
 

 

                                                    ประจ าป ี 2563 



 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) ได้ด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน  

ให้เป็นไปตามกรอบการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ได้แก่  

1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 
2.  จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม)  
3.  จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์

ข้อมูลเป็นสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
4.  ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  
5.  ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
6.  ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  
7.  จัดท ารายงานประจ าปี เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
8.  ประสานความร่วมมือจากทุกภาคฝ่ายด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

 
ผลการด าเนินงาน  
1. ผลการประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา : ระดับดีเลิศ  
 

2. หลักฐานสนับสนุน  
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

ที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา
ชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด มีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน โดย
การ 1) การวางแผนพัฒนาการศึกษา 2) การน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3) การติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 4) มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษาและ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5) มีระบบนิเทศภายใน ส่งผลให้โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยบุคลากร
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา แล้วยังมีการน าข้อมูล
มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้านหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย การจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การสร้างห้องเรียนเชิงบวกจัดเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด การ
ปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต โดยมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง รวมทั้งมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่  มีการบูรณาการหลัก

     ก 



 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะและกิจกรรมสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนตามนโยบายของต้นสังกัด รวมทั้งจัดกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ และหน้าที่พลเมือง ให้สอดคล้อง
ตามนโยบายของรัฐบาล อีกทั้งเปิดห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ และห้องเรียนพิเศษวิทย์ -คณิต ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ตามความสนใจของนักเรียนและความต้องการของชุมชน  

 
3. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  
 

1. การนิเทศติดตามผลการด าเนินงานภายในโรงเรียนโดยการน าข้อมูล สารสนเทศ ผลการปฏิบัติงาน
ของปีที่ผ่านมา มาร่วมกันวิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนาร่วมกัน การจัดสรรงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ที่
เหมาะสมเพียงพอต่อการพัฒนา  

2. ควรเร่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การพัฒนาผลการทดสอบทาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ (O-NET) ให้สูงขึ้นทุกรายวิชา พัฒนาความสามารถของนักเรียนในการสร้าง
นวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี  พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสม  ควบคู่กับการ
ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม การวินัย ใฝ่เรียนรู้  การมีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวมและจิตสาธารณะ 

3. การส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ การให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนและสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการเรียนรู้ รวมทั้งมีข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ข 

                                                  ผู้รับรองข้อมูล  

(ดร.นันท์นภัส บุญยอด)  

รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

                                              (วังชมภวูิทยาคม) 



 

 

ค าน า 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 
หมวด 6 มาตรา 44 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อเพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) สังกัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษา ที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของ
โรงเรียน ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายใน อันประกอบด้วย 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการและมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
อันมีผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและระบุแนวทางการพัฒนาโรงเรียนในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2563 ให้ต้นสังกัดและสาธารณชนได้รับทราบและเตรียม
ความพร้อมในการรับการประเมินภายนอกต่อไป  

 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อสรุปจากการน าเสนอในรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา  2563 
ฉบับนี้ จะเป็นสารสนเทศส าคัญ ที่โรงเรียนจะน าไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาโรงเรียนให้ไ ด้คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานที่สูงขึ้นในโอกาสต่อไป 
 

 
                     โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

                                                            (วังชมภูวิทยาคม)

      ค 
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ส่วนที่  1 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 

1.ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)  ตั้งอยู่เลขที่ 301 
หมู่ 11 ถนน สระบุรี-หล่มสัก  ต าบลวังชมภู   อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67210  
โทรศัพท์  056-771249 โทรสาร 056-711006 website  http://www.phetchabunpao.ac.th  
E-mail : wangchomphu@hotmail.com สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จ านวน  27 ห้องเรียน 
โรงเรียนมีเนื้อที่ 139  ไร่  2 งาน 
 

   2. ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนบุคลากร (คน) 

รวม ต่ ากว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      

- ผู้อ านวยการ      

- รองผู้อ านวยการ    1 1 

รวม    1 1 
2. ครูผู้สอน      

- ข้าราชการ/พนักงาน
คร ู

 22 16  1 39 

- อ่ืนๆ (ครูอัตราจ้าง)       9    9 

- ครูต่างชาติ  4    4 

รวม  35 16 1 52 
3. บุคลากรสนับสนุน      

- พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

 3 1  4 

- พนักงานจ้างทั่วไป 4 1   5 

- ลูกจ้างประจ า  1   1 

- อ่ืนๆ (ระบุ)      
รวม 4 5 1  10 

รวมทั้งสิ้น 4 40 17 2 63 

mailto:wangchomphu@hotmail.com


2 
 

    ครูปฐมวัย     จ านวน....-..... คน  คิดเป็นร้อยละ    -  
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  จ านวน.....5.... คน  คิดเป็นร้อยละ   12.82 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  จ านวน......6.....คน  คิดเป็นร้อยละ   15.38 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน......10...คน คิดเป็นร้อยละ   25.64 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจ านวน....  6... คน คิดเป็นร้อยละ   15.38 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  จ านวน......4.....คน คิดเป็นร้อยละ   10.25 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    จ านวน.... 4......คน คิดเป็นร้อยละ   10.25 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   จ านวน.... 4.....คน คิดเป็นร้อยละ   10.25 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  จ านวน......8.....คน คิดเป็นร้อยละ   20.51 
 ครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    จ านวน....18....คน คิดเป็นร้อยละ   46.15 
 รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   จ านวน....52.....คน 
 จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก     จ านวน......52...คน  คิดเป็นร้อยละ  100 
 จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด     จ านวน.......-.....คน  คิดเป็นร้อยละ  - 
 ภาระงานสอนของครูโดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดาห์   เท่ากับ.....21...ชั่วโมง : สัปดาห์   
 
3. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่  10  มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 

จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  773  คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
จ านวนเฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.1 
 

5 90 64 154 - 

ม.2 5 86 76 162 - 

ม.3 5 66 59 125 - 

ม.4 4 48 78 126 - 

ม.5 4 36 71 107 - 

ม.6 4 48 51 99 - 

รวมทั้งสิ้น 27 374 399 773 - 

 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับมัธยมศึกษา  = ……16….. : ……1….เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
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4. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
     4.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไปแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2563 
 

 
 
         4.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไปแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1-6 ปีการศึกษา  2561-2563 
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4.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2563 
           
                 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 

  
 
 

         ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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4.4  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561-2563 
        เปรียบเทียบร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีจากผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561-2563   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

 
 
         เปรียบเทียบร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีจากผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา  2561-2563   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6 
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4.5  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา  2563 
       ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับ 3 ขึ้นไป แยกตามระดับชั้น  
    

   
 
 
 

4.6  ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ของนักเรียนปีการศึกษา  2563 
       ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับดีขึ้นไป แยกตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  
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4.7  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  5  ด้าน  ปีการศึกษา  2563 
      ร้อยละของผู้เรียนที่มีสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  5 ด้าน  ปีการศึกษา 2563  ระดับชั้น ม.1- ม.6 ที่ได้
ระดับดีข้ึนไป แยกตามคุณลักษณะ 
  

 
 
 

 
5. ข้อมูลอาคารสถานที่  
 

ที ่ รายการ จ านวน 
1. อาคารเรียน ……6..... หลัง 
2. อาคารประกอบ ……3..... หลัง 
3. ห้องน้ า/ห้องส้วม …….4.... หลัง 
4. สนามกีฬา …….1.... สนาม 
5. หอประชุม …….1....  หลัง 
6. อาคารเอนกประสงค์ .......2... หลัง 
 ฯลฯ  
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6. ข้อมูลงบประมาณ 
 งบประมาณรายรับรายจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  2563  (ปีงบประมาณล่าสุด) 
 

รายได้สถานศึกษา 
รายรับ 
(บาท) 

รายจ่าย 
(บาท) 

ก. รายได้ท่ีจัดหาเอง 
1.  เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษาโดยเฉพาะ 
2.  เงินที่ได้จากการรับจ้างและที่ได้จากการจ าหน่ายสิ่งของ 
3.  เงินที่ได้จากการแสดงหรือกิจกรรมต่างๆ 
4.  เงินที่ได้จากการเรียกเก็บเป็นค่าบ ารุงการศึกษา 
5. เงินที่ได้จากบุคคลภายนอก เนื่องจากบุคคลนั้นได้รับ 
       ประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา  
6. เงินที่ได้จากจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินบุคคลได้รับ       
ประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา 
7. เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา 
8. รายได้อ่ืน ๆ 

 
 
 
 

420,000 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

420,000 
 
 
 
 
 
 

ข. รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้ง 
    งบประมาณให้สถานศึกษา และเงินที่ได้รับจากเงินอุดหนุน 
1.  เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้ง 
        งบประมาณให้สถานศึกษา จากเงินรายได้ของ 
        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง 

 
 

4,852,560 
- 

 
 

