการประเมินมาตรฐานท้ัง 3 มาตรฐาน ๒๑ ประเด็น
พิจารณา ตามแบบฟอร์มท่ีหน่วยงานต้นสังกัดก าหนดให้ถูกต้อง 
 

๔. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบข้อมูล ประกอบด้วย 
 ๑. นายพวงค์วิทย์  เดิมชัยภูมิ  ผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสนธยา  แก้วหาญ   รองผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ 
 3. นายพิติกร  ธุปัญญา   ครู   กรรมการ 
 4. นางสาวอภิญญา หาญณรงค์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 5. นางสาวสุนิสา  วงศ์บาตร  ครู   กรรมการและเลขานุการ 
 
 มีหน้าที่ ตรวจความถูกต้องของข้อมูล พิสูจน์อักษร ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้การจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา มีข้อมูลถูกต้อง และมีรายละเอียดสอดคล้องกับหน่วยงานต้นสังกัด และจัดท ารูปเล่ม
รายงาน เพื่อรายงานหน่วยงานต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้องต่อไป  
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ให้ข้าราชการครูท่ีได้รับมอบหมายตามค าส่ังนี้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถก่อให้เกิดผลดี และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  

 
 ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๙  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 

          (นายพวงค์วิทย์  เดิมชัยภูมิ) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 
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ภาคผนวก ข 
บนัทึกการให้ความเหน็ชอบรายงานประจ าป ี

ของสถานศกึษาของคณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน  
ประจ าปกีารศกึษา ๒๕61 
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บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปขีองสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕61 

โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
……………………………………….. 

 

 มติท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ครั้งท่ี 3/2562 เมื่อวันท่ี 
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒  ไ ด้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                            
ประจ าปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นรายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนห้วยต้อน
พิทยาคม โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ใช้รายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวขอ้ง เพื่อพิจารณาและเปิดเผยรายงานต่อสาธรณชน 
 
 

 
  ลงช่ือ 

( นายพวงค์วิทย์  เดิมชัยภูมิ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 

 
 
 

  ลงช่ือ 
( นายณัฐวุฒิ ชีวะวิทยานนท์ ) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 
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ภาคผนวก ค 
แบบรายงานคะแนนผลการประเมนิสมรรถนะส าคญั 

ของผู้เรียนระดบัสถานศกึษา 
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ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียน ห้วยต้อนพิทยาคม สังกัด อบจ.ชัยภูมิ 
 

ระดับชั้น 

จ า
นว

นผ
ู้เข

้าส
อบ

(ค
น)

 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนในด้านความสามารถในการ 
รวม สื่อสาร คิด แก้ปัญหา ใช้ทักษะชีวิต ใช้เทคโนโลยี 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 27 7.74 77.41 4.59 45.93 7.19 71.85 7.59 75.93 4.74 47.41 31.85 63.70 
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 22 5.27 52.73 3.73 37.27 4.14 41.36 4.09 40.91 3.14 31.36 20.36 40.73 
มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 22 5.95 59.55 3.50 35.00 4.73 47.27 5.41 54.09 3.55 35.45 23.14 46.27 
มัธยมศึกษาปีที่ 3/๔ 22 6.95 69.55 4.05 40.45 4.86 48.64 6.55 65.45 3.41 34.09 25.82 51.64 

รวม 93 6.48 64.81 3.97 39.66 5.23 52.28 5.91 59.10 3.71 37.08 25.29 50.59 

คะแนนเฉลี่ย  6.48 3.97 5.23 5.91 3.71 25.29 
ร้อยละเฉลี่ย  64.81 39.66 52.28 59.10 37.08 50.59 
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ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียน ห้วยต้อนพิทยาคม สังกัด อบจ.ชัยภูมิ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น 

จ า
นว

นผ
ู้เข

้าส
อบ

(ค
น)

 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนในด้านความสามารถในการ 
รวม สื่อสาร คิด แก้ปัญหา ใช้ทักษะชีวิต ใช้เทคโนโลยี 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ร้อ
ยล

