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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

  ด้วยโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ เพื่อเป็นการรายงานผล
การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคารประจ าปีการศึกษา 2561 ท่ี
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยสะท้อนคุณภาพ
ความส าเร็จอย่างชัดเจนตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพ และเพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตาม
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 คณะกรรมการสถานศึกษามีความเห็นชอบในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้               
ของโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคารท่ีสะท้อนคุณภาพผู้เรียน และผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษาเพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการน าไปใช้พัฒนาการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป และเตรียมรับการประเมินคุณภาพต่อไป  
 

                                                               (นางรัฐนันท์   ต้ังเกียรติพชร) 
                                                              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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ค าน า 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ประจ าปี
การศึกษา2561 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคารส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 

เกิดจากการสรุปผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนท่ีสะท้อนผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท่ีน าเสนอถึง
ระบบประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผลอันประกอบไปด้วยข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา และ 1) ระดับ
คุณภาพของมาตรฐานสถานศึกษา 2) ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์ และ 3) แผนงาน/แนวทาง
พัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น โดยผ่านกระบวนการแต่งต้ังคณะท างาน การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ การเขียน
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา และได้น าเสนอข้อมูลผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 ขอขอบคุณผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู นักเรียน และบุคลากร                   
ท่ีเกี่ยวข้องท่ีให้ความส าคัญ และให้ความร่วมมือทุกขั้นตอน จนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ส าเร็จไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา จะเป็นสารสนเทศท่ีส าคัญ 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 

                                                        โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 
                                                                                ปีการศึกษา 2561 
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สารบัญ 

 

เรื่อง  หน้า 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา ก 
ค าน า  ข 
สารบัญ  ค 
สารบัญตาราง ง 
สารบัญภาพ จ 
บทสรุปผู้บริหาร ฉ-ซ 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐาน 1-2 
ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 
  มาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 3-4 
  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 4-8 
  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 9-12 
ส่วนท่ี 3  สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 13 
  จุดเด่น 13-14 
  แผนงาน/แนวทางพฒันาคุณภาพการศึกษา 15 
  
ภาคผนวก   16-53 
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สารบัญตาราง 

ตาราง เรื่อง หน้า 

1 ตารางแสดงการประเมินภาพรวมคุณภาพการศึกษา 3-12 

2 ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 17-30 

3 ตารางแสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 31 

4 ตารางแสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 31 

5 ตารางแสดงผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 32 

6 ตารางแสดงการใช้แหล่งเรียนรู้ 33 

7 ตารางแสดงการพัฒนาบุคลากรในการเข้าอบรม ประชุมสัมมนา ประจ าปีการศึกษา 
2516 

34 

8 ตารางแสดงปลงานดีเด่นในรอบปีท่ีผ่านมา 35 
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สารบัญภาพ 

ภาพ เรื่อง หน้า 

1 ภาพถ่าย ร่องรอย หลักฐาน 50-53 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฉ 
 

บทสรุปผู้บริหาร 

 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร ต้ังอยู่เลขท่ี116หมู่1 ต าบลหนองตาคงอ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัด
จันทบุรีสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 6 มีจ านวนนักเรียน 604คนข้อมูล ณวันท่ี10 
มิถุนายน 2561 มีข้าราชการครู จ านวน 33คน  ผู้บริหารจ านวน 2คน ผู้อ านวยการโรงเรียน คือ  ว่าท่ีพันตรี
กรุณา   สืบอุดม ด ารงต าแหน่ง  ผู้อ านวยการ ได้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดย  ใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
(School  Base Management) 

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เป็นการกระจายอ านาจการจัดการศึกษาจากส่วนกลางไปยัง
สถานศึกษาโดยตรง โดยให้สถานศึกษามีอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ มีอิสระและความคล่องตัวในการ
ตัดสินใจการบริหารจัดการท้ังด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและการบริหารท่ัวไป โดยมีคณะกรรมการ
สถานศึกษาซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครองและชุมชน ตัวแทนครู ผู้ทรงคุณวุฒิ มีส่วน
ร่วมกันบริหารสถานศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียนและผู้ปกครองให้มากท่ีสุด ท้ังนี้การบริหาร
จัดการท่ีรับผิดชอบร่วมกันตามภาระงานของสถานศึกษานั้น จะท าให้เกิดความเป็นเจ้าของและท าให้ผลการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับได้ 

  จากการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน พบว่า ในมาตรฐานท่ี
1 ด้านคุณภาพของผู้เรียนของโรงเรียน  อยู่ในระดับคุณภาพ ดี  และมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีจุดเด่น คือมีครูครบช้ัน  ครบทุกวิชาเอก มีส่ือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
บรรยากาศภายในช้ันเรียนและภายในโรงเรียนร่มรื่น สวยงาม  

   1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
 

จุดเด่น โรงเรียนมีหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น มีวิชาเลือกเสรี และ
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ท่ีหลากหลาย ตรงตามความต้องการของผู้เรียน 
รวมท้ังครูผู้สอนมีความต่ังใจ มุ่งมั่นในการเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียน
ได้เรียนรู้จากการคิด การปฏิบัติจริง มีวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  

2. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น  
จุดเด่น ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 

โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการ และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มีการน าชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ และการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น อย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง 

3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
จุดเด่น ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ท่ี

เน้นทักษะกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ ท่ี
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หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และ
ผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูทุกคน ได้รับการตรวจ ประเมินพร้อมท้ังให้ค าแนะน า 

          และมีแผนงาน/แนวทางพฒันา 

      มีการจัดท าโครงการต่างๆเพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนดังนี้  
- โครงการส่งเสริมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- โครงการสอนเสริมอย่างเข้ม โอเน็ต ม.3และม.6 
- โครงการแสดงผลงานทางวิชาการภายใน 
- ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
- ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพของตนเอง 
-  โรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยการด าเนินงาน/

กิจกรรมอย่างหลากหลาย  ได้แก่  โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอก
สถานศึกษา เป็นต้น ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะการคิด  ใช้ส่ือการเรียนการสอน  นวัตกรรม
และเทคโนโลยี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของส่ือการสอนท่ีใช้  มี
การวิเคราะห์  ออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีเป็นไปตามความต้องการของหลักสูตรและบริบท
สถานศึกษา  โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคารจัดหลักสูตรท่ีตอบสนองความต้องการ ความถนัดและ
ศักยภาพของนักเรียน เสริมสร้างทักษะอาชีพ  ครูมีการศึกษาสภาพปัญหาท่ีเกิดจากการจัดการเรียน
การสอน  และแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง  โรงเรียนมี
การนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพ
จริง ตามความสามารถของนักเรียน  มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้  
บูรณาการจัดการเรียนการสอนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศท่ีสอง (ภาษาเขมร) มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนา
ทักษะอาชีพ ระดับมัธยมศึกษา  ในรูปแบบ WBI (Web based Instruction) 
คุณภาพการจัดการศึกษาให้สูงขึ้น คือโรงเรียนได้ด าเนินการ โดยจัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพ เพื่อให้

มีมาตรฐานท่ีดียิ่งขึ้น ในมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน โดยจัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้นดังนี ้

1) โครงการสอนเสริมอย่างเข้มในทุกระดับช้ัน 
2) โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในทุกระดับช้ัน 
โรงเรียนได้ด าเนินการ โดยจัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพ เพื่อให้มีมาตรฐานท่ีดียิ่งขึ้น ในมาตรฐานท่ี 3 

คุณภาพของผู้เรียน โดยจัดท าดังนี้ 
1. สนับสนุนให้มีการท าวิจัยควบคู่กับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
2. ส่งเสริมการพัฒนาการจัดเรียนการสอนของครู และการสอนแบบบูรณาการ และการใช้แผนการ

จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน เช่น ให้นักเรียนสามารถดูผลการเรียนได้จากคอมพิวเตอร์ 
4. พัฒนาครูในรูปแบบท่ีหลากหลาย ตามสภาพความต้องการ จ าเป็น ของโรงเรียนและความต้องการ

ของครูอย่างต่อเนื่อง 



ซ 
 

5. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย ICT เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
6. สนับสนุนการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่วิถีชีวิตของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 

ให้มากขึ้น เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนประสบผลส าเร็จเชิงประจักษ์ และมีประสิทธิภาพในการจัด
การศึกษา 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ชื่อ โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร ที่อยู่ เลขท่ี116หมู่1 ต าบลหนองตาคงอ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
ชื่อผู้บริหารโรงเรียน ว่าท่ีพันตรีกรุณา   สืบอุดม เบอร์โทรศัพท์084- 726-6872 
จ านวนครู 36 คน  จ าแนกเป็น ข้าราชการครู 33 คน พนักงานราชการ 1คน      ครูอัตราจ้าง 2 คน  
จ านวนนักเรียน   604 คน จ าแนกเป็น   ระดับปฐมวัย ....-........คน ระดับประถมศึกษา..-.....คน 

   มัธยมศึกษาตอนต้น       357 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   247 คน 
เอกลักษณ์  เอกลักษณ์ “คุณล าไย”  

     อัตลักษณ์ “ยิ้มง่าย  ไหว้สวย”   
สภาพบริบทโรงเรียน 

 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคารเป็นโรงเรียนมัธยมประจ าต าบลหนองตาคงมีสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนท่ี
ร่มรื่น สวยงาม มีแปลงเกษตรสาธิตล าไย เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในท่ีดี มีการคมนาคมท่ีสะดวก มีการใช้อินเตอร์เน็ต
ครอบคลุมท้ังโรงเรียน และมีคณะกรรมการสถานศึกษา  ชุมชนท่ีเข้มแข็ง โรงเรียนอยู่ในเขตพื้นท่ีเศรษฐกิจชายแดน 
ไทย – กัมพูชามีการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาต่างประเทศ 3ภาษาได้แก่ภาษากัมพูชา ภาษาอังกฤษและ 
ภาษาจีน นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์ภาษากัมพูชาแห่งท่ี 2 ของประเทศ   ท่ีต้ัง 116 หมู่  1  
ต าบลหนองตาคง   อ าเภอโป่งน้ าร้อน   จังหวัดจันทบุรีสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  17  
โทร/โทรสาร 039-496030 
e-mail school@ntkp.ac.th website www.ntkp.ac.th 
เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1  ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6  เนื้อที ่160 ไร่ 2  งาน  83  ตารางวา   
เขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร ประกอบไปด้วย เขตพื้นท่ีการปกครองจ านวน  2  ต าบล  11  
หมู่บ้าน  ได้แก่ บ้านนาสนาดก์  บ้านแปลง  บ้านจางวาง  บ้านราษฎร์พัฒนาสามัคคี  บ้านโพธิ์  บ้านแหลม  บ้านเนิน
ดินแดง  บ้านปั้นหม้อ  บ้านคลองคต  บ้านคลองบอนและบ้านป่าวิไล 
  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร  ก่อตั้งมาต้ังแต่  วันท่ี  13  พฤษภาคม  2528  โดยเป็นสาขาของ
โรงเรียนโป่งน้ าร้อนวิทยาคม  และได้รับการประกาศจัดต้ังเมื่อปีการศึกษา  2533  โดยนายมาโนช  กล้องเจริญ เป็น
ผู้บริหารคนแรก   
 ปัจจุบันเปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 20 ห้องเรียน 
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(จุดเด่น    โครงการพิเศษที่โรงเรียนเข้าร่วมและด าเนินการได้ดี) 
                    1. ประเภทโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ นิทรรศการ “ร้อยเรื่องราวความส าเร็จ สพม.๑๗ สู่วิถีคุณภาพ –Success 
Story SESA  17 Symposium :S-S-S-S 2018” วันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
    2.  โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ปีการศึกษา2562 
     3. โรงเรียนก าลังด าเนินการจัดท า โรงเรียนคุณภาพSCQA ซึ่งอยู่ระหว่างรอรับการประเมินจาก
คณะกรรมการ 
    4. โรงเรียนก าลังด าเนินการจัดท า โรงเรียนสุจริต 
    5. โรงเรียนก าลังด าเนินการจัดท า โรงเรียนปลอดขยะ 
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ส่วนที่ 2 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานการศึกษาโดยรวม ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ดี 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 