3,007,810 
- 

2.  เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือตั้ง
งบประมาณให้สถานศึกษา 

2.1 เงินที่ได้รับจากเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน,ค่าใช้จ่าย
ในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา, ระบบอินเทอร์เน็ต
โรงเรียน,  ในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน, ในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน, ในการรณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติดของสถานศึกษา, ในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียน, ในการซ่อมแซมอาคารเรียนฯลฯ 

 
 

484,800 

 
 

484,800 
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รายได้สถานศึกษา 
รายรับ 
(บาท) 

รายจ่าย 
(บาท) 

2.2 เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)  

2.3 เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน) 

123,000 
 
 
 
 

375,000 

123,000 
 
 
 
 

375,000 
 3.  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3.1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 
3.1.2 ค่ารายหัวส่วนเพิ่ม(Top Up) 
3.1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
3.1.4 ค่าหนังสือเรียน 
3.1.5 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
3.1.6 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 
 

2,629,660 
- 

340,850 
735,680 
316,120 
658,190 

 
 

2,629,660 
- 

340,850 
735,680 
316,120 
658,190 

ค.  เงินอื่นๆ (ระบุ)   

รวม 10,935,860 9,091,110 
 
หมายเหตุ : ข้อมูลในตารางเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษาในปีงบประมาณ
ล่าสุด 
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6. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 6.1  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท  มีประชากรประมาณ   
12,286 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ สถานีอนามัยวังชมภู องค์การบริหารส่วนต าบลวังชมภู  
ศูนย์การเรียนรู้นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต าบลวังชมพู  วัดช้างเผือก (หลวงพ่อทบ) วัดวังชมพู วัด
ซับข่อย อาชีพหลักของชุมชน คือเกษตรกรรม รับจ้าง และค้าขายทั่วไป ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา งานประจ าปีวัดช้างเผือก สรงน้ า
พระ มีภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทงานฝีมือ ช่างตัดผม การท าสวนมะนาววงบ่อ งานจักสานไม้ไผ่ การประกอบ
อาหาร และแพทย์แผนไทย มีแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญได้แก่ วัดช้างเผือก บริษัทจุลไหมไทย  สวนป่าเขารัง และอ่าง
เก็บน้ าคลองห้วยนา 

 6.2  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษา อาชีพหลัก คือเกษตรกรรม รับจ้างทั่วไป 
และค้าขายทั่วไป ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว  10,000 – 
100,000บาท ต่อครอบครัวต่อปี 

 6.3  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 โอกาส 
           โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก หน่วยงานต้นสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ ในด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการต่างๆ โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้แหล่ง
เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาของนักเรียน การคมนาคมในชุมชนมีความสะดวกเป็น
ผลต่อการเดินทางไป กลับสถานศึกษา และได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากชุมชน ผู้น าชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนเป็นอย่างดี 

ข้อจ ากัด 
 นักเรียนส่วนใหญ่ฐานะยากจน ขาดโอกาสในการศึกษาต่อ บิดามารดาหย่าร้าง อาศัยอยู่กับปู่ย่า
ตายายนักเรียนมีปัญหาพฤติกรรม การขาดเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

7. สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  
 7.1  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
ระดับชั้น/จ านวนครั้ง/ปี 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 300 300   100  

2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2   300    

3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3    300   

4. ห้องปฏิบัติการ ECC     170 300 

5. ห้องพยาบาล 120 120 90 100 80 100 

6. ห้อง 3 D 30 - - - - - 

7. ห้องโสตทัศนศึกษา - - 2 - - 2 

8. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาตร์ 1 750 - - - - - 

9. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาตร์ 2 - 750 - 150 - - 

10. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 3 - - 180 - - - 

11. ห้องศูนย์วิทยาศาสตร์ 12 8 12 4 4 4 

12. ห้องปฏิบัติการชีววิทยา - - 35 300 70 100 

13. ห้องปฏิบัติการเคมี - - - - - 260 

14. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ - - - 130 180 130 

15. ห้องสมุด 240 160 180 180 180 140 

16. ห้องคณิตศาสตร์ 1 - 30 90 - - - 

17. ห้องคณิตศาสตร์ 2 - 90 - - - - 

18. ห้องคณิตศาสตร์ 3 90 - - 70 70 .- 

19. ห้องคณิตศาสตร์ 4 - - - 90 30 90 

20. ห้องคณิตศาสตร์ 5 - - - 30 90 30 

21. ห้องคณิตศาสตร์ 6 90 - - - - - 

22. ห้องศิลปะ 1 - - - - 35 35 
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แหล่งเรียนรู้ภายใน 
ระดับชั้น/จ านวนครั้ง/ปี 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

23. ห้องศิลปะ 2 450 70 70 - - - 

24. ห้องศิลปะ 3 - 450 - 70 70 - 

25. ห้องสุขศึกษาและพลศึกษา 1 150 - - - - - 

26. ห้องสุขศึกษาและพลศึกษา 2 - 140 - - - - 

27. ห้องสุขศึกษาและพลศึกษา 3 - - 140 70 140 140 

28. ห้องภาษาไทย 1 - - - 140 340 100 

29. ห้องภาษาไทย 2 550 - - - - - 

30. ห้องภาษาไทย 3 - - 550 - 70 - 

31. ห้องภาษาไทย 4 - - - 370 - 220 

32. ห้องภาษาไทย 5 - 550 - - 70 - 

33. ห้อง To Be Number One - 50 - 50 - - 

34. ห้องสังคมศึกษา 1 - 270 450 - - - 

35. ห้องสังคมศึกษา 2 450 - 180 - - - 

36. ห้องสังคมศึกษา 3 180 470 - - - - 

37. ห้องสังคมศึกษา 4 - - - 140 300 220 

38. ห้องสังคมศึกษา 5 - - - 300 140 140 

39. ห้องจริยธรรม - - - 340 160 - 

40. ห้องกิจกรรม 20 20 30 20 20 20 

41. ห้องแนะแนว - - - - 20 80 

42. ห้องอาเซียน 10 10 10 10 40 10 

43. ห้องภาษาต่างประเทศ 1 100 - - - - - 

44. ห้องภาษาต่างประเทศ 2 - 100 - - - - 

45. ห้องภาษาต่างประเทศ 3 - - 100 - - - 
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แหล่งเรียนรู้ภายใน 
ระดับชั้น/จ านวนครั้ง/ปี 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

46. ห้องภาษาต่างประเทศ 4 - - - 100 - - 

47. ห้องภาษาต่างประเทศ 5 - - - - 100 - 

48. ห้องปฏิบัติการทางภาษา - - - - - 130 

49. ห้องปฏิบัติการคหกรรม 60 60 60 140 - - 

50. ห้องปฏิบัติการช่างอุตสาหกรรม 60 60 60 40 40 - 

51. สนามวอลเลย์บอล 20 20 20 80 20 20 

52. สนามฟุตบอล 30 30 80 30 30 30 

53. สนามตระกร้อ 30 240 30 320 30 30 

54. หอประชุมชมพูภูพงค์ 30 30 35 30 30 35 

55. ศาลาพัก/สวนหย่อมบริเวณหน้า
อาคาร 

120 120 120 120 120 120 

 

7.2  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ( หมายเหตุ : ช่วงโรคติดเชื้อโควิด-19 ) 
 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
ระดับชั้น/จ านวนครั้ง/ปี 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

1. วัดช้างเผือก ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 1 1 1 1 2 2 

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์     1  

3. ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี     1  

4. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า จ.สุพรรณบุรี   1    

5. สวนนก จังหวัดชัยนาท  1     
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7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครูนักเรียน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4  ผลการประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภู
วิทยาคม) ประจ าปี 2563  

  จากการออกแบบส ารวจความพึงพอใจกับครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เกี่ยวกับความพึงพอใจในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) ประจ าปี 2563   
ในด้านความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้เรียน ความพึงพอใจต่อครู  ความพึงพอใจต่อผู้บริหารสถานศึกษาในการ
พัฒนาสถานศึกษา พบว่ามีค่าเฉลี่ย 3.75 อยู่ในระดับมาก ผู้ปกครองมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการดูแลติดตาม
ช่วยเหลือผู้เรียนการมาเรียน การขาดเรียน  การจัดหาทุนช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาสให้มีโอกาสในการเรียน
ต่อ และการส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรีและกีฬา 
  

 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ให้ความรู้เรื่อง 

1. 
 