ะ 

มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 26 6.73 67.31 5.15 51.54 6.54 65.38 8.04 80.38 6.35 63.46 32.81 65.62 
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 12 6.67 66.67 4.25 42.50 4.42 44.17 7.17 71.67 5.92 59.17 28.42 56.83 
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 9 6.78 67.78 4.44 44.44 4.67 46.67 6.78 67.78 6.44 64.44 29.11 58.22 
มัธยมศึกษาปีที่ 6/๔ 21 4.33 43.33 2.95 29.52 3.05 30.48 5.24 52.38 4.05 40.48 19.62 39.24 

รวม 68 6.13 61.27 4.20 42.00 4.67 46.67 6.81 68.05 5.69 56.89 27.49 54.98 

คะแนนเฉลี่ย  6.13 4.20 4.67 6.81 5.69 27.49 
ร้อยละเฉลี่ย  61.27 42.00 46.67 68.05 56.89 54.98 
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ภาคผนวก ง 
ภาพกิจกรรม และผลงานดีเดน่ของสถานศกึษา 
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โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม และคณะครูรับรางวัลจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ ปีการศึกษา 256๑  ณ วันครู ที่ 16 มกราคม 256๒ 
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โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม การประชุมผู้ปกครองนักเรียน   
ประจ าปีการศึกษา 256๑  
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โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ร่วมเดินรณรงค์ในโครงการ คนรักคลอง  
ณ ส่วนสาธารณหนองปลาเฒ่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 
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โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการคัดเลือกนักเรียน 
รางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
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โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการคัดเลือกนักเรียน 
รางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  
ผ่านกิจกรรมวิถีพุทธนักเรียนสวดมนต์ นั่งสมาธิ อบรมเก่ียวกับคุณธรรม มารยาท 
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โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ส่งเสริมให้นักเรียนรักษาความสะอาดของห้องเรียน  
ผ่านกิจกรรมโครงการห้องเรียนสะอาด โดยผู้อ านวยมอบธงความสะอาด ยกย่อง

ชมเชยห้องเรียนที่รักษาความสะอาดยอดเยี่ยม 
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ภาพกิจกรรม 

น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน  
รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด คร้ังที่ 25  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

ในวันเสาร์  ที่  26  พฤษภาคม  2561   
ณ โรงเรียนกวางโจนศึกษา  จังหวัดชัยภูมิ 
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ภาพการน านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังที่ 25 ประจ าปีงบประมาณ  2561 
ระหว่างวันที่ 25 - 28 มิถุนายน  2561  ณ  เทศบาลเมืองนางรอง   จังหวัดบุรีรัมย์    
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ภาพการน านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน  
ระดับประเทศ คร้ังที่ 25  ประจ าปีงบประมาณ  2561 ระหว่างวันที่  9-11  กันยายน  2561 

จังหวัดภูเก็ต 
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ภาพการน านักเรียนเข้าร่วมแข่งขันสอบคัดเลือกในโครงการแข่งขันคัดเลือกคนเก่งท้องถ่ิน  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 
ณ  โรงแรมชัยภูมิปาร์ค  จังหวัดชัยภูมิ  ในวันเสาร์  ที่  1  กันยายน  2561 
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การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาคร้ังที่  68    

ประจ าปีการศึกษา 2561  ในวันที่  8-10   ตุลาคม  2561  ณ  จังหวัดชัยภูมิ 
รายวิชาภาษาญี่ปุ่นและการแข่งขันหุ่นยนต์ 
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คณะท างาน 
คณะท่ีปรึกษา 

๑. นายณัฐวุฒิ  ชีวะวิทยานนท์           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
๒. นายพวงค์วิทย์ เดิมชัยภูมิ   ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม  
๓. นายสนธยา  แก้วหาญ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 
๔. นางวิไลลักษณ์ พูนประสิทธิ์          หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ 
๕. นางวาสนา   พลแสน          ครู 
๖. นายภาณุวัฒน์  พิทักษ์         ครู 
๗. นางรุ่งรัตน์   แก้วหาญ         ครู 
๘. นางสาวสตรีวรรณ พิมพ์ชัยภูมิ         ครู 
๙. นางพิชชานันท์ วชิรพงศ์มนัส         ครู 
๑๐. นายประวัติ  ประสานพันธุ ์  ครู 