1. ระดับคุณภาพ ดี 

2. วิธีการพัฒนา/กระบวนการ  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    2.1 วิธีการพัฒนา/กระบวนการ.  
  มีการจัดท าโครงการต่างๆเพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนดังนี้  
- โครงการส่งเสริมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- โครงการสอนเสริมอย่างเข้ม โอเน็ต ม.3 และ ม.6 
- โครงการแสดงผลงานทางวิชาการภายใน 
- ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
- ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพของตนเอง 

 
   2.2 ผลการพัฒนา 
    -  โรงเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันประเภทต่างๆ 
    -   ห้องเรียนมีส่ือและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการเรียนการสอน 
   -   ครูมีการอบรมในด้านวิชาชีพอย่างหลากหลาย 
   -  มีการจัดกิจกรรมเปิดบา้นเพื่อแสดงผลงานวิชาการ 
   2.3 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 
   - ภาพถ่าย  เกียรติบัตร  
 
3. จุดเด่น   
มีครูครบช้ัน  ครบทุกวิชาเอก มีส่ือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย บรรยากาศภายในช้ันเรียนและภายในโรงเรียนร่มรื่น 
สวยงาม 
4. จุดควรพัฒนา 
 - 
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5. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น 

โรงเรียนได้ด าเนินการ โดยจัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพ เพื่อให้มีมาตรฐานท่ีดียิ่งขึ้น ในมาตรฐานท่ี 1 
คุณภาพของผู้เรียน โดยจัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้นดังนี้ 

1) โครงการสอนเสริมอย่างเข้มในทุกระดับช้ัน 
2) โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในทุกระดับช้ัน 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

2. วิธีการพัฒนา/กระบวนการ  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    2.1 วิธีการพัฒนา/กระบวนการ 
- มีการจัดท าเอกสารเกี่ยวกับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 
แผนพัฒนาวิชาการ แผนบริหารจัดการสารสนเทศ แผนพัฒนาครู/บุคลากร แผนการก ากับนิเทศ ติดตามการ
ประเมินผลของสถานศึกษา  

 - สัมภาษณ์คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้เรียน และผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกบัการ
ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องบ้าง สถานศึกษามีการด าเนินการสร้างความ
เข้าใจตรงกันระหว่างผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้องอย่างไร สถานศึกษาน าแผนไปสู่การปฏิบัติ สถานศึกษาแบ่งบทบาท
หน้าท่ีผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามแผน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมต่อผลการด าเนินการสถานศึกษา  
สถานศึกษามีเครือข่ายในการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการก ากับติดตามและ
วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน 
   2.2 ผลการพัฒนา 
โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของโรงเรียน นโยบาย
การปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ มี
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาลและแนวคิดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเช่ียวชาญตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัยน าไปประยุกต์ใช้ได้ มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ มีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีส่วนร่วมในการ
ร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรเพื่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้โรงเรียนมีส่ือและแหล่ง
เรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ โรงเรียนมีการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม 
เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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 2.3 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
ร่องรอยหลักฐาน 
 1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 3. ปฏิทินปฏิบัติงาน 
 4. คู่มือปฏิบัติงาน 
 5. สารสนเทศ 
 6. โครงสร้างการบริหารงาน 
 7. ค าส่ังปฏิบัติงาน 
 8. สรุปผลโครงการตามแผนฯปี ๒๕๖๑ 
 9. บันทึกการประชุม 
 10. บันทึกการนิเทศ 
 11. เว็บไซด์โรงเรียน/แผ่นพับ 
 12. ผลงานเชิงประจักษ์ /รางวัลต่าง ๆ ของผู้บริหาร 
 13. สมุดเย่ียมหน่วยบริการ /ห้องเรียนต่างๆ ในโรงเรียน 
   2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียน ทุกกลุ่มเป้าหมายและด าเนินการอย่าง
เป็นรูปธรรม 
ร่องรอยหลักฐาน 
 1. หลักสูตรสถานศึกษา 
 2. ประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษาและเผยแพร่ 
 3. คู่มือหลักสูตร 
 4. สารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ 
 5. คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
 6. ค าส่ังปฏิบัติหน้าท่ี 
 7. แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 8. แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 
 9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 10. โครงการ / กิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 11. รายงานผลการด าเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 12. นิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
  2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ร่องรอยหลักฐาน 
 1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
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 3. ปฏิทินปฏิบัติงาน 
 4. คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายตามโครงสร้างสารสนเทศ 
 5. ค าส่ังมอบหมายการปฏิบัติหน้าท่ี 
 6. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร 
 7. SAR  ครู 
 8. สรุปผลและรายงานผลการพัฒนาครูและบุคลากร 
 9. รายงานสรุปผลการเข้ารับการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 10. สมุดนิเทศงาน/สมุดนิเทศการเรียนการสอน/สมุดนิเทศหน่วยบริการ 
   2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
ร่องรอยหลักฐาน 
 1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 3. ปฏิทินปฏิบัติงาน 
 4. ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
 5. สารสนเทศฝ่ายตามโครงสร้าง 
 6. คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายตามโครงสร้าง 
 7. บันทึกข้อมูลการให้บริการสารสนเทศแต่ละฝ่าย 
   2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ เรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 
ร่องรอยหลักฐาน 
 1. แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก 
 2. ทะเบียนการใช้แหล่งเรียนรู้ 
 3. สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ 
 4. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
 5. บันทึกการให้ค าแนะน าผู้อื่น 
 6. แบบประเมินความพึงพอใจ 
 7. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรม 
3. การมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 

 1. โครงการ ส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยใช้ดนตรีพื้นบ้านอาใยบ าบัดและขอเวลาเรียน 
 2. โครงการ ทูบีนัมเบอร์วัน หมอไม้คลายเส้น ฟื้นฟูสุขภาพ บริการชุมชน  
 3. โครงการ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยด้านโภชนาการ 
 4. โครงการ Stop Teen Mom หยุดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุน่ 
 5. โครงการ ค่ายเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมประเทศกัมพูชา (ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการสอนภาษาต่างประเทศ
ท่ีสอง ภาษาเขมร) 
 6. การเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่หน่วยงานอื่นๆ 
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4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

 1 การนิเทศ ก ากับ ติดตาม  การบริหารและการจัดการศึกษา 
 2. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
 3. ผลการพัฒนาการประกันคุณภาพของปีท่ีผ่านมา 
 4. สรุปรายงานผลการควบคุมภายใน/การควบคุมความเส่ียง 
 5. รายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ/ กิจกรรม 
 6. ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน 
 
3. จุดเด่น  
  1) สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนา
ของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับการปฏิรูปตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติ 
 2) แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเช่ียวชาญ ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง
และด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
 3) ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 4) สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริการและการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม 

 5) ครูต้ังใจ  มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน จัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ จัดกิจกรรมให้นักเรียน
เรียนรู้โดยการคิด  ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย รวมทั้งคณะกรรมการวิจัยตรวจประเมินผล
งานวิจัยในช้ันเรียนของครูทุกคน  พร้อมท้ังให้ค าแนะน าท่ีครูสามารถพัฒนาต่อยอดได้เป็นอย่างดี และเกิด
ประสิทธิภาพต่อไป 

 6) สถานศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา อย่างเป็น
ระบบ มีผลการประเมินคุณภาพภายในท่ีระดับคุณภาพดีเย่ียม และคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนมี
ความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

 7) สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท้ัง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายตามความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน ผู้เรียนมี
โอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีจัดเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง มีการวัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถอย่างดีส่งผลให้ผู้เรียนอ่าน
หนังสือออกและอ่านคล่องรวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการส่ือสารได้  สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง  ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีนอยู่ในระดับดีเย่ียม ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  มี
สมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  มีระเบียบวินัย  ตลอดจนผู้เรียนมีลักษณะจิตสังคมระดับดีเย่ียม 
และมีความภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง 
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4. จุดควรพัฒนา 
 1) สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนมากขึ้น รวมทั้งควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 2) ด้านกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูผู้สอนทุกคนควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน
ทันทีเพื่อนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง จัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
อย่างหลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการท่ีหลากหลายสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์หาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ส่ือเทคโนโลยีให้มากขึ้นและพัฒนาส่ือแหล่งเรียนรู้จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน
เสมอ มีวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริงสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
และธรรมชาติวิชา ตลอดจนควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู ้
 3) สถานศึกษาจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาดการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียน นักเรียนมีการ
ประเมินตนเองในการเรียนรู้ แต่ก็ยังขาดการติดตาม ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายคน 

5. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น 
โรงเรียนได้ด าเนินการ โดยจัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพ เพื่อให้มีมาตรฐานท่ีดียิ่งขึ้น ในมาตรฐานท่ี 2คุณภาพของ
ผู้เรียน โดยจัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้นดังนี้ 

 1. สนับสนุนให้มีการท าวิจัยควบคู่กับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 2. ส่งเสริมการพัฒนาการจัดเรียนการสอนของครู และการสอนแบบบูรณาการ และการใช้แผนการ
 จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม 
 3. พัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน เช่น ให้นักเรียนสามารถดูผลการเรียนได้จากคอมพิวเตอร์ 
 4. พัฒนาครูในรูปแบบท่ีหลากหลาย ตามสภาพความต้องการ จ าเป็น ของโรงเรียนและความต้องการ
 ของครูอย่างต่อเนื่อง 
 5. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย ICT เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 6. สนับสนุนการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่วิถีชีวิตของนักเรียนและบุคลากรในรงเรียน 
 ให้มากขึ้น 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

2. วิธีการพัฒนา/กระบวนการ  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    2.1 วิธีการพัฒนา/กระบวนการ  

         โรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยการด าเนินงาน/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย  ได้แก่  โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โครงการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา เป็นต้น ครูจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นทักษะการคิด  ใช้ส่ือการเรียนการสอน  นวัตกรรมและเทคโนโลยี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีการ
ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของส่ือการสอนท่ีใช้  มีการวิเคราะห์  ออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีเป็นไปตาม
ความต้องการของหลักสูตรและบริบทสถานศึกษา  โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคารจัดหลักสูตรท่ีตอบสนองความ
ต้องการ ความถนัดและศักยภาพของนักเรียน เสริมสร้างทักษะอาชีพ  ครูมีการศึกษาสภาพปัญหาท่ีเกิดจากการ
จัดการเรียนการสอน  และแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง  โรงเรียนมี
การนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ตาม
ความสามารถของนักเรียน  มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้  บูรณาการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศท่ีสอง (ภาษา
เขมร) มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ระดับมัธยมศึกษา  ในรูปแบบ 
WBI (Web based Instruction) 

2.2 ผลการพัฒนา 
      2.2.1 การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมด าเนินงานโดยการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน-ภายนอกโรงเรียน กิจกรรม
แข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมวันเยาวชน วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  กิจกรรมทัศนศึกษา 
 2.2.2 การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ด าเนินการจัดการเรียนการสอนและ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา  