พระอธิการบรรจบ   สุทธญาโน หลักคุณธรรม จริยธรรม ความกตัญญูกตเวที 

2. นายวิสุทธิ์  คงวุธ การวาดภาพลายเส้น 

3. นางอรทัย  แก้วใส การเพาะเห็ดนางฟ้า 

4. นายณัฐวุฒิ  เกตุแก้ว ใบตองของไทย 

5. นายวัชรวิทย์  เทียนป้อม การท าขนมไทย 

6. นายวีระยุทธิ์  สังข์เมือง 
 

การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 

7. นายนิวัฒน์  สว่างเมือง ประวัติหลวงพ่อทบ 

8. นางณัฏฐกานต์  พูลพิพัฒน์ การท ากล้วยไส้มะขาม 
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8. สรุปผลการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ 
     ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 

ผลการประเมินรอบสาม(ครั้งล่าสุด) ระดับขั้นพื้นฐานสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสาม(ครั้งล่าสุด) เมื่อวันที่ 17-19 
เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2555  ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามรายมาตรฐาน   ดังนี้ 

การศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10 9.53 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10 8.27 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10 8.82 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น  10 8.58 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20 5.46 ต้องปรับปรุง 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10 8.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5 3.80 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น
สังกัด 

5 
 

3.71 พอใช้ 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5 
 

4.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของ สถานศึกษา 

5 
 
 

5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

5 
 

5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน                   
                   รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับ               
                   แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5 
 

 
4.00 

 

 
ดี 
 

คะแนนรวม 100 79.17 พอใช้ 
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การศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
       ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป                                ใช่ ไม่ใช่ 
      มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีข้ึนไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้           ใช่  ไม่ใช่ 
      ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ใช่ ไม่ใช่ 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
 สมควรรบัรองมาตรฐานการศึกษา   ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาสถานศึกษาของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา              

(องค์การมหาชน) (สมศ.)รอบสาม 
 

จุดเด่น 
 1) ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน และสังคม มีมารยาทเหมาะสม ถูกต้องตามกาลเทศะ มี
ความสามัคคีในหมู่คณะ ปฏิบัติตนตามหน้าที่ของนักเรียน ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน รู้จักตั้งค าถาม เพ่ือหาเหตุผล 
สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ รอบตัวด้วยตนเอง ทั้งจากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
สถานศึกษา สามารถจ าแนกแจกแจงองค์ประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จัดล าดับข้อมู ล 
เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างหมวดหมู่ จัดกลุ่มความคิดตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด สรุปสาระและเชื่อมโยง เพ่ือ
น ามาวางแผนโครงการได้ และสรุปเหตุผลเชิงตรรกะและสร้างสิ่งใหม่ได้อย่างถูกต้อง มีคุณลักษณะเด่นในด้านมี
มารยาท มีน้ าใจ และใฝ่เรียนรู้ เป็นอัตลักษณ์ของผู้เรียนส่วนใหญ่ สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดไว้ สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากชุมชนและต้นสังกัดว่า มีกิจกรรมเด่น กีฬาดี และส่งเสริม
คุณธรรม สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่นที่ก าหนดไว้ และประสบความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือแก้ไขปัญหาผู้เรียนขาดความอบอุ่น มีความเสี่ยงด้านพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ใน
สถานศึกษาและชุมชนรอบสถานศึกษา และประสบความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เพ่ือแก้ไขปัญหาในสถานศึกษาและชุมชนรอบสถานศึกษา 
 2) สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง การบริหารตามแนวทางของสถานศึกษาในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสอดคล้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากต้นสังกัด
อย่างเพียงพอและมีการบริหารงบประมาณที่โปร่งใสตามหลักธรรมมาภิบาล คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้
และประสบการณ์หลากหลาย มีส่วนร่วมในการบริหารของสถานศึกษา และสถานศึกษามีมาตรการส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีเหมาะสมตามข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
 3) ครูได้รับการอบรมพัฒนาตามเกณฑ์ที่คุรุสภาก าหนด ได้รับการนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินแบบวัดแบบทดสอบอย่างสม่ าเสมอ 
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จุดควรพัฒนา 
 1)  ผู้เรียนส่วนน้อยที่มีผลการทดสอบระดับชาติระดับดีในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2) ครูบางส่วนไม่จัดเตรียมอุปกรณ์-แบบฝึก ขาดการประเมินก่อน-หลังการเรียนรู้ ขาดการน าผลการ
ประเมินมาใช้ในการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน และไม่ใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือแก้ปัญหาและ
ส่งเสริมความสามารถผู้เรียน 
 3) คณะกรรมการสถานศึกษามีการประชุมเพ่ือก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาค่อนข้างน้อย 
 4)  สถานศึกษาขาดการน าผลการประเมินมาใช้ในการบริหารจัดการให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน และ
การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบางโครงการไม่ได้เปรียบเทียบกับเป้าหมายอย่างเป็นระบบ การจัดท า
รายงานประจ าปีขาดการเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด การจัดท าแผนการด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง ไม่
สอดคล้องกับผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  ด้านผลการจัดการศึกษา 
  ครูควรวิเคราะห์ข้อสอบ  O-NET เพ่ือหาข้อมูลการให้น้ าหนักความส าคัญของเนื้อหาสาระใน
แต่ละกลุ่มการเรียนรู้ และปรับแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการทดสอบระดับชาติ เพ่ือยกระดับการ
จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ระดับชาติ หรือการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
 

 2.  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  1)  สถานศึกษาควรจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือร่วมกันติดตาม ประเมินผล และ
ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  2)  สถานศึกษาควรก ากับติดตามการด าเนินงานตามภาระงานให้เป็นปัจจุบัน ทันต่อเหตุการณ์ 
เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที โดยเฉพาะด้านบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
 

 3.  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  1)  สถานศึกษาควรน าผลการประเมินด้านต่างๆ มาพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ และ
ติดตามสนับสนุนให้ครูน าความรู้ที่ได้จากการอบรมต่าง ๆ มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
  2)  ครูควรประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ สอนซ่อมเสริมให้แก่ผู้เรียน น า
ความรู้ที่ได้จากการอบรมมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถเต็มตาม
ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน และท างานวิจัยในชั้นเรียน 
 

 4.  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  สถานศึกษาควรประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบ เปรียบเทียบ
ผลการประเมินกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ และน าผลการประเมินที่ได้มาใช้ในการตั้งเป้าหมายปีต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ 2 
 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

 1. วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย 
 วิสัยทัศน์ (Vision)  
  พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความเป็นมาตรฐานสากล 
 
 พันธกิจ (Mission) 

     1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีทักษะสมรรถนะเหมาะสม
เป็นไปตามศักยภาพ 

     2. สรรหาและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพียงพอตรงตามมาตรฐานต าแหน่ง 
     3. ประสานสัมพันธ์ สร้างความเข้มแข็งและยกระดับการมีส่วนร่วมทางการศึกษากับผู้ปกครอง 

ครอบครัว ชุมชน ภาคีเครือข่ายอย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง 
     4. จัดหาและพัฒนาปัจจัย เทคโนโลยีทรัพยากรทางการศึกษาเพียงพอมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
     5. บริหารจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ 
     6. น้อมน าศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียนการสอน 

 

 เป้าประสงค์ (Goal) 
          1. ผู้เรียนมีคุณภาพและมีความสุข 

      2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพียงพอตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ 

      3. ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

      4. โรงเรียนมีปัจจัย เทคโนโลยีทรัพยากรทางการศึกษาให้เพียงพอหลากหลายได้มาตรฐาน 

                 5.  โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล                                       
       6. โรงเรียนน้อมน าแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างยั่งยืน
  

2. เอกลักษณ์ 

 มารยาทดี  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
 

3. อัตลักษณ์ 
 กิจกรรมดี  กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม 
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4. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) 
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) ประกอบด้วย  3  มาตรฐาน  ดังนี้ 
 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
1. คุณภาพผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

       1.1.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ 
                1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทย 
                2) ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
                3) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ 
       1.1.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
       1.1.3 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
       1.1.4 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
       1.1.5 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                1) ผู้เรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                2) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ 
       1.1.6 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
        1.2.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา 
ก าหนด 
        1.2.2 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
        1.2.3 ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ หลากหลาย 
        1.2.4  ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
2.  กระบวนการบริหาร
และการจัดการ   

2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
       ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ จัดการเรียนรู้อย่างมี   
       คุณภาพ 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ 
       จัดการเรียนรู ้
 

3.  กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป 
       ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผล มาพัฒนาผู้เรียน 
3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ 
       จัดการเรียนรู ้
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5.  งานโครงการ กิจกรรมท่ีด าเนินการในปีการศึกษา  2564  
          1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

2. โครงการวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 
3. โครงการส่งเสริมกิจกรรมการออมทรัพย์ 
4. โครงการปลูกจิตส านึกสถาบันหลักของชาติไทย 
5. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
6. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

     7. โครงการอบรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 8. โครงการจิตอาสา 
          9. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
          10. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
          11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ 
          12. โครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

13. โครงการรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ 
14. โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น 
15. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรม 
16. กิจกรรมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ 

 17. โครงการนิเทศภายในโรงเรียน 
18 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักเรียน 
19. โครงการลูกวังชมภูมุ่งสู่มหาวิทยาลัย 
20. โครงการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา 

          21. โครงการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ EP  
    (English Program) 