 
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของโรงเรียน 

๑. นายสนธยา  แก้วหาญ   รองผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ  
๒. นายพิติกร  ธุปัญญา   ครู   กรรมการ 
๓. นางสาวอภิญญา  หาญณรงค์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๔. นางสาวสุนิสา  วงศ์บาตร  ครู   กรรมการและเลขานุการ 

 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

๑. นายพวงค์วิทย์  เดิมชัยภูมิ  ผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
๒. นายสนธยา  แก้วหาญ  รองผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ 
๓. นายประวัติ  ประสานพันธุ ์  ครู   กรรมการ 
๔. นางวาสนา พลแสน    ครู   กรรมการ 
๕. นายสรพงศ์ เค้ากล้า    ครู   กรรมการ 
๖. นายภาณุวัฒน์ พิทักษ์   ครู   กรรมการ 
๗. นางพิชชานันท์ วชิรพงศ์มนัส   ครู    กรรมการ 
๘. นางสาวสตรีวรรณ พิมพ์ชัยภูมิ  ครู   กรรมการ  
๙. นางรุ่งรัตน์ แก้วหาญ    ครู   กรรมการ 
๑๐. นายรัฐวิทย์     โพธิ์แสง  ครู   กรรมการ 
๑๑. นางสุนัสดา      แก้วมณี  ครู   กรรมการ 
๑๒. นายพรศักดิ์   ร่างเจริญ  ครู   กรรมการ 
๑๓. นางวาสนา  เนาหนองหวาย  ครู   กรรมการ 
๑๔. นางสาววิภาวดี  ทวีโชค  ครู   กรรมการ 
๑๕. นางสาวสุภาพร  สืบเทพ  ครู   กรรมการ 
๑๖. นางสาวนิภาพร ทองมหา  ครู   กรรมการ 
๑๗. นายสันติ ตะวัน   ครู   กรรมการ 
๑๘. นายวิราวุฒิ   เนาหนองหวาย   ครู   กรรมการ 
๑๙. นางสาวจ าลอง    ทะบัญหาร  ครู   กรรมการ 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 164 
 

๒๐. นางสาวชุติมา  ก้อเมืองน้อย  ครู   กรรมการ 
๒๑. นางสาวดารุณี รอดเรืองรัตน์  ครู   กรรมการ 
๒๒. นายจีรพัฒน์  ดีสนิท   ครู   กรรมการ 
๒๓. นายพิติกร  ธุปัญญา   ครู   กรรมการ 
๒๔. นางสาวสายน้ าผ้ึง  ปัดทุม  ครู   กรรมการ 
๒๕. นางสาวธนัชพร  ปีกชัยภูมิ  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๒๖. นายถนัด ทองสาย   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๒๗. นายณัฐวุฒิ  ศรีธรรมมา  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๒๘. นายอรรณพ  ฝางชัยภูมิ  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๒๙. นางสาวแพรวา  ภัยแคล้ว  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๓๐. นางสาววรรณรท  ปัฏชามูล  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๓๑. นายกฤตวรรษกร โพธิ์ใต้  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๓๒. นางสาวชลิตา  กิ่งแล   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๓๓. นางสาวอรนภา  ทะสุนทร  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๓๔. นางสาวปัทมนันท์  สะท้าน  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๓๕. นางสาวสุกานดา  เพียภูเขียว  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๓๖. นางสาวพัชริดา  เพียวิเศษ  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๓๗. นางสาวตุ๊กตา    จินาวงศ์  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๓๘. นางสาวเนตรนภา อาจอาษา  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๓๙. นางสาวสุนิสา  วงศ์บาตร  ครู   กรรมการและเลขานุการ 
๔๐. นางสาวอภิญญา  หาญณรงค์  ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้จัดท าเอกสาร 
 ๑. นายสนธยา  แก้วหาญ   รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายพิติกร  ธุปัญญา   ครู   กรรมการ 
 ๓. นางสาวสุนิสา  วงศ์บาตร  ครู   กรรมการและเลขานุการ 
 ๔. นางสาวอภิญญา หาญณรงค์  ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