   2.3 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 
2.3.1 ภาพถ่ายกิจกรรม 
2.3.2 ค าส่ังโรงเรียน 
2.3.3 สมุดบันทึกกิจกรรม 
2.3.4 เกียรติบัตร 
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3. จุดเด่น 
   1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

 
จุดเด่น โรงเรียนมีหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น มีวิชาเลือกเสรี และกิจกรรม

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ท่ีหลากหลาย ตรงตามความต้องการของผู้เรียน รวมท้ังครูผู้สอนมี
ความต่ังใจ มุ่งมั่นในการเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการคิด การ
ปฏิบัติจริง มีวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  

2. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น  
จุดเด่น ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยการคิด 

ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการ และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มีการน าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ และการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
จุดเด่น ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ท่ีเน้น

ทักษะกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ ท่ีหลากหลาย ให้
นักเรียนแสวงหาความรู้ จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูทุก
คน ได้รับการตรวจ ประเมินพร้อมท้ังให้ค าแนะน า 

 
4. จุดควรพัฒนา 

จุดควรพัฒนา ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนเพิ่มมากขึ้น 
จุดควรพัฒนา ควรส่งเสริมการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนอย่าง

ต่อเนื่อง 
ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้  มีประสบการตรง และ

สามารถให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อให้นักเรียนได้น าความรู้กลับไปใช้พัฒนา
ตนเองและสามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
5. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น 

โรงเรียนได้ด าเนินการ โดยจัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพ เพื่อให้มีมาตรฐานท่ีดียิ่งขึ้น ในมาตรฐานท่ี 3 
คุณภาพของผู้เรียน โดยจัดท าดังนี้ 

1. สนับสนุนให้มีการท าวิจัยควบคู่กับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 2. ส่งเสริมการพัฒนาการจัดเรียนการสอนของครู และการสอนแบบบูรณาการ และการใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม 
 3. พัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน เช่น ให้นักเรียนสามารถดูผลการเรียนได้จากคอมพิวเตอร์ 
 4. พัฒนาครูในรูปแบบท่ีหลากหลาย ตามสภาพความต้องการ จ าเป็น ของโรงเรียนและความต้องการของครู
อย่างต่อเนื่อง 
 5. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย ICT เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 6. สนับสนุนการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่วิถีชีวิตของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
ให้มากขึ้น 
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ผลการประเมินภาพรวมคุณภาพการศึกษา 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ
ที่ต้ังเป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
บรรลุ

เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  ดี ดี / 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ปานกลาง ปานกลาง / 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและ 
    การคิดค านวณ  

ปานกลาง ปานกลาง ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี 
    วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ 
    แก้ปัญหา  

ปานกลาง ปานกลาง / 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  ดี ดี / 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและ 
    การส่ือสาร  

ดีเลิศ ดีเลิศ / 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ปานกลาง ปานกลาง / 
6) มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ดีเลิศ ดีเลิศ / 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ดีเลิศ ดีเลิศ / 
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา 
    ก าหนด 

ดีเลิศ ดีเลิศ / 

2. ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ ดีเลิศ / 
3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ 
    หลากหลาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ / 

4. สุขภาวะทางร่ายกายและจิตสังคม ดีเลิศ ดีเลิศ / 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดีเลิศ ดีเลิศ / 
1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษา 
    ก าหนดชัดเจน  

ดีเลิศ ดีเลิศ / 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ดีเลิศ ดีเลิศ / 
3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน 
   รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  

ดี ดี / 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ  ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม / 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ
ที่ต้ังเป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
บรรลุ

เป้าหมาย 

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ 
    การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

ดีเลิศ ดีเลิศ / 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน 
    การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  

ดีเลิศ ดีเลิศ / 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเปน็ส าคัญ  

ดีเลิศ ดีเลิศ / 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ 
    สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

ดีเลิศ ดีเลิศ / 

2. ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อ 
   การเรียนรู้  

ดีเลิศ ดีเลิศ / 

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  ดีเลิศ ดีเลิศ / 
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ 
   น าผลมาพัฒนาผู้เรียน  

ดีเลิศ ดีเลิศ / 

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ 
   พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม / 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์  
สังเคราะห์  เพื่อสรุปน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
(3-5 ปี)  และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้นจากผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมท้ัง
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ได้มาตรฐาน        ท่ีสูงขึ้น  ดังนี้ 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  
-  โรงเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันประเภทต่างๆ 
    -   ห้องเรียนมีส่ือและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการ
เรียนการสอน 
   -   ครูมีการอบรมในด้านวิชาชีพอย่าง
หลากหลาย 
   -  มีการจัดกิจกรรมเปิดบ้านเพื่อแสดงผลงาน
วิชาการ 
มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารและการจัดการ  
โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธ
กิจสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของ
โรงเรียน นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ มี
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน ทุก
กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารและ
การจัดการเชิงระบบโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการเรียนการสอน  
                  ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

      2.2.1 การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ี
สร้ า ง โ อก าส ให้ ผู้ เ รี ยน ทุกคนมี ส่ วน ร่ ว ม
ด าเนินงานโดยการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ 
กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน-ภายนอกโรงเรียน 
กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมวัน
เยาวชน วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  กิจกรรม
ทัศนศึกษา 
 2.2.2 การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยง
กับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ด าเนินการ

- การจัดหาทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือ
นักเรียนท่ีมีฐานะยากจน 

 
 
 
 
 
1) สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วน
ร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนมากขึ้น รวมทั้งควรสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ
ผลการจัดการศึกษาและการขับเคล่ือนคุณภาพการ
จัดการศึกษา 
2) ด้านกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ครูผู้สอนทุกคนควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง จัด
กิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่างหลากหลายและใช้
แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง จัดการเรียนการ
สอนด้วยวิธีการท่ีหลากหลายสอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ตัวชี้วัดตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน
และฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์หาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ส่ือเทคโนโลยีให้มากขึ้นและพัฒนาส่ือแหล่ง
เรียนรู้จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพดีและ
พร้อมใช้งานเสมอ มีวัดและประเมินผลการเรียนรู้
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จัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา  

 

ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริง
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และธรรมชาติวิชา 
ตลอดจนควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู ้
 

3) สถานศึกษาจัดระบบให้ครูประเมินตนเอง
รายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาดการให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียน 
นักเรียนมีการประเมนิตนเองในการเรียนรู้ แต่ก็ยัง
ขาดการติดตาม ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของนักเรียน
เป็นรายคน 
มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการเรียนการสอน  
                  ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมให้นักเรียนเพิ่มมากขึ้น 

จุดควรพัฒนา ควร ส่ง เสริ มการน า ภู มิ
ปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้  มีประสบการตรง และ
สามารถให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อให้
นักเรียนได้น าความรู้กลับไปใช้พัฒนาตนเองและ
สามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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3.2 แนวทางการพัฒนาในอนาคต   
ด้านคุณภาพผู้เรียน 

โรงเรียนได้ด าเนินการ โดยจัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพ เพื่อให้มีมาตรฐานท่ีดียิ่งขึ้น ในมาตรฐานท่ี 1 
คุณภาพของผู้เรียน โดยจัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้นดังนี้ 

1) โครงการสอนเสริมอย่างเข้มในทุกระดับช้ัน 
2) โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในทุกระดับช้ัน 

ด้านการบริหารและการจัดการ 
1. สนับสนุนให้มีการท าวิจัยควบคู่กับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 2. ส่งเสริมการพัฒนาการจัดเรียนการสอนของครู และการสอนแบบบูรณาการ และการใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม 
 3. พัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน เช่น ให้นักเรียนสามารถดูผลการเรียนได้จากคอมพิวเตอร์ 
 4. พัฒนาครูในรูปแบบท่ีหลากหลาย ตามสภาพความต้องการ จ าเป็น ของโรงเรียนและความต้องการของครู
อย่างต่อเนื่อง 
 5. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย ICT เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 6. สนับสนุนการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่วิถีชีวิตของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
ให้มากขึ้น 
ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

1. สนับสนุนให้มีการท าวิจัยควบคู่กับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 2. ส่งเสริมการพัฒนาการจัดเรียนการสอนของครู และการสอนแบบบูรณาการ และการใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม 
 3. พัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน เช่น ให้นักเรียนสามารถดูผลการเรียนได้จากคอมพิวเตอร์ 
 4. พัฒนาครูในรูปแบบท่ีหลากหลาย ตามสภาพความต้องการ จ าเป็น ของโรงเรียนและความต้องการของครู
อย่างต่อเนื่อง 
 5. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย ICT เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 6. สนับสนุนการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่วิถีชีวิตของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
ให้มากขึ้น 
 
แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น                

  1) โครงการสอนเสริมอย่างเข้มในทุกระดับช้ัน 
 2) โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในทุกระดับช้ัน 

            3)พัฒนาครูในรูปแบบท่ีหลากหลาย ตามสภาพความต้องการ จ าเป็น ของโรงเรียนและความต้องการของครู
อย่างต่อเนื่อง 
            4). ส่งเสริมการพัฒนาการจัดเรียนการสอนของครู และการสอนแบบบูรณาการ และการใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม 
3.3 ความต้องการและการช่วยเหลือ 
- ด้านงบประมาณ 

- ทุนการศึกษา 
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1. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 

1.1 ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ             
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉล่ียระดับโรงเรียน 

ม.3 ม.6 
ภาษาไทย 53.60 39.84 
คณิตศาสตร์ 27.14 21.08 
วิทยาศาสตร์ 35.42 26.53 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - 32.15 
ภาษาอังกฤษ 26.45 22.77 

 
2) เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)         
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างระดับโรงเรียนกับระดับจังหวัด ระดับโรงเรียน  
กับสังกัด สพฐ.ท้ังหมด และระดับโรงเรียนกับระดับประเทศ 

 
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

คะแนนเฉล่ีย 
ระดับ 

โรงเรียน 
ระดับ 
จังหวัด 

ผลต่าง 
(+/-) 

ระดับ 
โรงเรียน 

สังกัด 
สพฐ.

ท้ังหมด 

ผลต่าง 
(+/-) 

ระดับ 
โรงเรียน 

ระดับ 
ประทศ 

ผลต่าง 
(+/-) 

ภาษาไทย 53.60 57.19 -3.59 53.60 55.04 -1.44 53.60 54.42 -0.82 
คณิตศาสตร์ 27.14 32.40 -5.26 27.14 30.28 -3.14 27.14 30.04 -2.90 
วิทยาศาสตร์ 35.42 37.18 -1.76 35.42 36.43 -1.01 35.42 36.10 -0.68 
ภาษาอังกฤษ 26.45 29.94 -3.49 26.45 29.10 -2.65 26.45 29.45 -3.00 

 
3) เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)         
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างระดับโรงเรียนกับระดับจังหวัด ระดับโรงเรียน กับสังกัด 

สพฐ.ท้ังหมด และระดับโรงเรียนกับระดับประเทศ 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

คะแนนเฉล่ีย 
ระดับ 

โรงเรียน 
ระดับ 
จังหวัด 

ผลต่าง 
(+/-) 

ระดับ 
โรงเรียน 

สังกัด 
สพฐ.