          22. โครงการค่ายพัฒนาทักษะนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะดนตรี และ วิชาการ 
          23. โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ (ครูจีน) 
          24. โครงการค่ายภาษาอังกฤษแสนสนุก (English camp) 
          25. โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพ่ือประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง 
          26. โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ(English Program:EP) 
          27. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
          28. โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ 
        29. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
          30. โครงการค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน ม.ต้น 
          31. โครงการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 
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          32. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในประเทศของนักเรียน 
 33. โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 
 34. โครงการรับนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4  
 35. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1 กับ ม.4 
          36. โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานชุมชนลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ 
 37. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 38. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย 
 39. โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพ 
 40. โครงการสวนพฤกษศาสตร์ภายในโรงเรียน 

41. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
42. โครงการปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษา 
43. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนส านักวิชาการ 
44. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสื่อการเรียนการสอนให้เป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพ 
45. โครงการบ ารุงรักษา/ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
46. โครงการซ่อมแซมเครื่องดนตรี 
47. โครงการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ดนตรี 
48. โครงการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน 
49. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนส าหรับนักเรียน 
50. โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน 
51. โครงการการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
52. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ 
53. โครงการจ้างบุคลากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
54. โครงการไปราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษากับสถาบันต่างๆ นอกเหนือจากกรมฯจัด 
55. โครงการจัดท าทะเบียนประวัติครู ผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาของ 
      โรงเรียน 
56. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
57. โครงการอบรมสัมมนาและการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
58. โครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน 

 59. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 60. โครงการให้บริการสารสนเทศ/ICT  
        61. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 

62. โครงการห้องสมุดมีชีวิต 
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          63 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
          64. โครงการพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียน อบจ.เพชรบูรณ์ 
          65. โครงการส่งเสริมการอ่านในสถานศึกษา 

66. โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
67. โครงการจัดท าเวปไซต์ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
68. โครงการพัฒนาระบบโสตทัศนูปกรณ์ของโรงเรียน 
69. โครงการประชาสัมพันธ์การศึกษาของโรงเรียน 
70. โครงการจัดท าเอกสารข้อมูลสารสนเทศ 
71. โครงการร่วมกิจกรรมกับชุมชน 
72. โครงการเฉลิมพระเกียรติ 
73. โครงการบริหารจัดการภายในโรงเรียน 
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ส่วนที่ 3  
 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

ผลการประเมินรายมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการการด าเนินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ การด าเนินโครงการค่ายวิชาการส าหรับนักเรียน
ชั้น ม.3 และชั้น ม.6 โดยมีการเชิญวิทยากรภายนอก และวิทยากรภายในคือคณะครูของโรงเรียนในการสอน
เสริมพัฒนาความรู้ให้กับนักเรียน การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ e-learning ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ เช่น  นักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ให้มี
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยจัดเป็นกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการคิดให้กับ
นักเรียนในชั้นเรียน มีการคัดกรองนักเรียนอย่างเป็นระบบ จัดอบรมพัฒนาครูเกี่ยวกับเทคนิคการสอนการคิดใน
ชั้นเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกกระบวนการคิดวิเคราะห์ กิจกรรมการสอนแบบโครงงาน  
มีการติดตามนิเทศ การสอนของครูอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้โดยท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ สังคม ภาษาต่างประเทศกิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ เน้นให้นักเรียนได้มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
สม่ าเสมอ จัดกิจกรรมส่งเสริมการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ การจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ  จัด
กิจกรรมให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้ งมีการทดสอบผู้ เรียนด้านการคิดเพ่ือประเมิน
ความสามารถของนักเรียน สนับสนุนให้นักเรียนมีการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เช่นการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนที่เกิดจากการบูรณาการของ
แต่ละกลุ่มสาระนักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ ค้นคว้า โรงเรียนมี
การพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือให้นักเรียนได้ค้นคว้าและศึกษาเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆ ได้ใน
บริเวณโรงเรียน โดยมีร่องรอยปรากฏหลักฐานในรายงานผลการจัดกิจกรรมต่าง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและเน้นให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและมีการสอนซ่อมเสริม 
ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการวิจัยในชั้นเรียน มีการจัดกิจกรรมกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของทุกกลุ่มสาระ มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง
จัดท าหลักสตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นจัดให้เวลาศึกษาความรู้ตาม
ความสนใจโดยการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สถานศึกษามีร่องรอยปรากฎใน ผลการทดสอบระดับชาติ 
ในงานทะเบียนและวัดผล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) มีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีการวางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ เพ่ือมุ่ง
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พัฒนาผู้เรียนให้มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น จัดโครงการและชุมนุมต่าง ๆ เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ จัด
กิจกรรมส่งเสริม วิชาการให้นักเรียนมีส่วนร่วม และส่งเสริมการศึกษาให้สูงขึ้น และมีการส่งนักเรียนเข้าร่วม
แข่งขัน ทักษะทางวิชาการของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับเขต ระดับภาค และระดับประเทศจัดกิจกรรม
ให้แก่นักเรียนมีการท างานตามขั้นตอน จนงานที่มอบหมายประสบผลส าเร็จ ส่งเสริมให้มีการท างานกันเป็นทีม
ทั้งในและนอกห้องเรียน มีการสร้างเจตคติที่ดีในการท างานต่ออาชีพสุจริต รู้จักประกอบอาชีพ ส่งเสริมให้
นักเรียนท าโครงการ สร้างนักเรียนสร้างสังคมสู่ความพอเพียง ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย งสู่
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) 

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)  ได้พัฒนาให้นักเรียนด้านวิชาการ
ควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์  การพัฒนาระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ 
การมาโรงเรียนทันเวลา การปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ มีความกตัญญูกตเวที มี
มารยาทที่ดี มีความเสียสละ และรู้จักแบ่งปันสิ่งของให้แก่ผู้ อ่ืน มีการยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง ตระหนักรู้จักคุณค่าของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมวันส าคัญของไทย เพ่ือร่วมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของไทย นอกจากนี้โรงเรียนยังส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกก าลังกายสม่ าเสมอ มีน้ าหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง สภาวะที่เสี่ยงต่อ ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และ
ปัญหาทางเพศ มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและให้เกียรติผู้อ่ืน ตลอดจนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อ
เพ่ือน ครู และผู้อื่น การส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญของไทย เพ่ือร่วมอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมของไทย 

 

2. ผลการพัฒนา 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ (ร้อยละ 81.75) โดยมีผลการ
ประเมินแต่ละประเด็น ดังนี้ 1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทย ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม (ร้อยละ 98.39 ) 2) ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ผลการประเมินอยู่ในระดับ   
ดีเลิศ (ร้อยละ 85.14 ) 3) ความสามารถในการคิดค านวณ ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ (ร้อยละ 87.42)  
4) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ผล
การประเมนิอยู่ในระดับยอดเยี่ยม (ร้อยละ 98.39) 5) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ ดี (ร้อยละ 73.49) 6) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม (ร้อยละ 91.34) 7) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าปีที่ผ่านมาจ านวน 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับ ก าลังพัฒนา (ร้อยละ 50)  8) มีความก้าวหน้าในการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติสูงกว่าปีที่ผ่านมา 4 รายวิชาโดยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์
และวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร์และวิชา
สังคมศึกษา ระดับดี (ร้อยละ 70)    9) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ผลการประเมินอยู่
ในระดับดี (ร้อยละ 76.97) 
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คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ (ร้อยละ 89.85) โดยมีผลการ
ประเมินแต่ละประเด็น ดังนี้ 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีเลิศ (ร้อยละ 89.93) 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ (ร้อย
ละ 86.05) 3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ หลากหลาย ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอด
เยี่ยม (ร้อยละ 91.52) 4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ผลการประเมินอยู่ ในระดับยอดเยี่ยม (ร้อยละ 
90.86) ดังข้อมูล ต่อไปนี้  
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

ผลการประเมิน 

 

1.1.1 ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การ
สื่อสารภาษาไทย 

 
 

ระดับยอดเยี่ยม : ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ภาษาไทย ใน
ระดับดีข้ึนไป สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด คือเท่ากับ 98.39  (เป้าหมายร้อยละ 90)   
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ประเด็นการ
พิจารณา 

ผลการประเมิน 

 

1.1.2 ผู้เรียนมี 

ความสามารถในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ ดีเลิศ : ผู้เรียนมีความสามารถการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีขึ้นไป สูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด คือเท่ากับ  85.14    (เป้าหมายร้อยละ 90   ) 

 
 

1.1.3 ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
คิดค านวณ   

 

ระดับดีเลิศ : ผู้เรียนมีความสามารถในคิดค านวณในระดับดีขึ้นไป สูงกว่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด คือเท่ากับ 87.42  (เป้าหมายร้อยละ 80   )   
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ประเด็นการ
พิจารณา 

 