ท้ังหมด 

ผลต่าง 
(+/-) 

ระดับ 
โรงเรียน 

ระดับ 
ประทศ 

ผลต่าง 
(+/-) 

ภาษาไทย 39.84 47.35 -7.51 39.84 48.16 -8.32 39.84 47.31 -7.47 
คณิตศาสตร์ 21.08 31.79 -10.71 21.08 31.04 -9.96 21.08 30.72 -9.64 
วิทยาศาสตร์ 26.53 30.37 -3.84 26.53 30.75 -4.22 26.53 30.51 -3.98 
สังคมศึกษาฯ 32.15 35.17 -3.02 32.15 35.48 -3.33 32.15 35.16 -3.01 
ภาษาอังกฤษ 22.77 31.33 -8.56 22.77 31.15 -3.38 22.77 31.41 -8.64 
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4) เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างปีการศึกษา 2559 กับ 2560 และ ปีการศึกษา 2560 กับ 2561 

 
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

คะแนนเฉล่ีย 
ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ผลต่าง 
(+/-) 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ผลต่าง 
(+/-) 

ภาษาไทย  44.58 46.77 +2.19 46.77 53.60 +6.83 
คณิตศาสตร์ 25.15 21.71 -3.44 21.71 27.14 +5.43 
วิทยาศาสตร์ 33.73 28.02 -5.71 28.02 35.42 +7.40 
ภาษาอังกฤษ 28.66 26.74 -1.92 26.74 26.45 -0.29 

 
5) เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ระหว่างปีการศึกษา 2559 กับ 2560 และปีการศึกษา 2560 กับ 2561 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

คะแนนเฉล่ีย 
ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ผลต่าง 
(+/-) 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ผลต่าง 
(+/-) 

ภาษาไทย 44.54 42.77 -1.77 42.77 39.84 -2.93 
คณิตศาสตร์ 19.51 17.83 -1.68 17.83 21.08 +3.25 
วิทยาศาสตร์ 27.83 23.65 -4.18 23.65 26.53 +2.88 
สังคมศึกษาฯ 32.25 30.66 -1.59 30.66 32.15 +1.49 
ภาษาอังกฤษ 27.32 20.87 -6.45 20.87 22.77 +1.90 
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1.2 ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับสถานศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร. 
ที่ได้ระดับ  
3 ขึ้นไป 

จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 122 31 22 10 19 12 8 6 14 28 22.95 

คณิตศาสตร์ 122 23 27 10 11 13 26 9 3 38 31.15 

วิทยาศาสตร์ 122 10 29 16 25 21 10 7 4 29 17.21 

สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

122 9 - 17 26 28 21 15 6 42 20.49 

สุขศึกษาและพลศึกษา 122 12 14 15 7 9 14 15 36 65 53.28 

ศิลปะ 122 9 - 3 17 25 24 26 18 68 55.74 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

122 4 1 - - 6 9 41 61 111 90.98 

ภาษาต่างประเทศ 122 7 5 15 31 27 22 12 3 37 30.33 

รวม 112 105 98 86 136 141 117 131 145 393 40.27 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 
3ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่
ได้

ระดับ 
3ขึ้นไป 

จ านว
นที่
เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 121 21 8 6 14 17 10 19 12 41 33.61 

คณิตศาสตร์ 121 6 31 15 18 15 10 7 3 20 16.39 

วิทยาศาสตร์ 121 6 20 21 30 11 16 5 3 24 19.67 

สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

121 11 - 11 20 7 24 20 24 68 55.74 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

121 2 - - -  26 35 42 103 84.43 

ศิลปะ 121 11 - - 7 13 24 24 32 80 65.57 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

121 8 - - - 9 29 17 18 64 52.46 

ภาษาต่างประเทศ 121 1 1 15 22 21 17 17 20 54 44.26 

รวม 121 66 60 68 111 117 156 144 15 454 46.52 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร. 
ที่ได้ระดับ  
3 ขึ้นไป 

จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 120 20 51 18 11 8 6 2 4 12 9.84 

คณิตศาสตร์ 120 25 36 11 23 13 5 6 1 12 9.84 

วิทยาศาสตร์ 120 7 10 12 18 24 16 15 17 48 31.34 

สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

120 3 8 8 16 14 25 26 20 71 58.20 

สุขศึกษาและพลศึกษา 120 3 - - - - 30 57 30 117 95.90 

ศิลปะ 120 3 - - 2 17 22 20 56 98 72.13 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

120 16 10 12 20 18 21 12 11 44 36.67 

ภาษาต่างประเทศ 120 3 1 24 24 11  11 24 57 46.72 

รวม 120 80 116 86 114 105 137 149 163 459 46.00 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 
3ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 119 6 29 12 11 18 11 7 4 22 18.03 

คณิตศาสตร์ 119 2 40 20 26 9 9 5 5 19 15.57 

วิทยาศาสตร์ 119 8 10 9 14 22 17 16 19 52 42.62 

สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

119 2 8 24 6 19 14 27 17 58 47.54 

สุขศึกษาและพลศึกษา 119 3 9 - - - 38 73 4 115 94.26 

ศิลปะ 119 3 - - 10 12 18 16 60 94 77.05 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

119 22 93 10 11 16 10 7 28 45 36.89 

ภาษาต่างประเทศ 119 13 11 18 14 10 16 15 20 51 41.80 

รวม 119 59 112 93 92 112 133 166 157 456 46.72 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร. 
ที่ได้ระดับ  
3 ขึ้นไป 

จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 117 3 - 7 7 16 13 8 62 83 68.03 

คณิตศาสตร์ 117 3 1 5 24 31 23 23 6 52 42.62 

วิทยาศาสตร์ 117 3 5 6 18 20 25 12 26 64 52.46 

สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

117 3 1 18 25 23 20 15 11 46 37.70 

สุขศึกษาและพลศึกษา 117 3 4 11 7 5 16 10 60 86 70.49 

ศิลปะ 117 3 - - - 2 20 18 73 111 90.98 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

117 1 - 4 10 12 34 20 25 79 64.75 

ภาษาต่างประเทศ 117 4 7 15 25 27 20 9 9 38 31.15 

รวม 117 23 18 66 116 146 171 116 272 559 57.27 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 
3ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 116 1 - 4 8 10 20 21 48 89 72.95 

คณิตศาสตร์ 116 30 21 11 14 11 18 5 6 29 23.77 

วิทยาศาสตร์ 116 10 6 12 16 23 27 11 11 49 40.16 

สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

116 2 - - 26 21 24 18 21 63 51.64 

สุขศึกษาและพลศึกษา 116 - 5 2 2 4 28 13 54 95 77.87 

ศิลปะ 116 5 - - 2 13 14 32 50 96 78.69 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

116 2 3 9 20 29 27 17 3 47 38.52 

ภาษาต่างประเทศ 116 14 27 17 22 15 10 3 7 20 16.39 

รวม 116 64 62 54 113 126 168 120 250 488 50.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร. 
ที่ได้ระดับ  
3 ขึ้นไป 

จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 97 11 33 22 13 8 5 2 3 10 8.20 

คณิตศาสตร์ 97 12 18 15 26 5 7 5 9 21 17.21 

วิทยาศาสตร์ 97 6 6 6 6 12 29 15 12 56 45.90 

สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

97 4 - 11 20 33 20 14 5 39 31.97 

สุขศึกษาและพลศึกษา 97 4 - - - 4 27 57 5 89 72.95 

ศิลปะ 97 4 - - 5 24 22 19 27 68 55.74 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

97 3 - - 30 1 1 12 80 93 76.23 

ภาษาต่างประเทศ 97 5 16 10  16 5 6 3 14 11.48 

รวม 97 49 93 70 100 89 116 130  390 39.96 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 
3ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 95 3 19 9 8 12 11 1 5 17 13.93 

คณิตศาสตร์ 95 1 28 12 9 11 7 5 20 32 26.23 

วิทยาศาสตร์ 95 3 - - 1 14 20 10 12 42 34.43 

สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

95 - - - 8 10 18 23 33 64 52.46 

สุขศึกษาและพลศึกษา 95 1 - - - 1 34 58 1 93 76.23 

ศิลปะ 95 1 - - 8 14 9 5 37 59 41.80 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

95 2 - - - - 2 - 80 82 67.21 

ภาษาต่างประเทศ 95 - 16 9 10 13 12 20 14 46 37.70 

รวม 95 11 63 30 44 75 113 122 192 427 43.75 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร. 
ที่ได้ระดับ  
3 ขึ้นไป 

จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 70 2 1 5 6 17 14 13 16 43 35.25 

คณิตศาสตร์ 70 3 15 11 11 10 14 3 3 20 16.39 

วิทยาศาสตร์ 70 3 2 11 7 16 22 7 2 31 25.41 

สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

70 3 - - 11 12 24 14 6 44 36.07 

สุขศึกษาและพลศึกษา 70 1 1 - 11 22 15 18 2 35 28.69 

ศิลปะ 70 2 - 2 10 15 28 7 6 41 33.61 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

70 1 2 5 14 18 19 4 7 30 24.59 

ภาษาต่างประเทศ 70 2 - 5 8 8 9 28 10 47 38.52 

รวม 70 17 21 39 78 114 145 94 52 291 29.49 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 70 - - - 2 12 16 18 18 52 42.62 

คณิตศาสตร์ 70 10 12 8 18 10 5 5 2 12 9.84 

วิทยาศาสตร์ 70 - 8 5 12 18 14 4 5 23 18.85 

สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

70 - - - 5 10 17 12 20 49 40.16 

สุขศึกษาและพลศึกษา 70 2 - - - - 30 38 - 68 55.74 

ศิลปะ 70 3 - - 2 13 9 9 11 49 40.16 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

- - - - - - - - - - - 

ภาษาต่างประเทศ 70 5 3 4 9 14 14 9 11 34 27.82 

รวม 70 20 23 27 48 77 105 95 87 257 29.49 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร. 
ที่ได้ระดับ  
3 ขึ้นไป 

จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 81 3 2 1 2 8 8 10 47 65 53.28 

คณิตศาสตร์ 81 6 29 14 13 6 6 3 4 13 10.66 

วิทยาศาสตร์ 81 4 13 10 14 16 7 11 6 24 19.67 

สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

81 3 5 2 7 7 14 18 25 57 46.72 

สุขศึกษาและพลศึกษา 81 4 - - - 6 12 9 50 71 58.20 

ศิลปะ 81 3 - 1 4 6 18 11 38 67 54.92 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

- - - - - - - - - - - 

ภาษาต่างประเทศ 81 5 16 13 19 10 4 5 9 18 14.75 

รวม 81 28 65 41 59 59 69 67 179 315 32.27 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 81 5 6 10 10 27 11 2 - 13 10.66 

คณิตศาสตร์ 81 1 34 12 11 11 2 1 2 5 4.10 

วิทยาศาสตร์ 81 1 4 6 24 15 18 7 6 31 25.41 

สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

81 5 4 10 18 20 19 2 3 24 19.67 

สุขศึกษาและพลศึกษา 81 1 - - - - - 11 62 73 59.84 

ศิลปะ 81 1 - - 11 9 8 3 45 56 45.70 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

- - - - - - - - - - - 

ภาษาต่างประเทศ 81 9 18 18 19 6 2 6 1 9 2.38 

รวม 81 23 66 56 93 88 60 32 119 211 29.62 
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2. ข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2561 
 

ระดับช้ัน 
 

จ านวน 
นร.ท้ังหมด 

 จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ  
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์)  

ดีเย่ียม ดี พอใช้ ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1  122 91 0 9 100 0 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 119 98 0 2 100 0 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 116 98 0 2 100 0 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 98 97 0 3 100 0 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 69 94 0 6 100 0 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 80 86 11 3 100 0 

รวม 604 564 11 25 100 0 
เฉล่ียร้อยละ 100 93.38 1.82 4.14 100 0 

 
3. ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  

แสดงข้อมูลผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ของระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  
ปีการศึกษา 2561ปีการศึกษา 2561 

 
ระดับช้ัน 

 
จ านวน 

นร.ท้ังหมด 

 จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ  
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์)  

ดีเย่ียม ดี พอใช้ ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1  122 47 44 9 100 0 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 119 72 25 3 100 0 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 116 76 21 3 100 0 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 98 94 3 3 100 0 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 69 94.3 0 5.7 100 0 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 80 77 20 3 100 0 

รวม 604 460.3 113 26.7 100 0 
เฉล่ียร้อยละ 100 76.21 18.71 4.42 100 0 
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4. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

แสดงข้อมูลผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  
ปีการศึกษา 2561ปีการศึกษา 2561 

 
ระดับช้ัน 

 
จ านวนนักเรียนท้ังหมด 

จ านวนของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1  122 122 0 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 119 119 0 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 116 116 0 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 98 98 0 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 69 69 0 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 80 80 0 

รวม 604 100 0 
เฉล่ียร้อยละ 100 100 0 

 
5. ข้อมูลนักเรียนด้านต่าง ๆ เพิ่มเติม  

5.1 จ านวนนักเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุน        
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ....484..... คน คิดเป็นร้อยละ .....80..... 
 5.2 จ านวนนักเรียนท่ีมีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย..... 580.....คน  คิดเป็นร้อยละ.... 96.03.... 
 5.3 จ านวนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องเรียนร่วม ...69....... คนคิดเป็นร้อยละ .....11.42..... 

 5.4 จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ .....0..... คน คิดเป็นร้อยละ ....0..... 
 5.5 จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ ....6......คน  คิดเป็นร้อยละ .....1..... 
 5.6 จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ .....0..... คน  คิดเป็นร้อยละ .....0..... 
 5.7 จ านวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน (ปัจจุบัน) .......... คน คิดเป็นร้อยละ .......... 

 5.8 สถิติการขาดเรียน .....48.....คน คิดเป็นร้อยละ  ...7.95...... 
 5.9 จ านวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ าช้ัน  .....0..... คน คิดเป็นร้อยละ  ....0...... 
 5.10 จ านวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร  
  มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน  .....113..... คน 
   ศึกษาต่อ ระดับสายสามัญ   จ านวน   .....15..... คน  คิดเป็นร้อยละ ....13.27..... 
   ศึกษาต่อ ระดับสายอาชีพ    จ านวน   ......98.... คน  คิดเป็นร้อยละ  ....86.73...... 
  มัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน  .....74..... คน  
   ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา จ านวน   ......54 .... คน คิดเป็นร้อยละ  ....72.97...... 
   ประกอบอาชีพ จ านวน  .....20.....คน คิดเป็นร้อยละ  ....27.03...... 
 5.11 อัตราส่วนครูมัธยมต้น:  นักเรียน = 1 : ....10...... คน 

  อัตราส่วนครูมัธยมปลาย : นักเรียน = 1 : .....7..... คน 
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5.12 จ านวนนักเรียนท่ีท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมท้ังในและนอกสถานศึกษาจ านวน ...604....คน 
คิดเป็นร้อยละ  ...100.. 

5.13 จ านวนนักเรียนท่ีมีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศ      อย่าง
สม่ าเสมอจ านวน จ านวน  .....0.....คน คิดเป็นร้อยละ  .....0..... 
6. แหล่งเรียนรู้  

6.1 สรุปข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  
แสดงจ านวนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีใช้แหล่งเรียนรู้  

ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สถิติการใช้จ านวนคร้ัง/ปี 
เป้าหมาย 

(คน) 
จุดประสงค์ 

1. ห้องสมุดโรงเรียน 80 500 ค้นคว้า 
2. สวนพฤษศาสตร์ในโรงเรียน - - - 

6.2 สรุปข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  
แสดงจ านวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 จ านวนนักเรียนท่ีใช้ 

แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 
 

ช้ัน 
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

เป้าหมาย 
(คน) 

จุดประสงค์ 

ม.1 โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จังหวัดสระแก้ว 1 113 ทัศนศึกษา 
ม.2, ม.4 สวนนงนุช พัทยา ชลบุรี 1 209 ทัศนศึกษา 
ม.2, ม.4 วัดเขาชีจรรย์ จังหวัดชลบุรี 1 209 ทัศนศึกษา 
ม.2, ม.4 วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร จังหวัด

ชลบุรี 
1 209 ทัศนศึกษา 

ม.3, ม.5, 
ม.6/1 

สวนสนุกดรีมเวิร์ล จังหวัดปทุมธานี 1 222 ทัศนศึกษา 

ม.6/2 อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล
จันทบุรี 

1 34 ทัศนศึกษา 

ม.6/2 สวนน้ า Bunny Bloom Park จันทบุรี 1 34 ทัศนศึกษา 
ม.6/2 ค่ายเนินวง จังหวัดจันทบุรี 1 34 ทัศนศึกษา 

 
6.3 ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน            

ในปีการศึกษา 25...... 
ช่ือปราชญ์ชาวบ้าน สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี เรื่อง หมายเหตุ 

ร.ต.ท.บรรทูล  พลอยประเสริฐ 1 หมอไม้คลายเส้น  
นายพรม เจนวิชา 1 อาไย  
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แสดงผลการพัฒนาบุคลากร ในการเข้าอบรม ประชุมสัมมนา ประจ าปีการศึกษา 2561 
จ านวนช่ัวโมงท่ีเข้ารับการพัฒนา ร้อยละ 

ต่ ากว่า 20 ช่ัวโมง - 
จ านวน 20 – 50 ช่ัวโมง 20 
จ านวน 51 – 99 ช่ัวโมง 68 
จ านวน 100 ช่ัวโมงขึ้นไป 12 

แสดงการพัฒนาข้าราชการครูและพนักงานราชการของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการเข้าอบรม 
ประชุมสัมมนา ปีการศึกษา 2561 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวนช่ัวโมง ค่าเฉล่ีย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  80 20 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 48 12 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  68 11.33 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  58 14.5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  60 20 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  60 30 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  68 11.33 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  60 10 

รวม 449 12.47 
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8. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 

ผลงานครูภาคเรียน ที่ 1/2561 

ล าดับ
ท่ี 

รายการเข้าร่วมแข่งขัน/อบรม สถานท่ี ผลการ
แข่งขัน 

1. นางสาวสุภาพร พลอยพานิชเจริญ นางสาวสุนิสา พนาลิ
กุล และนางสาวจิราภรณ์ ดอนถวิล เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ (PISA) 2018 

26 พ.ค. 2561 โรงเรียนจุฬา
ภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี 

 

2. นายฐิติ เรืองฤทธิ์ เป็นคณะกรรมการแข่งขันย่อความ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายโครงการแข่งขันทักษะภา
ไทยระดับเขตพื้นท่ี เนื่องในวันภาษาไทย ประจ าปี 2561 

8 มิถุนายน 2561  

3. นางสาวสุภาพร พลอยพานิชเจริญ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน 
ในกรแข่งขันเรียงความ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและ
ตอนปลายโครงการแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นท่ี 
เนื่องในวันภาษาไทย ประจ าปี 2561 

8 มิถุนายน 2561  

4. 

 

 

และนางสาวลภัสรดา ผลประทุม ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ใน
กรแข่งขันคัดลายมือ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น
โครงการแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นท่ี เนื่องใน
วันภาไทย ประจ าปี 2561 

8 มิถุนายน 2561  

5. นายฐิติ เรืองฤทธิ์ เป็นครูผูฝึกสอนการแข่งขันย่อความ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายโครงการแข่งขันทักษะภา
ไทยระดับเขตพื้นท่ี เนื่องในวันภาษาไทย ประจ าปี 2561 

8 มิถุนายน 2561  

6. นายอเนกชาติ ดีประชา นางสาวอิสรัศมิ์ วรโชติเจนวิทย์ 
นางสาวโสภา แซ่โง้ว  ส าเร็จการพัฒนาและผ่านการทอ
สอบความรู้ตามหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโดยยึดถือภาระกิจและพื้นท่ีปฏิบัติงานเป็น
ฐาน ด้วยระบบ TEPE Online 

19 มิถุนายน 2561- 20 
กรกฎาคม 2561 

 

 

 

 



36 
 

ล าดับ
ท่ี 

รายการเข้าร่วมแข่งขัน/อบรม สถานท่ี ผลการ
แข่งขัน 

7. นางสุทธิพร คายเซ่า ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การแข่งขันทักษะ
ภาษาจีน ประจ าปีการศึกษา 2561 

5 สิงหาคม 2561  

8. นางสาวอิสรัศมิ์ วรโชติเจนวิทย์ และนายอนุสรณ์ ค าพิทูล 
เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เนื่องในงานบูรพาจันท์ วันวิชาการ 

18 สิงหาคม 2561  

9. นางสาวจิราภรณ์ ดอนถวิล และนายสมทบ ศรีคงรักษ์ เป็น
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่อง
ในงานบูรพาจันท์ วันวิชาการ 

18 สิงหาคม 2561  

10. นางสาวจิราภรณ์ ดอนถวิล และนายสมทบ ศรีคงรักษ์ และ
นายอนุสรณ์ ค าพิทูล เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันประกวดการจัดบอร์ดความรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย เนื่องในงานบูรพาจันท์ วันวิชาการ 

17 สิงหาคม 2561 รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2 

11. นางกิตติวรา มะไหย์ ได้ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนาระบบงานประกนัคุณภาพ ณ โรงเรียนแหลมสิงห์ 
“อาทรสังขะวัฒนะ ๔ อุปถัมภ”์ 

27-28 กันยายน 2561  

12. โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร เป็นสถานศึกษาท่ีส่งเสริม
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนด้วยเทคนิคการคิดเลข
เร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) 

29 กันยายน 2561  

13. นางสาวสุภาพร พลอยพานิชเจริญ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ใน
กรแข่งขันเขียนตามค าบอก ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น
และตอนปลาย งานสัปดาห์ห้องสมุด 

30 สิงหาคม 2561  
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ล าดับท่ี รายการเข้าร่วมแข่งขัน/อบรม สถานท่ี ผลการ

แข่งขัน 

14. นายฐิติ เรืองฤทธิ์ และนางสาวบุษราค์ ศรีประภา ผ่าน
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดกิจกรรมแนะแนว
เพื่อวางระบบรองรับเส้นทางการศึกษาสู่อาชีพ  

1 กรกฎาคม 2561 โรงเรียน
ศรียานุสรณณ์ 

 

15. นางสาวชัญญนิษฐ์ เพ็ชร์กุล และคณะ เข้าร่วมแข่งขัน 1 
โรงเรียน 1 อาชีพ ในกิจกรรม นิทรรศนการ “ร้อย
เรื่องราวความส าเร็จ สพม.17 สู่วิถีคุณภาพ” 

10 กันยายน 2561 โรงเรียน
ตราษตระการคุณ จังหวัด
ตราด 

ชนะเลิศ ดี
เย่ียม 

16. นายสามารถ จิตณรงค์ ได้รับการคัดเลือกผลงาน 
งานวิจัยการบริหารการศึกษา กิจกรรม นิทรรศนการ 
“ร้อยเรื่องราวความส าเร็จ สพม.17 สู่วิถีคุณภาพ” 

10 กันยายน 2561 โรงเรียน
ตราษตระการคุณ จังหวัด
ตราด 

ระดับ
คุณภาพ 

17. นางกิตติวรา มะไหย์ ได้รับการคัดเลือกผลงาน วิธีปฏิบัติ
ท่ีเป็นเลิศ Best Practice ของครูผู้สอน กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน-กิจกรรมนักเรียน 

10 กันยายน 2561 โรงเรียน
ตราษตระการคุณ จังหวัด
ตราด 

ดีเด่น 

18. นายวุฒิชัย ทีขะระ ได้รับการคัดเลือกผลงาน วิธีปฏิบัติท่ี
เป็นเลิศ Best Practice ของครูผู้สอน กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน-แนะแนว 