ผลการประเมิน 

 

1.1.4 ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

 

ระดับยอดเยี่ยม : ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาในระดับดีขึ้นไป สูงกว่าเป้าหมายที่
ก าหนด ได้เท่ากับ ร้อยละ 98.39 (เป้าหมายร้อยละ 90) 

 
 

 

1.1.5 ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

 

ระดับ ดี : ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมในระดับดีขึ้นไป สูงกว่าเป้าหมาย
ที่ก าหนด คือเท่ากับ 73.49 (เป้าหมายร้อยละ 90)   
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ประเด็นการ
พิจารณา 

 

ผลการประเมิน 

 

1.1.6  ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

 

ระดับยอดเยี่ยม : ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในระดับดีขึ้นไป สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด ได้เท่ากับ ร้อยละ 91.34 (เป้าหมายร้อยละ 
90) 
 

 
 

 

1.17 ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

 

ระดับ ก าลังพัฒนา : ผู้เรียน มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไปสูงกว่าปีที่ผ่านมา 2 กลุ่มสาระ 
(เป้าหมาย สูงกว่าปีที่ผ่านมา 5 กลุ่มสาระ )   
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ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 
1.1.8 ผู้เรียน
ความก้าวหน้าในผล
การทดสอบระดับชาติ 

ระดับ  ดี  : ร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีจากผลการ
ทดสอบระดับชาติสูงกว่าปีที่ผ่านมา จ านวน 4 รายวิชา โดยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 ได้แก่ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่
วิชาภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา (เป้าหมาย สูงกว่าปีที่ผ่าน
มา 4 รายวิชา ) 

ร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีจากผลการทดสอบ
ระดับชาติ ชั้น ม.3 

       
 

ร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีจากผลการทดสอบ
ระดับชาติ ชั้น ม.6 

 
1.1.9  ผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะพ้ืนฐานและเจต
คติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

ระดับ ดี : ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพในระดับดีขึ้นไป  
สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด ได้เท่ากับ ร้อยละ 76.97 (เป้าหมายร้อยละ 90) 
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ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 
1.2.1 ผู้เรียนมี
คุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามที
สถานศึกษาก าหนด 

ระดับดีเลิศ : ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด เท่ากับ ร้อยละ 98.93 (เป้าหมายร้อยละ 80) 
 

 
1.2.2  ผู้เรียนมีความ
ภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับดีเลิศ : ผู้เรียนมีผลการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยในระดับดี
ขึ้นไป  สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด ได้เท่ากับ ร้อยละ 86.05  (เป้าหมายร้อยละ 80) 
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ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 
1.2.3 ผู้เรียนยอมรับที่
จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย 

ระดับยอดเยี่ยม : ผู้เรียนมีผลการประเมินการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลายในระดับดีขึ้นไป สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด เท่ากับ ร้อยละ 91.52 
(เป้าหมายร้อยละ 90) 

 
 

1.2.4  ผู้เรียนมีสุข
ภาวะทางร่างกายและ
จิตสังคม 

ระดับยอดเยี่ยม : ผู้เรียนมีผลการประเมินด้านการมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
ในระดับดีขึ้นไป  สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด ได้เท่ากับ ร้อยละ 90.86 (เป้าหมายร้อย
ละ 90) 
 

88.11
86.91

90.87
89.79

94.57

98.95

90.86

80.00

85.00

90.00

95.00

100.00

ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมในระดับดี
ขึ้นไป จ าแนกตามระดับชั้น 
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3. จุดเด่น  
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  มีผลการประเมินระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 3 ประเด็น ระดับ

คุณภาพดี  2 ประเด็น ระดับคุณภาพปานกลาง 1 ประเดังนี้ 
 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ได้แก่  
ประเด็นที่ 1  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
ประเด็นที่ 2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และแก้ปัญหา 
ประเด็นที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

ระดับคุณภาพดี ได้แก่  
ประเด็นที ่3  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ประเด็นที่ 6  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 

ระดับคุณภาพ ปานกลาง ได้แก่  
ประเด็นที่ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 

ผลการประเมินด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ประเด็นต่างๆ สูงกว่าค่าเป้าหมาย ทุก
ประเด็น มีผลการประเมินระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 2 ประเด็น และระดับคุณภาพดีเลิศ 2 ประเด็น ดังนี้ 

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ได้แก่ ประเด็นที่ 2) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย และประเด็นที่ 
4) มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  

ระดับคุณภาพดีเลิศ ได้แก่ ประเด็นที่ 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
และประเด็นที่ 3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 

4. จุดควรพัฒนา  
ควรเร่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การพัฒนาผลการทดสอบทาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ (O-NET) ให้สูงขึ้นทุกรายวิชา พัฒนาความสามารถของนักเรียนในการสร้าง
นวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี  พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสม  ควบคู่กับการ
ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม การวินัย ใฝ่เรียนรู้  การมีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวมและจิตสาธารณะ 
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มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษา โดยการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่
ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผน
ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการปรับแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ 
มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด มีการด าเนินการ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน  โดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมและการบริหารตามวงจรคุณภาพ PDCA  และใช้ผลการประเมินหรือผลวิจัยเป็นฐานในการบริหารจัดการ 
เปิดโอกาสให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและระหว่างสถานศึกษา ทั้งครอบครัว ชุมชนและองค์กร
ที่เกี่ยวข้อง มีการส ารวจ สอบถามความพึงพอใจ และความคิดเห็นของนักเรียน ครู  ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการบริหารจัดการ 

2. ผลการพัฒนา 

    ผลการพัฒนาตามกระบวนการบริหารและการจัดการตามประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

    2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน (ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม)  
โรงเรียนก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจได้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ

สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้น
สังกัด น าไปปฏิบัติได้และทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

     2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  (ระดับคุณภาพ ดีเลิศ) 
   โรงเรียนมีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบชัดเจนในรายการต่อไปนี้  
1) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 2) การน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3) การติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  4) มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากร
ทางการศึกษาและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5) มีระบบนิเทศภายใน และปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา 
และร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษารวมทั้งมีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
             2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย (ระดับคุณภาพ ดีเลิศ)  

โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยง
กับวิถีชีวิตจริง ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  
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      2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ (ระดับคุณภาพ ดี)  
โรงเรียนมีการพัฒนาครูได้ตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา หากแต่ยังมีการจัดให้

มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพ่ือพัฒนางานที่ไม่ชัดเจน  
      2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ (ระดับ

คุณภาพ ยอดเยี่ยม)  
  โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมี

คุณภาพ และมีความปลอดภัย  
      2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ (ระดับ

คุณภาพ ดีเลิศ)  
          โรงเรียนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดี 
 3. จุดเด่น 

    โรงเรียนมีการบริหารแบบมีส่วนร่วมการร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการศึกษาที่
สอดคล้องกับแผนการศึกษาของชาติ เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น  การด าเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาที่
วางไว้อย่างเป็นระบบ การก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผน  จัดการเรียนรู้ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ 
ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต  การส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนรอบด้านตามความถนัดและความสนใจ เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของนักเรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ รวมทั้งด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีจ านวนนักเรียนเพิ่มข้ึน 

4. จุดที่ควรพัฒนา 
     4.1 การส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
    4.2 การให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนและสร้าง
เครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการเรียนรู้ รวมทั้งมีข้อมูล
ย้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

 ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

 1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนด าเนินโครงการปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ การนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้  และหน้าที่พลเมือง ให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล เปิดห้องเรียนพิเศษ
ภาษาอังกฤษ และห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งเสริมการเรียนวิชาชีพในทุก
ระดับชั้น จัดรายวิชาให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของนักเรียนสู่
ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ตามความสนใจของนักเรียนและความต้องการของชุมชน  
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นอกจากนี้ยังด าเนินการ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทาง
วิชาการเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  โครงการการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัยใน
ชั้นเรียน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้  รวมถึง
โครงการเข้าร่วมฝึกอบรม สัมมนาของหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นๆ เพ่ือพัฒนาครูในด้านต่างๆ ดังนี้  

1) พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิด การปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ให้
นักเรียนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ โดยครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรม
ได้จริง รวมทั้งมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ และการเผยแพร่นวัตกรรมแก่เพ่ือนครู  

2) พัฒนาให้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดองค์วามรู้ โดยเฉพาะในสถานการณ์
โรคติดเชื้อโควิด-19 ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ในการพัฒนาผู้เรียน การส่งเสริมให้
ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีนิสัยรักการอ่าน 

3) พัฒนาให้ครูบริหารจัดการห้องเรียนโดยการสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความสุขในการเรียน ส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4) พัฒนาให้ครูใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม การวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริง การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ การให้ข้อมูลย้อนกลับ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  

5) พัฒนาให้ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ รวมทั้งมีข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง 
 2. ผลการพัฒนา 

    จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม ดังนี้ 
    ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 

 

 

 