10 กันยายน 2561 โรงเรียน
ตราษตระการคุณ จังหวัด
ตราด 

ระดับ
คุณภาพ 

19. นางสาวจริยาภรณ์ ลิลากุด และนางสาวบุษราค์ ศรี
ประภา ได้รีบการคัดเลือกผลงาน หน่วยการเรียนรู้ 
Active Learninig กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

10 กันยายน 2561 โรงเรียน
ตราษตระการคุณ จังหวัด
ตราด 

ระดับ
คุณภาพ 

20. นางสาวดวงใจ ศรีคงรักษ์ ได้รับการคัดเลือกผลงาน วิธี
ปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ Best Practice ของครูผู้สอน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ 

10 กันยายน 2561 โรงเรียน
ตราษตระการคุณ จังหวัด
ตราด 

ดีเด่น 

21. นางสาวรัตนาวดี พินิจมงคลชัย ได้รับการคัดเลือก
ผลงาน วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ Best Practice ของ
ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

10 กันยายน 2561 โรงเรียน
ตราษตระการคุณ จังหวัด
ตราด 

ดีเด่น 

22. นายวุฒิชัย ทีขะระ ได้รับการคัดเลือกผลงาน วิธีปฏิบัติท่ี
เป็นเลิศ Best Practice ของครูผู้สอน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

10 กันยายน 2561 โรงเรียน
ตราษตระการคุณ จังหวัด
ตราด 

ดีเด่น 



38 
 
ล าดับท่ี รายการเข้าร่วมแข่งขัน/อบรม สถานท่ี ผลการ

แข่งขัน 

23. นายชวินวัตร จิระมณี ได้รับการคัดเลือกผลงาน วิธี
ปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ Best Practice ของครูผู้สอน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

10 กันยายน 2561 โรงเรียน
ตราษตระการคุณ จังหวัด
ตราด 

ดี 

24. นางสาวอิสรัศมิ์ วรโชติเจนวิทย์ ได้รับการคัดเลือก
ผลงาน วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ Best Practice ของ
ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

10 กันยายน 2561 โรงเรียน
ตราษตระการคุณ จังหวัด
ตราด 

ดีเด่น 

25. นางสาววันวิสา นาโสม ได้รับการคัดเลือกผลงาน วิธี
ปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ Best Practice ของครูผู้สอน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

10 กันยายน 2561 โรงเรียน
ตราษตระการคุณ จังหวัด
ตราด 

ดีเด่น 

26. นายฐิติ เรืองฤทธิ์ ได้รับการคัดเลือกผลงาน วิธีปฏิบัติท่ี
เป็นเลิศ Best Practice ของครูผู้สอน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

10 กันยายน 2561 โรงเรียน
ตราษตระการคุณ จังหวัด
ตราด 

ดีเด่น 

27. นายสุทธิพร พันธ์ชาติ ได้รับการคัดเลือกผลงาน วิธี
ปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ Best Practice ของครูผู้สอน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

10 กันยายน 2561 โรงเรียน
ตราษตระการคุณ จังหวัด
ตราด 

ดีเย่ียม 

28. นางสาวชัญญนิษฐ์ เพ็ชร์กุล ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน การ
คัดเลือกผลงาน หนึ่งนักเรียนหนึ่งความรู้ “One Child 
One Knowledge” กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

10 กันยายน 2561 โรงเรียน
ตราษตระการคุณ จังหวัด
ตราด 

ดี 

29. นางสาวสุภาพร พลอยพานิชเจริญ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน 
การคัดเลือกผลงาน หนึ่งนักเรียนหนึง่ความรู้ “One 
Child One Knowledge” กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

10 กันยายน 2561 โรงเรียน
ตราษตระการคุณ จังหวัด
ตราด 

ดีเย่ียม 

30. นางสาวโสภา แซ่โง้ว  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน การคัดเลือก
ผลงาน หนึ่งนักเรียนหนึง่ความรู้ “One Child One 
Knowledge” กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

10 กันยายน 2561 โรงเรียน
ตราษตระการคุณ จังหวัด
ตราด 

 

ดีเด่น 



39 
 
ล าดับท่ี รายการเข้าร่วมแข่งขัน/อบรม สถานท่ี ผลการ

แข่งขัน 

31. นายอนุสรณ์ ค าพิทูล ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน การคัดเลือก
ผลงาน หนึ่งนักเรียนหนึง่ความรู้ “One Child One 
Knowledge” กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

10 กันยายน 2561 โรงเรียน
ตราษตระการคุณ จังหวัด
ตราด 

ดี 

32. นางสาวสุนิสา พนาลิกุล ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน การ
คัดเลือกผลงาน หนึ่งนักเรียนหนึ่งความรู้ “One Child 
One Knowledge” กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

10 กันยายน 2561 โรงเรียน
ตราษตระการคุณ จังหวัด
ตราด 

ดีเด่น 

33. นายอเนกชาติ ดีประชา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน การ
คัดเลือกผลงาน หนึ่งนักเรียนหนึ่งความรู้ “One Child 
One Knowledge” กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

10 กันยายน 2561 โรงเรียน
ตราษตระการคุณ จังหวัด
ตราด 

ดีเด่น 

34. นางสาวศิริรักษ์ สุภาพ  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน การ
คัดเลือกผลงาน หนึ่งนักเรียนหนึ่งความรู้ “One Child 
One Knowledge” กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

10 กันยายน 2561 โรงเรียน
ตราษตระการคุณ จังหวัด
ตราด 

ดีเด่น 

35. นายวีระศักดิ์ โมคศักดิ์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน การ
คัดเลือกผลงาน หนึ่งนักเรียนหนึ่งความรู้ “One Child 
One Knowledge” กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

10 กันยายน 2561 โรงเรียน
ตราษตระการคุณ จังหวัด
ตราด 

ดีเด่น 

36. นายสมทบ ศรีคงรักษ์ ได้รับการคัดเลือกผลงาน 
แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาของ
ครูผู้สอน 

10 กันยายน 2561 โรงเรียน
ตราษตระการคุณ จังหวัด
ตราด 

ดีเด่น 

37. นางสาวจารุวรรณ สะมานี นายสมทบ ศรีคงรักษ์ ได้รับ
การคัดเลือกผลงานตามแนวทาง สะเต็มศึกษา ประเภท
นักเรียน 

10 กันยายน 2561 โรงเรียน
ตราษตระการคุณ จังหวัด
ตราด 

ดีเด่น 

38. นายฐิติ เรืองฤทธิ์ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาส่ือเพื่อกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวิชาภาษาไทย
ส าหรับวิทยากรแกนน า 

14 กันยายน 2561 ณ โค
โคนัทบีช รีสอร์ท จังหวัด
ตราด 

 

39. นายบันเทิง ขันทอัต ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนายุวบรรณารักษ์ในยุคไทแลนด์ 4.0 

15 กันยายน 2561 ณ 
โรงเรียนศรียานุสรณ์ 
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ล าดับท่ี รายการเข้าร่วมแข่งขัน/อบรม สถานท่ี ผลการ

แข่งขัน 

40. นายฐิติ เรืองฤทธิ์ ได้ผ่านการอบรม หลักสูตร การสร้าง
พื้นท่ีปลอดภัยในห้องเรียนวิชาแนะแนว 

18 ตุลาคม 2561  

 

ผลงานนักเรียนด้านความสามารถทางวิชาภาคเรียน ที่ 1/2561 

ล าดับท่ี รายการเข้าร่วมแข่งขัน/อบรม สถานท่ี ผลการแข่งขัน 

1. นางสาวจิตรกัญญา รุ่งสว่าง เข้าร่วมแข่งขันย่อ
ความ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการ
แข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นท่ี เนื่องใน
วันภาษาไทย ประจ าปี 2561 

8 มิถุนายน 2561 เหรียญทองแดง 

2. เด็กหญิงพัชริสา พุทธวรรณ์ เข้าร่วมแข่งขันคัด
ลายมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการ
แข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นท่ี เนื่องใน
วันภาษาไทย ประจ าปี 2561 

8 มิถุนายน 2561 เหรียญทองแดง 

3. เด็กหญิงมาแรน เนตรหาญ เข้าร่วมแข่งขันเรียง
ร้อยถ้อยความการเขียนเรียงความ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น โครงการแข่งขันทักษะ
ภาษาไทยระดับเขตพื้นท่ี เนื่องในวันภาษาไทย 
ประจ าปี 2561 

8 มิถุนายน 2561 เหรียญทองแดง 

4. นางสาวพิสินี พุทธศรี เข้าร่วมแข่งขันเรียงร้อย
ถ้อยความการเขียนเรียงความ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โครงการแข่งขันทักษะภาษาไทย
ระดับเขตพื้นท่ี เนื่องในวันภาษาไทย ประจ าปี 
2561 

8 มิถุนายน 2561 เหรียญเงิน 

5. เด็กหญิงมาแรน เนตรหาญ ได้รับรางวัลแข่งขัน
เรียงความน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร โครงการรักษ์ภาษาไทย 
เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 

23 กรกฎาคม 2561 ชนะเลิศอันดับ 1 



41 
 
ล าดับท่ี รายการเข้าร่วมแข่งขัน/อบรม สถานท่ี ผลการแข่งขัน 

6. เด็กชายนิรนาถ แซ่คู เด็กชายธนวัฒน์ รัตนไชย 
เด็กหญิงศุจินทรา งามเอี่ยม 

เด็กหญิงกุลนิดา ยามสุข เข้าร่วมแข่งขันการตอบ
ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในงานบูรพาจันท์ วัน
วิชาการ 

18 สิงหาคม 2561 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
จันทบุรี 

เข้าร่วม 

7. นางสาวกาญจนา บุดดาวงศ์ นางสาวสุจิตรา 
จรรยาธรรม นางสาวศิริรัตน์ พันธศรี นางสาว
สุวรรณี ค าดี  เข้าร่วมแข่งขันการตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เนื่องในงานบูรพาจันท์ วันวิชาการ 

18 สิงหาคม 2561 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
จันทบุรี 

เข้าร่วม 

8. นางสาวสุธีมา เซี่ยงโหล นางสาวนีรชา ปรีดา เข้า
ร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบสเต็ม
ศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

19 สิงหาคม 2561 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
จันทบุรี 

ระดับดี 

9. นางสาวแสงรวีวรรณ สามีนางสาวศุกร์ภาพร 
เจริญจึงและนายนวัตกรณ์ งามละมัย เข้าร่วม
แข่งขันประกวดการจัดบอร์ดความรู้ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานบูรพาจันท์ 
วันวิชาการ 

19 สิงหาคม 2561 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
จันทบุรี 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

10. นางสาวสรารัตน์ บัวจาน เข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะภาษาจีน การแข่งขันคัดลายมือ ประจ าปี
การศึกษา 2561 

4 สิงหาคม 2561 เหรียญทองแดง 

11. นางสาวกาญจนา บุดดาวงศ์ เข้าแข่งขันการ
ประกวดเรียนความ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โครงการทุนนิธิพระพุทธบาทพลวงเพื่อพัฒนา
การศึกษาเยาวชน ครั้งท่ี 1 ปี 2561 

24 สิงหาคม 2561 รางวัลชมเชย 

12. เด็กหญิงพัชริสา พุทธวรรณ์ เข้าแข่งขันการคัด
ลายมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการ
ทุนนิธิพระพุทธบาทพลวงเพื่อพัฒนาการศึกษา
เยาวชน ครั้งท่ี 1 ปี 2561 

24 สิงหาคม 2561 รางวัลชมเชย 
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ล าดับท่ี รายการเข้าร่วมแข่งขัน/อบรม สถานท่ี ผลการแข่งขัน 

13. นางสาวณัฎฐวิภา ผาทอง นางสาวศิรดา 
ประดิษฐจา เข้าแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการทุนนิธิพระพุทธ
บาทพลวงเพื่อพัฒนาการศึกษาเยาวชน ครั้งท่ี 1 
ปี 2561 

24 สิงหาคม 2561 รางวัลชมเชย 

14. เด็กหญิงอรษา ลือวงษ์ และเด็กชายนิรนาถ แซ่คู 
เข้าแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น โครงการทุนนิธิพระพุทธบาทพลวงเพื่อ
พัฒนาการศึกษาเยาวชน ครั้งท่ี 1 ปี 2561 

24 สิงหาคม 2561 รางวัลชมเชย 

15. นางสาวนฤมล เห็ดตุม เข้าร่วมประกวดแข่งขัน
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ภายใต้โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
พื้นบ้านระยอง 

30 สิงหาคม 2561 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
จันทบุรี 

ข้าร่วม 

16. เด็กหญิงมาแรน เนตรหาญ เข้าร่วมประกวด
แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ภายใต้โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
พื้นบ้านระยอง 

30 สิงหาคม 2561 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
จันทบุรี 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

17. เด็กหญิงฤทัยชนก มิลาวัน เข้าร่วมประกวด
แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ภายใต้โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
พื้นบ้านระยอง 

30 สิงหาคม 2561 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
จันทบุรี 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

18. นางสาวจินดาพร นนทรัตน์ เข้าร่วมประกวด
แข่งขันวาดภาพลายเส้น หัวข้อ สมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช ภายใต้โครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านระยอง 

30 สิงหาคม 2561 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
จันทบุรี 

ข้าร่วม 

19. นางสาวสุทธิศรี นพสาย เข้าร่วมประกวดแข่งขัน
วาดภาพลายเส้น หัวข้อ สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช ภายใต้โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
พื้นบ้านระยอง 

30 สิงหาคม 2561 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
จันทบุรี 

 

 

ข้าร่วม 
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ล าดับท่ี รายการเข้าร่วมแข่งขัน/อบรม สถานท่ี ผลการแข่งขัน 

20. นางสาวบุษยมาศ บุญทับ  เข้าร่วมประกวด
แข่งขันวาดภาพลายเส้น หัวข้อ ท่องเท่ียววิถี
ชุมชนคนระยอง ภายใต้โครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านระยอง 

30 สิงหาคม 2561 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
จันทบุรี 

ข้าร่วม 

21. นายนวัตกรณ์ งามละมัย  เข้าร่วมประกวด
แข่งขันวาดภาพลายเส้น หัวข้อ ท่องเท่ียววิถี
ชุมชนคนระยอง ภายใต้โครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านระยอง 

30 สิงหาคม 2561 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
จันทบุรี 

เข้าร่วม 

22. เด็กหญิงพัตรพิมล วังแก้ว และเด็กหญิงอรษา ลือ
วงษ์ เข้าแข่งขันเขียนตาค าบอก ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น งานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งท่ี 
12 

30 สิงหาคม 2561 เข้าร่วม 

23. นางสาวพิสินี พุทธศรี และนางสาวกาญจนา บุด
ดาวงศ์ เข้าแข่งขันเขียนตามค าบอก ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้ง
ท่ี 12 

30 สิงหาคม 2561 เข้าร่วม 

24. นางสาวกัญญาจีร์ พระภูมิ นางสาวกนกพร ยวน
แห่ว  นางสาวจันทราภา เห็ดตุม เข้าแข่งขันการ
ประกวดวาดภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
งานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งท่ี 12 

30 สิงหาคม 2561 เหรียญทองแดง 

25. เด็กหญิงปาริชาติ พิมมาศ เด็กหญิงปาณิศรา 
ปานแก้ว  เด็กหญิงพัชริสา พุทธวรรณ์ เข้า
แข่งขันการประกวดวาดภาพ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย งานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งท่ี 12 

30 สิงหาคม 2561 เหรียญทองแดง 

26. นายศรุต นนทรัตน์ เด็กหญิงนันทกานต์ กาบ
กลางดอน เด็กหญิงณัฐธิดา พุทธวรรณ นายชา
นนท์ จันทร์หอม และนายศักดิ์สิทธิ์ ฟักนวล ได้
ผ่านการอบรมพัฒนายุวบรรณารักษ์ในยุคไทย
แลนด์ 4.0 

15 กันยายน 2561 โรงเรียนศรี
ยานุสรณ์ 

- 

27.  นายบฤทธิ์ ซัน นางสาวจุลินทรีย์ นนทรัตย์ 
นางสาวดา ดุล ได้ผ่านการอบรม ค่ายมัคคุเทศก์
น้อย  

30 สิงหาคม 2561 โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ 
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ล าดับท่ี รายการเข้าร่วมแข่งขัน/อบรม สถานท่ี ผลการแข่งขัน 

28. นางสาวสุวรรณี ค าดี ได้เข้าร่วมการประกวด
เยาวชนต้นแบบ ค่านิยม 12 ประการ 

24 สิงหาคม 2561 ณ สพป.
จันทบุรี เขต 2 

 

29. เด็กหญิงณัฏฐธิดา แปลงโสม และคณะ เข้าร่วม
แข่งขัน 1 โรงเรียน 1 อาชีพ ในกิจกรรม 
นิทรรศนการ “ร้อยเรื่องราวความส าเร็จ สพม.17 
สู่วิถีคุณภาพ” 

10 กันยายน 2561 โรงเรียน
ตราษตระการคุณ จังหวัดตราด 

ชนะเลิศ ดีเย่ียม 

30. เด็กหญิงศรีสุดา งามละมัย ได้รับการคัดเลือก
ผลงาน หนึ่งนักเรียนหนึง่ความรู้ “One Child 
One Knowledge” กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 

10 กันยายน 2561 โรงเรียน
ตราษตระการคุณ จังหวัดตราด 

ดี 

31. เด็กหญิงมาแรน เนตรหาญ ได้รับการคัดเลือก
ผลงาน หนึ่งนักเรียนหนึง่ความรู้ “One Child 
One Knowledge” กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

10 กันยายน 2561 โรงเรียน
ตราษตระการคุณ จังหวัดตราด 

ดีเย่ียม 

32. เด็กหญิงสุวรรณี ค าดี ได้รับการคัดเลือกผลงาน 
หนึ่งนักเรียนหนึ่งความรู้ “One Child One 
Knowledge” กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

10 กันยายน 2561 โรงเรียน
ตราษตระการคุณ จังหวัดตราด 

ดีเด่น 

33. นางสาวสุธีมา เซี่ยงโหล ได้รับการคัดเลือก
ผลงาน หนึ่งนักเรียนหนึง่ความรู้ “One Child 
One Knowledge” กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

10 กันยายน 2561 โรงเรียน
ตราษตระการคุณ จังหวัดตราด 

ดี 

34. เด็กหญิงกนกวรรณ นนทะแสง ได้รับการ
คัดเลือกผลงาน หนึ่งนักเรียนหนึ่งความรู้ “One 
Child One Knowledge” กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

 

 

10 กันยายน 2561 โรงเรียน
ตราษตระการคุณ จังหวัดตราด 

ดีเด่น 
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ล าดับท่ี รายการเข้าร่วมแข่งขัน/อบรม สถานท่ี ผลการแข่งขัน 

35. นายธรรณธรณ์ พิเนตรทัน ได้รับการคัดเลือก
ผลงาน หนึ่งนักเรียนหนึง่ความรู้ “One Child 
One Knowledge” กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 

10 กันยายน 2561 โรงเรียน
ตราษตระการคุณ จังหวัดตราด 

ดีเด่น 

36. นางสาวนีระชา ปรีดา ได้รับ การคัดเลือกผลงาน 
หนึ่งนักเรียนหนึ่งความรู้ “One Child One 
Knowledge” กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

10 กันยายน 2561 โรงเรียน
ตราษตระการคุณ จังหวัดตราด 

ดีเด่น 

37. นางสาวบุษยามาศ บุญทับ ได้รับการคัดเลือก
ผลงาน หนึ่งนักเรียนหนึง่ความรู้ “One Child 
One Knowledge” กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

10 กันยายน 2561 โรงเรียน
ตราษตระการคุณ จังหวัดตราด 

ดีเด่น 

38. นายชุมพล สายทอง นางสาวฉัตรพร แซ่ล้ี และ
นางสาวนิตยา ศรีค า ได้รับการคัดเลือกผลงาน
ตามแนวทาง สะเต็มศึกษา ประเภทนักเรียน 

10 กันยายน 2561 โรงเรียน
ตราษตระการคุณ จังหวัดตราด 

ดีเด่น 

 
9. ประกาศมาตรฐานโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา2561    
8. ค าส่ังโรงเรียน เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา                            
ประจ าปีการศึกษา 2561 
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เอกสารประกอบการพิจารณา Best Practices และ  
แบบรายงาน “วิธีหรือแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ” ส าหรับ สถานศึกษา 

 
วิธีปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาท่ีจะเรียกได้ว่าเปน็ Best Practices นั้น มีแนวทางการ

พิจารณา 6 ข้อ ดังนี้ 
            1. วิธีปฏิบัตินั้นด าเนินการบรรลุผลได้สอดคล้องกับความคาดหวังของชุมชนหรือผู้ปกครองท่ีมีต่อ
สถานศึกษา หรือเป็นวิธีปฏิบัติท่ีสร้างความพึงพอใจให้กับทุกคนในสถานศึกษาได้ 
            2. วิธีปฏิบัตินั้นผ่านกระบวนการน าไปใช้อย่างเป็นวงจร จนเห็นผลอย่างชัดเจนว่า ท าให้เกิดคุณภาพสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งคือ วิธีปฏิบัตินั้นมีกระบวนการ PDCA จนเห็นแนวโน้มของตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ี
ดีขึ้น 
            3. สถานศึกษาสามารถบอกเล่าถึงวิธีปฏิบัตินั้นได้ว่า “ท าอะไร” (what) “ท าอย่างไร” (how) และ “ท าไม
จึงท า หรือ ท าไมจึงไม่ท า” (why) 
           4. ผลลัพธ์จากวิธีปฏิบัตินั้น เป็นไปตามองค์ประกอบ ข้อก าหนดของการพัฒนาคุณภาพเชิงระบบ 
           5. วิธีปฏิบัตินั้น สามารถระบุได้ว่า เกิดจากปัจจัยส าคัญท่ีชัดเจน และปัจจัยนั้นก่อให้เกิดการปฏิบัติท่ีต่อเนื่อง
และยั่งยืน 
         6. วิธีปฏิบัตินั้นใช้กระบวนการจัดการความรู้ (KM) เช่นการเล่าเรื่อง (Storytelling) ในการถอดบทเรียนจาก
การด าเนินการ 
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แบบรายงาน “วิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ” ส าหรับ สถานศึกษา 
ชื่อผลงาน (Best Practice) โครงงานอาชีพ “ล าไยร้อยร้าน” 
ค าส าคัญ  “ล าไยร้อยร้าน” 
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
1. เกร่ินน า 
กระบวนการ/วิธีการด าเนินงานในอดีต  
 การจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงาน เป็นส่วนหนึ่งท่ีโรงเรียนน ามาจัดกระบวนการเรียนรู้ แต่ยังไม่
หลากหลาย เช่น โครงงานอาหาร โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานดอกไม้ใบตอง เมื่อมีการบูรณาการโครงงานกับการ
แปรรูป ท าให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อีกหลายชนิดท่ีใช้วัสดุในท้องถิ่นที่น่าสนใจ 
สภาพทั่วไป 