ระดับ ยอดเยี่ยม : ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตในแต่ละประเด็นดังนี้ 

รายการที่ครูปฏิบัติ ร้อยละ 

จัดเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการ
เรียนรู้และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  
 

100.00 
 

จัดเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการ
เรียนรู้และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต โดยมี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง 

100.00 

จัดเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการ
เรียนรู้และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต โดยมี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง รวมทั้งมี
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ 

47.73 
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    ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 

 

 

ระดับ ยอดเยี่ยม : ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ ในแต่ละประเด็นดังนี้ 

รายการที่ครูปฏิบัติ ร้อยละ 

ใช้สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 100 

ใช้สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

93.18 

ใช้สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ รวมทั้งมีการสร้างโอกาสให้ผู้เรียน
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

68.18 

 
3.3 มีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก  

 

 

ระดับ ยอดเยี่ยม : ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ในแต่ละประเด็นดังนี้ 
รายการที่ครูปฏิบัติ ร้อยละ 

มีการบริหารชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรัก
ครู ครูรักเด็ก เด็กรักเด็ก 

100 

มีการบริหารชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรัก
ครู ครูรักเด็ก เด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้อย่างมี
ความสุข 

97.73 

 
3.4 ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน  

 

 

 

 

ระดับ ยอดเยี่ยม : ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน ในแต่ละประเด็น ดังนี้ 

รายการที่ครูปฏิบัติ ร้อยละ 

มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 100 

มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมา
ใช้พัฒนาผู้เรียน 

100 

มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมา
ใช้พั 
 นาผู้เรียน อย่างมีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดผล
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายการจัดการเรียนรู 
  

90.91 

มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมา
ใช้พัฒนาผู้เรียน อย่างมีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดผล
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูล
ย้อนกลับและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

34.09 
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    ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

 

 

ระดับ ดีเลิศ : ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ในแต่ละประเด็น ดังนี้ 

รายการที่ครูปฏิบัติ ร้อยละ 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

100.00 

มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

88.64 

มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ รวมทั้ 
 มีข้อมูลย้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

38.64 

 
  

3. จุดเด่น 

ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง การผลิต 
และใช้สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอน ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ มีสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  จากการที่โรงเรียนด าเนินโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  โครงการ
การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้  โครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน โครงการนิเทศภายใน
โรงเรียน 

 

 4. จุดที่ควรพัฒนา 

การให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนและสร้างเครือข่าย
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการเรียนรู้ รวมทั้งมีข้อมูลย้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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สรุปผลการประเมิน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี เฉลี่ย น้ าหนัก ความหมาย 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 81.75 4 ดีเลิศ 

1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 81.75 4 ดีเลิศ 

 1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ 

90.31 5 ยอดเยี่ยม 

        1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสารภาษาไทย 

98.39 5 ยอดเยี่ยม 

        2) ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 

85.14 4 ดีเลิศ 

       3) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ 87.42 4 ดีเลิศ 

1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

98.39 5 ยอดเยี่ยม 

1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 73.49 3 ดี 

1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร  

91.34 5 ยอดเยี่ยม 

1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 60 2 ปานกลาง 

        1) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

50 1 ก าลังพัฒนา 

         2) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบ
ระดับชาติ 

70 3 ดี 

1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

76.97 3 ดี 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 89.59 4 ดีเลิศ 

 1.2.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

89.93 4 ดีเลิศ 

1.2.2 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 86.05 4 ดีเลิศ 

1.2.3 ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ 
หลากหลาย 

91.52 5 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี เฉลี่ย น้ าหนัก ความหมาย 

 1.2.4 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 90.86 5 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 82.49 4 ดีเลิศ 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

90.00 5 ยอดเยี่ยม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 81.66 4 ดีเลิศ 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 

ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

80.00 4 ดีเลิศ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 73.33 3 ดี 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ 
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

90.00 5 ยอดเยี่ยม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

80.00 4 ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีน
เป็นส าคัญ 

94.09 5 ยอดเยี่ยม 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

100 5 ยอดเยี่ยม 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

93.18 5 ยอดเยี่ยม 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 97.73 5 ยอดเยี่ยม 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผล 
มาพัฒนาผู้เรียน 

90.91 5 ยอดเยี่ยม 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

88.64 4 ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินทั้ง ๓ มาตรฐาน 86.11 4 ดีเลิศ 
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 

     1. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาด้าน ดนตรี กีฬา 
วิชาการ สามารถแสดงความสามารถส่งผลให้ได้รับ
รางวัลในระดับชาติ ระดับภาค และระดับจังหวัด และ
สามารถน าความรู้ ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและการ
การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 

     การพัฒนาความสามารถของผู้ เรียนในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี  พัฒนาทักษะ
การแก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสม  
ควบคู่กับการส่งเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม 
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รวมทั้งการมีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม
และจิตสาธารณะ 

  2. นักเรียนส่วนใหญ่มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีโรงเรียนและสังคมต้องการ มีความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย มีสุขภาพกาย-จิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมได้ดี 

  1. ควรเร่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

  2. การพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานระดับชาติ (O-NET) ให้สูงขึ้นทุกรายวิชา  

 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

     1. โรงเรียนก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ได้ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น แผนการศึกษาชาติ นโยบาย
ของรัฐบาลและต้นสังกัด โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมจาก
ทุกฝ่าย ส่งผลให้โรงเรียนได้รับความไว้วางใจจากชุมชน 
มีการส่งบุตรหลานเข้าเรียนเพิ่มมากข้ึน  
     2. มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความ
ปลอดภัย  
     3.  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเ พ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

   1. การส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
   2. การให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนและสร้างเครือข่าย
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการเรียนรู้ รวมทั้งมีข้อมูล
ย้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

     1. ครูมีการจัดเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด การ
ปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต โดยมีแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง รวมทั้งมี
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่      

     2. ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ การสร้างห้องเรียนเชิงบวกเพ่ือสร้างบรรยากาศ
ในการเรียน 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

     1 ครูควรมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งมีข้อมูลย้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
     2. ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
รวมทั้งมีการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองเพ่ิมมากข้ึน  

    3. ครคูวรมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนอย่างมีขั้นตอน 
โดยใช้ เครื่องมือและวิธีก ารวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูล
ย้อนกลับ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 

 

แนวทางการพัฒนา 

1. การนิเทศติดตามผลการด าเนินงานภายในโรงเรียนโดยการน าข้อมูล สารสนเทศ ผลการปฏิบัติงาน
ของปีที่ผ่านมา มาร่วมกันวิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนาร่วมกัน การจัดสรรงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ที่
เหมาะสมเพียงพอต่อการพัฒนา  

2. ควรเร่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การพัฒนาผลการทดสอบทาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ (O-NET) ให้สูงขึ้นทุกรายวิชา พัฒนาความสามารถของนักเรียนในการสร้าง
นวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี  พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสม  ควบคู่กับการ
ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม การวินัย ใฝ่เรียนรู้  การมีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวมและจิตสาธารณะ 

3. การส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ การให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนและสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพกับผู้เกี่ยวข้อง
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการเรียนรู้ รวมทั้งมีข้อมูลย้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ความต้องการและการช่วยเหลือ 

1. ด้านวิชาการ 

1.1 การส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ การให้ความรู้เกี่ยวกับ
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนและสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการเรียนรู้  

1.2 การนิเทศติดตามโดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรเพ่ือท าให้เกิด
การพัฒนางานที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน  
 

2. ด้านบุคลากร 

     มีบุคคลากรที่ท าหน้าทีพิ่เศษ เช่น งานพัสดุ งานการเงิน-บัญชี เพ่ือท าให้งานมีประสิทธิภาพ เกิด
ความคล่องตัว ช่วยลดภาระงานของครู ส่งเสริมให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 
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ภาคผนวก 
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เกณฑ์การสรุปผลประเมินในภาพรวม  

ระดับสถานศึกษา 

 

คะแนนที่ได้(เต็ม100 คะแนน) ระดับคุณภาพ ความหมาย 

ร้อยละ 90 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 80 ขึ้นไป 4 ดีเลิศ 

ร้อยละ 70 ขึ้นไป 3 ดี 

ร้อยละ 60 ขึ้นไป 2 ปานกลาง 

ร้อยละ 50 ขึ้นไป 1 ก าลังพัฒนา 
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ผลงานดีเด่นระดับภาค 

ผลงานรางวัล 
 
 

ผลงานดีเด่นระดับประเทศ 
 

ประเภทนักเรียน 

รายช่ือ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

นายภาคย์  สุนทรพงษ์ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันจักรยานประเภทเสือ
ภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ 
วันที่ 23 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดกาญจนบุรี 

สมาคมกีฬาจักรยานแห่ง
ประเทศไทย 

นายเพชร  สุนทรพงษ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขัน
จักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย 
ชิงถ้วยพระราชทานฯ วันที่ 23 สิงหาคม 2563 
ณ จังหวัดกาญจนบุรี 