เนื่องจากล าไยเป็นพืชเศรษฐกิจในอ าเภอโป่งน้ าร้อน มีการปลูกล าไยจ านวนมาก ในปีท่ีผ่านมาราคาล าไย
ตกต่ าท าให้ผู้ท่ีปลูกขาดทุนจ านวนมาก ราคาลูกร่วงเพียงกิโลกรัมละ ๘-๑๐ บาท ซึ่งเป็นราคาท่ีต่ ามาก คุณครูให้
นักเรียนคิดท าผลิตภัณฑ์จากล าไยเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของล าไยเพื่อศึกษาวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตจาก
ล าไยและเป็นการส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียนในช่ัวโมงการเรียนรูว้ิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ลักษณะส าคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ  

ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท ให้ตระหนักถึงความส าคัญและเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพให้ผู้เรียน 
โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง ส ารวจความสนใจ ความถนัด และมองเห็นเส้นทางชีวิตในอนาคต  เพื่อวางแผนใน
การศึกษาต่อ หรือเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมคุีณภาพ เสริมสร้างลักษณะนิสัยในการท างาน (ขยัน อดทน 
กระตือรือร้น ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ) ให้สามารถก้าวสู่โลกแห่งการท างาน    กระตุ้นให้เกิดการพฒันาวิชาชีพและการ
ขับเคล่ือนงานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง   

จากนโยบายดังกล่าว  คณะผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร จึงมีแนวคิด
ร่วมกันว่าการฝึกทักษะอาชีพ โดยการน าล าไยมาแปรรูปท าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ   
วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลศิ 

1. เพื่อส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าของผลไม้ในท้องถิ่นคือล าไยด้วยการแปรรูป 

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์อาชีพ รู้จักกระบวนการท างานท่ีถูกต้อง 

เป้าหมาย   
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  
1. นักเรียนร้อยละ 80 ได้เรียนรู้กระบวนการท างานผ่านโครงงานอาชีพ 
และ/หรือ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
2. นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการท างานผ่านโครงงานอาชีพ  ได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์  

สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดผลิตภาพ 
3. นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตในท้องถิ่นสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด เป็นการ 

ส่งเสริมการสร้างงานอาชีพ 
 
2. ล าดับขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมพัฒนา Flow Chart (แผนภูมิ) ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
     2.1 กระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรยีน 

P : Plan 1) การประชุมวางแผน แจ้งนโยบายของ สพฐ. เรื่องการส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง 
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อาชีพให้กับคณะครู  ศึกษาองค์ประกอบอาชีพท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น  

  2) การมอบหมายครูผู้สอนในการดูแลและจัดท าแผนและแนวทางการจัดกิจกรรม 
D : Do - การด าเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมของครู โดยการส ารวจความสนใจของ 

นักเรียน การจัดกิจกรรมตามความสนใจ และด าเนินการจัดกิจกรรม 
C : Check - โดยติดตาม นิเทศผลการด าเนินการ โดยต้ังกรรมการนิเทศ ติดตามและ 

ช่วยเหลือ   สรุปผลการด าเนินการ ปัญหา อุปสรรค 
A : Action  - การปรับปรุงผลการด าเนินงานจากการจัดกิจกรรมท่ีผ่านมาเพื่อเผยแพร่และด าเนินการพัฒนา

ต่อยอดต่อไป 
 2.2  หน่วยการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้  การวัด ประเมินผล :  หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๓ อาหารกับการ
ด ารงชีวิตเรื่องการการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร รหัสวิชา ง21101 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ กลุ่มสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 เวลา 4 ช่ัวโมง  นางสาวชัญญ์นิษฐ์  เพ็ชร์กุล ต าแหน่งครู อันดับ คศ. 
3 ครูผู้สอน การจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานอาชีพ และทักษะกระบวนการกลุ่มในการท างานครูมอบหมายให้
นักเรียนท าโครงงานการแปรรูปล าไย การวัดและประเมินผลด้วยวิธีการตรวจโครงงานการแปรรูปล าไยโดยใช้แบบ
ประเมิน 
โครงงานการแปรรูปล าไย เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์การประเมิน และประเมินพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่มด้วยแบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มเกณฑ์การผ่านร้อยละ ๖๐ 
 2.3 การเรียนรู้ของนักเรียน : คุณครูให้นักเรียนคิดท าผลิตภัณฑ์จากล าไยในช่ัวโมงการเรียนรู้วิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ให้ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของล าไย พบว่าล าไยเป็นผลไม้ท่ีให้พลังงานสูงมาก มี
วิตามินซีท่ีมีส่วนช่วยในการบ ารุงผิว มีวิตามินบี 12 ท่ีมีส่วนช่วยในการบ ารุงประสาทและสมอง มีธาตุแคลเซียมสูง มี
ธาตุฟอสฟอรัสท่ีมีช่วยอาการปวดจากข้ออักเสบได้ นอกจากนี้ พบว่าในล าไยอบแห้ง มีฤทธิ์ยับยั้งสารก่อมะเร็ง ช่วย
ต้านอนุมูลอิสระท้ังยับย้ังกระบวนการสร้างเม็ดสีผิวเมลานินได้ดีกว่าสารเคมี (ท่ีมา : คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัย 
มหิดล.)  
     โดยปกติแล้วเมื่อรับประทานล าไยแล้วมักจะท้ิงเมล็ดล าไยโดยไม่เกิดประโยชน์ การศึกษาคุณประโยชน์ของเมล็ด
ล าไยพบว่าจากงานวิจัยพบสารส าคัญในเมล็ดล าไยคือ สารพวกโพลีฟีนอล มีฤทธิ์ต่อต้านอนุมูลอิสระ ต้านมะเร็งลด
ระดับของคอเรสโตรอล ในเลือด กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันต้านแบคทีเรีย ไวรัส สามารถป้องกันการเส่ือมสลายและยืด
อายุของกระดูกอ่อน จากการน าไปทดสอบในกลุ่มผู้ป่วยข้อเข่าเส่ือมพบว่ามีฤทธิ์สามารถเดินได้คล่องไม่มีอาการปวด
บวมจึงน าเมล็ดล าไยมาท าผลิตภัณฑ์ยาหม่องล าไยสบู่ล าไย และน าสารสกัดจากเมล็ดล าไยมาท าน้ ามันนวดสมุนไพร 
ลูกประคบล าไย สเปรย์สมุนไพรไล่ยุง โดยศึกษาวิธีการท าจากอินเทอร์เน็ตและสอบถามภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกจากนั้น
ยังสามารถน าล าไยมาแปรรูปเป็นอาหาร เช่น น้ าพริกเผาล าไย ชาใบล าไย ล าไยลอยแก้ว โยเกิร์ตล าไย น้ าปลาหวาน
ล าไย ในส่วนของล าต้น กิ่ง ของล าไย น ามาดัดแปลงเป็นหมอไม้คลายเส้น ส าหรับนวดเส้นได้ผลช่วยบรรเทาอาการปวด
เมื่อยได้      
3.  ผลการด าเนินการ  
 ระบุผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย-ตัวช้ีวัดท่ีก าหนดท้ังเชิงปริมาณ และ/หรือคุณภาพ 
   3.1 ผลการบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียน : ผู้บริหารมอบนโยบายเรื่องการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องอาชีพ
มีอยู่ในท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าสินค้า คณะครูได้ด าเนินการตามนโยบายโดยมอบหมายให้นักเรียนน า
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ล าไยมาท าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ นักเรียนได้เรียนรู้การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์   การคิด
ผลิตภาพ ตามจัดการศึกษาไทยแลนด์ 4.1 การติดตามผลการด าเนินการท าผลิตภัณฑ์จากล าไย นักเรียนได้รับรางวัล
การแข่งขันชนะเลิศโครงงานอาชีพระดับเขตพื้นท่ี สพม. เขต 17  ปีการศึกษา 2560 และ 2561   การแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและตะวันออกครั้งท่ี 68 จังหวัดนครนายก เหรียญเงิน อนัดับท่ี 4 และ รางวัล
โรงเรียนดีเด่น ภายใต้กรอบภารกิจประจ า (Function) และนโยบาย (Agenda) ประเภทโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ปี
การศึกษา 2560 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ นิทรรศการ “ร้อยเรื่องราวความส าเร็จ สพม.17 สู่วิถีคุณภาพ –Success 
Story SESA  17 Symposium :S-S-S-S 2018” วันท่ี 10 กันยายน 2561 
รางวัลเหรียญทอง ล าดับท่ี 4 การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ระหว่าง วันท่ี 25-27 ธันวาคม 2561   ณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย 
จังหวัดนครปฐม 
           3.2  ผลการจัดการเรียนรู้ของครู : คณะครูได้ด าเนินการตามนโยบายโดยมอบหมายให้นักเรียนคิดน าส่ิงท่ีมี
อยู่ในท้องถิ่นคือล าไยมาแปรรูปท าผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยมีครูชัญญ์นิษฐ์ เพ็ชร์กุล เป็นผู้ฝึกสอน จัดการเรียนการสอน
แบบโครงงานอาชีพ และใช้กระบวนการกลุ่มในการท างาน เป็นผลให้นักเรียนได้คิดค้นท าผลิตภัณฑ์หลายชนิดจาก
ล าไยก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่หลายชนิด  
 2.3  ผลงาน/ช้ินงานของนักเรียน : สามารถผลิตช้ินงานได้หลากหลายชนิด ดังนี้ ยาหม่องล าไย ชาใบล าไย 
น้ ามันนวดสมุนไพร สเปรย์สมุนไพรไล่ยุง ลูกประคบสมุนไพร แยมล าไย ล าไยลอยแก้ว น้ าพริกเผาล าไย น้ าล าไย สบู่
ล าไย หมอไม้ล าไยคลายเส้น เป็นต้น 
 3.4 นักเรียนร้อยละ 80 ได้เรียนรู้กระบวนการท างานผ่านโครงงานอาชีพ 
เมื่อด าเนินการตามข้ันตอนของ Best Practice แล้ว ส่งผลต่อโรงเรียนอย่างไร 
 
4. บทเรียนที่ได้รับ  
 1. นักเรียนได้เรียนรู้การเพิ่มมูลค่าสินค้าท่ีเป็นผลผลิตจากท้องถิ่น ได้เรียนรู้วิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
ผลผลิตในท้องถิ่นได้หลากหลายวิธี  ได้เรียนรู้การท าโครงงานอาชีพ ได้เรียนรู้ทักษะการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การคิดผลิตภาพ น าไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้ 
 2. ขาดความรู้เรื่องการตลาดและการออกแบบผลิตภัณฑ์ ท่ีจะพัฒนาสินค้าให้ไปสู่ตลาดอย่างแท้จริง 
 
5.  ปัจจัยความส าเร็จ 

วัตถุประสงค์ของโครงงานสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของท้องถิ่น มีประโยชน์ต่อชุมชน 
วิทยากรท้องถิ่นให้ความร่วมมือ นักเรียนสนใจศึกษาเรียนรู้ ผู้บริหารให้การสนับสนุนงบประมาณ  และคณะครูเป็นท่ี
ปรึกษา ได้รับความร่วมมือจากเพื่อน ๆ ผู้ปกครองให้การสนับสนุน ร่วมภาคภูมิใจ และผู้รับผิดชอบมีความทุ่มเท
เสียสละ 
 
6.  การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ และ/หรือรางวัลที่ได้รับ 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ นิทรรศการ “ร้อยเรื่องราวความส าเร็จ สพม.17 สู่วิถีคุณภาพ –
Success Story SESA  17 Symposium :S-S-S-S 2018” วันท่ี 10 กันยายน 2561 
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การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ระหว่าง วันท่ี 25-27 ธันวาคม 2561   ณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย จังหวัด
นครปฐม 
 
7.  ภาคผนวก (ร่องรอย หลักฐาน ภาพถ่าย ช้ินงาน ฯลฯ) 
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