สมาคมกีฬาจักรยานแห่ง
ประเทศไทย 

นายภูมิ  สุนทรพงษ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 การแข่งขัน
จักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย 
ชิงถ้วยพระราชทานฯ วันที่ 23 สิงหาคม 2563 
ณ จังหวัดกาญจนบุรี  

สมาคมกีฬาจักรยานแห่ง
ประเทศไทย 

นางสาวนิรารัตน์  นาสะอ้าน รางวัลชนะเลิศ กีฬาตะกร้อลอดห่วงสากลหญิง 
รุ่นประชาชน ในการแข่งขันตะกร้อ ชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2563 
ระหว่างวันที่  8-12 ธันวาคม  2563 

สมาคมกีฬาตะกร้อแห่ง
ประเทศไทย 

 
 
 
ประเภทนักเรียน 

รายช่ือ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

นายภูสวัสดิ์  เสมา 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร และวิ่ง
ข้ามรั้ว 400 เมตร ชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจ าปี 2564 รอบ
คัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ 6 ระหว่างวันที่ 
23 – 30 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 

กรมพลศึกษา 
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รายช่ือ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

นายภาคย์  สุนทรพงษ์ 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จักรยาน ประเภทเสือภูเขา 
ชายการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 
42 ประจ าปี 2564 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขัน
กีฬาที่ 6 ระหว่างวันที่ 23 – 30 พฤศจิกายน 2563  
ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เด็กหญิงนภัส  ภาชนะ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กระโดดสูง หญิง 

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 
ประจ าปี 2564 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬา
ที่ 6 ระหว่างวันที่ 23 – 30 พฤศจิกายน 2563  
ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

กรมพลศึกษา 

นางสาวพัชรพร  ใหมบัวเขียว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วิ่งผลัด 4x100 ม.หญิง 
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 
ประจ าปี 2564 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬา
ที่ 6 ระหว่างวันที่ 23 – 30 พฤศจิกายน 2563  
ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

กรมพลศึกษา 

นางสาวสุชานาถ ใหมบัวเขียว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วิ่งผลัด 4x100 ม.หญิง 
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 
ประจ าปี 2564 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬา
ที่ 6 ระหว่างวันที่ 23 – 30 พฤศจิกายน 2563  
ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

กรมพลศึกษา 

นางสาวศศิชา  พรมหนก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วิ่งผลัด 4x100 ม.หญิง 
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 
ประจ าปี 2564 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬา
ที่ 6 ระหว่างวันที่ 23 – 30 พฤศจิกายน 2563  
ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 
 
 
 

กรมพลศึกษา 
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รายช่ือ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

นางสาวนลิน  ภาชนะ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วิ่งผลัด 4x100 ม.หญิง 
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 
ประจ าปี 2564 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬา
ที่ 6 ระหว่างวันที่ 23 – 30 พฤศจิกายน 2563  
ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

กรมพลศึกษา 

เด็กหญิงอริสา  เจวรัมย์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วิ่งผลัด 4x100 ม.หญิง 
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 
ประจ าปี 2564 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬา
ที่ 6 ระหว่างวันที่ 23 – 30 พฤศจิกายน 2563  
ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

กรมพลศึกษา 

นายกิตษดี สีเรืองตา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เซปักตะกร้อ ชาย 
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 
ประจ าปี 2564 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬา
ที่ 6 ระหว่างวันที่ 23 – 30 พฤศจิกายน 2563  
ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

กรมพลศึกษา 

นางสาวจิดาภา  ศรีค าภา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เซปักตะกร้อ หญิง 
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 
ประจ าปี 2564 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬา
ที่ 6 ระหว่างวันที่ 23 – 30 พฤศจิกายน 2563  
ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

กรมพลศึกษา 
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ประเภทครู (ระดับจังหวัด) 

รายช่ือ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

นายเอกชัย  ปานนูน ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองเซปักตะกร้อ รุ่น 18 ปี หญิง  
ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญเงินเซปักตะกร้อ รุ่น 14 ปี ชาย  
การแข่งขันระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ประจ าปี 2563  ระหว่างวันที่ 1 – 9 พฤศจิกายน 2563 

ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

นายภานุมาส  แรงเขตกิจ ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญเงินวอลเลย์บอลชายหาด  
รุ่น 18 ปี หญิง  
ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองแดงวอลเลย์บอลชายหาด  
รุ่น 14 ปี หญิง การแข่งขันระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค
จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี 2563  ระหว่างวันที่ 1 – 9 
พฤศจิกายน 2563 

ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

นายมนตรี  สีนาค ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง กระโดดสูง รุ่น 14 ปี หญิง  
ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง วิ่ง 400 ม.รุ่น 14 ปี หญิง 
การแข่งขันระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ประจ าปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 – 9 พฤศจิกายน 2563 

ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

นางสาวสุวนันท์  วงมงคล 
 

ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองกระโดดไกล รุ่น 18 ปี หญิง  
ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญกระโดดสูง รุ่น 18 ปี หญิง  
การแข่งขันระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ประจ าปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 – 9 พฤศจิกายน 2563 

ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

นางจีรวรรณ ปานนูน บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประเภท
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี 2563 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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ประเภทนักเรียน (ระดับจังหวัด) 

รายช่ือ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

เด็กหญิงศศิเพ็ญชญา  ด้วงพงษ์ 

 

รองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิง 
ในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด การ
แข่งขันระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัด
เพชรบูรณ์ ประจ าปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 – 9 
พฤศจิกายน 2563 

ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

เด็กหญิงกัญญาวีร์  กันทะ 

 

รองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิง 
ในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด การ
แข่งขันระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัด
เพชรบูรณ์ ประจ าปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 – 9 
พฤศจิกายน 2563 

ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

นางสาวปนัดดา  ทิศหล้า 

 

รองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง 
ในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด การ
แข่งขันระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัด
เพชรบูรณ์ ประจ าปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 – 9 
พฤศจิกายน 2563 

ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

นางสาวณิชมน  สีข า 
 

รองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง 
ในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด การ
แข่งขันระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัด
เพชรบูรณ์ ประจ าปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 – 9 
พฤศจิกายน 2563 

ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

นางสาวนิรารัตน์  นาสะอ้าน 

 

ชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง 
ในการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ การแข่งขัน
ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ประจ าปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 – 9 พฤศจิกายน 
2563 

ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

นางสาวจิดาภา  ศรีค าภา 

 

ชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง 
ในการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ การแข่งขัน
ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ประจ าปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 – 9 พฤศจิกายน 
2563 
 

ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัด
เพชรบูรณ์ 
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รายช่ือ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

นางสาวสุพัตรา  โพนทอง 

 

ชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง 
ในการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ การแข่งขัน
ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ประจ าปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 – 9 พฤศจิกายน 
2563 
 

ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

เด็กชายฤทธิเดช  เพชรสังหาร 

 

รองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย 
ในการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ การแข่งขัน
ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ประจ าปี 2563 

ระหว่างวันที่ 1 – 9 พฤศจิกายน 2563 

ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

เด็กชายกฤตภาส  พลตรี รองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย 
ในการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ การแข่งขัน
ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ประจ าปี 2563 

ระหว่างวันที่ 1 – 9 พฤศจิกายน 2563 

ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

เด็กชายชนชน  มีค า รองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย 
ในการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ การแข่งขัน
ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ประจ าปี 2563 

ระหว่างวันที่ 1 – 9 พฤศจิกายน 2563 

ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

เด็กหญิงนภัส ภาชนะ ชนะเลิศวิ่ง 400 ม. , กระโดดสูง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 วิ่ง 200 ม.  
รองชนะเลิศอันดับที่ 2  กระโดดไกล 
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิง 
ในการแข่งขันกีฬากรีฑา การแข่งขันระหว่าง
โรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี 
2563 ระหว่างวันที่ 1 – 9 พฤศจิกายน 2563 

 
 
 
 

 

ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัด
เพชรบูรณ์ 
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รายช่ือ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

เด็กชายจิราวัฒน์  ตันสมรส รองชนะเลิศอันดับที่ 2 วิ่ง 200 ม.  
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย 
ในการแข่งขันกีฬากรีฑา การแข่งขันระหว่าง
โรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี 
2563 ระหว่างวันที่ 1 – 9 พฤศจิกายน 2563 
 

ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

นางสาวนลิน  ภาชนะ ชนะเลิศ วิ่ง 100 ม. , วิ่ง 200 ม., วิ่ง 400 ม., 
วิ่งผลัด 4x100 ม., วิ่งผลัด 4x400 ม. 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กระโดดสูง  
รองชนะเลิศอันดับที่ 2  กระโดดไกล 
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง 
ในการแข่งขันกีฬากรีฑา การแข่งขันระหว่าง
โรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี 
2563 ระหว่างวันที่ 1 – 9 พฤศจิกายน 2563 

ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

เด็กหญิงอริสา  เจวรัมย์ ชนะเลิศวิ่งผลัด 4x100 ม.  
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 วิ่ง 200 ม. 
, วิ่งผลัด 4x400 ม.  
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง 
ในการแข่งขันกีฬากรีฑา การแข่งขันระหว่าง
โรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี 
2563 ระหว่างวันที่ 1 – 9 พฤศจิกายน 2563 

ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

เด็กหญิงสุชานาถ  ใหมบัวเขียว ชนะเลิศวิ่งผลัด 4x100 ม.  
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 วิ่ง 800 ม.  
วิ่งผลัด 4x400 ม.  
รองชนะเลิศอันดับที่ 2  กระโดดสูง 
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง 
ในการแข่งขันกีฬากรีฑา การแข่งขันระหว่าง
โรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี 
2563 ระหว่างวันที่ 1 – 9 พฤศจิกายน 2563 
 
 
 

ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัด
เพชรบูรณ์ 
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รายช่ือ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

นางสาวธิดาพร  ธานค า ชนะเลิศวิ่งผลัด 4x100 ม.  
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 วิ่งผลดั 4x400 ม. 
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง 
ในการแข่งขันกีฬากรีฑา การแข่งขันระหว่าง
โรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี 
2563 ระหว่างวันที่ 1 – 9 พฤศจิกายน 2563 

ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

นายพิชิตพงษ์  กองผ่าน ชนะเลิศ วิ่งผลัด 4x100 ม. 
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย 
ในการแข่งขันกีฬากรีฑา การแข่งขันระหว่าง
โรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี 
2563 ระหว่างวันที่ 1 – 9 พฤศจิกายน 2563 

ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

นายวายุ โฉมงาม ชนะเลิศ วิ่งผลัด 4x100 ม. 
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย 
ในการแข่งขันกีฬากรีฑา การแข่งขันระหว่าง
โรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี 
2563 ระหว่างวันที่ 1 – 9 พฤศจิกายน 2563 

ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

นายวรากร  ศรีท้วม ชนะเลิศ วิ่งผลัด 4x100 ม. 
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย 
ในการแข่งขันกีฬากรีฑา การแข่งขันระหว่าง
โรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี 
2563 ระหว่างวันที่ 1 – 9 พฤศจิกายน 2563 

ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

นายณภัทร์  รุ่งสัมฤทธิ์ ชนะเลิศ วิ่งผลัด 4x100 ม. 
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย 
ในการแข่งขันกีฬากรีฑา การแข่งขันระหว่าง
โรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี 
2563 ระหว่างวันที่ 1 – 9 พฤศจิกายน 2563 
 
 
 
 
 

 

ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัด
เพชรบูรณ์ 
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รายช่ือ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

นางสาวดวงพร  ชัยบุญ ชนะเลิศ  วิ่ง 400 ม. , วิ่งผลัด 4x100 ม., วิ่งผลัด 
4x400 ม., ผลัดผสม 4x100 ม., กระโดดสูง, 
กระโดดไกล, เขย่งก้าวกระโดด 
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง 
ในการแข่งขันกีฬากรีฑา การแข่งขันระหว่าง
โรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี 
2563 ระหว่างวันที่ 1 – 9 พฤศจิกายน 2563 

ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

นางสาวพัชรพร  ใหมบัวเขียว ชนะเลิศ  วิ่ง 100 ม. , วิ่ง 200 ม., วิ่งผลัด 
4x100 ม., วิ่งผลัด 4x400 ม.,  
ผลัดผสม 4x100 ม.   
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง 
ในการแข่งขันกีฬากรีฑา การแข่งขันระหว่าง
โรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี 
2563 ระหว่างวันที่ 1 – 9 พฤศจิกายน 2563 

ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

นางสาวศศิชา  พรหมนก ชนะเลิศ  วิ่งผลัด 4x100 ม.,วิ่งผลัด 4x400 ม.   
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง 
ในการแข่งขันกีฬากรีฑา การแข่งขันระหว่าง
โรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี 
2563 ระหว่างวันที่ 1 – 9 พฤศจิกายน 2563 

ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

นางสาวกิรติ  เพ็งแก่นแท้ ชนะเลิศ  วิ่งผลัด 4x100 ม.,วิ่งผลัด 4x400 ม.   
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง 
ในการแข่งขันกีฬากรีฑา การแข่งขันระหว่าง
โรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี 
2563 ระหว่างวันที่ 1 – 9 พฤศจิกายน 2563 

ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

นางสาวกนกวรรณ  ตุ้ยมูล       รองชนะเลิศอันดับที่ 1  ขว้างจักร 
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง 
ในการแข่งขันกีฬากรีฑา การแข่งขันระหว่าง
โรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี 
2563 ระหว่างวันที่ 1 – 9 พฤศจิกายน 2563 
 
 
 

ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัด
เพชรบูรณ์ 
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รายช่ือ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

นางสาวเบญจรัตน์  เกตุทอง   รองชนะเลิศอันดับที่ 2  พุ่งแหลน 
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง 
ในการแข่งขันกีฬากรีฑา การแข่งขันระหว่าง
โรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี 
2563 ระหว่างวันที่ 1 – 9 พฤศจิกายน 2563 
 

ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

นายเพียงศักดิ์  จันทร์เพ็ง ชนะเลิศ  ผลัดผสม 4x100 ม.  
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย 
ในการแข่งขันกีฬากรีฑา การแข่งขันระหว่าง
โรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี 
2563 ระหว่างวันที่ 1 – 9 พฤศจิกายน 2563 

ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

นายภูสวัสดิ์  เสมา      ชนะเลิศ  ผลัดผสม 4x100 ม.  
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย 
ในการแข่งขันกีฬากรีฑา การแข่งขันระหว่าง
โรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี 
2563 ระหว่างวันที่ 1 – 9 พฤศจิกายน 2563 

ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

นายธีระเดช  กุนสง ชนะเลิศ  ทุ่มน้ าหนัก 
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย 
ในการแข่งขันกีฬากรีฑา การแข่งขันระหว่าง
โรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี 
2563 ระหว่างวันที่ 1 – 9 พฤศจิกายน 2563 

ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

นายวงศ์เงิน  บ ารุงสุข รองชนะเลิศอันดับที่ 1  วิ่ง 400 ม. , วิ่งผลัด 
4x100 ม. 
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย 
ในการแข่งขันกีฬากรีฑา การแข่งขันระหว่าง
โรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี 
2563 ระหว่างวันที่ 1 – 9 พฤศจิกายน 2563 

ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

นายเดชาวัต  โฉมอุปฮาด รองชนะเลิศอันดับที่ 1 วิ่งผลดั 4x400 ม. 
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย 
ในการแข่งขันกีฬากรีฑา การแข่งขันระหว่าง
โรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี 
2563 ระหว่างวันที่ 1 – 9 พฤศจิกายน 2563 

ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัด
เพชรบูรณ์ 
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รายช่ือ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

นายทัศน์พล  ศูนย์ปั้ง      รองชนะเลิศอันดับที่ 1  กระโดดสูง 
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย 
ในการแข่งขันกีฬากรีฑา การแข่งขันระหว่าง
โรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี 
2563 ระหว่างวันที่ 1 – 9 พฤศจิกายน 2563 

ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัด
เพชรบูรณ์ 
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นางสาวนิรารัตน์  นาสะอ้าน  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตะกร้อลอดห่วงสากลหญิง 
การแข่งขันตะกร้อหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ครั้งที่ 3  

ระหว่างวันที่ 8 - 12 ธันวาคม 2563 ณ Fashion Island กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางวัลชนะเลิศ  นายภาคย์  สุนทรพงษ์   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   นายเพชร  สุนทรพงษ์ 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 นายภูมิ  สุนทรพงษ์   การแข่งขันจักรยานประเภทเสือภูเขา
ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

   ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดกาญจนบุรี 
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รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเซปักตะกร้อหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42  รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันกีฬาที่ 6  
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 23-30 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันเซปักตะกร้อชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42  รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันกีฬาที่ 6  
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 23-30 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดเพชรบูรณ ์
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รางวัล 4 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง การแข่งขันกรีฑา 
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42  รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันกีฬาที่ 6  
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 23-30 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางวัล 1 เหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาจักรยาน 
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42  รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันกีฬาที่ 6  
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 23-30 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันเซปัคตะกร้อ  รุ่น 18 ปีหญิง  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเซปัคตะกร้อ  รุ่น 14 ปีชาย   

การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี 2563 
ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 9  ตุลาคม 2563  ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเพชรบูรณ์ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด รุ่น 14 ปีหญิง  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด รุ่น 18 ปีหญิง  
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี 2563 

ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 9 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเพชรบูรณ์ 



61 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมกรีฑาการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์  

ประจ าปี 2563 ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 9 ตุลาคม 2563  
ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเพชรบูรณ์ 
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ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศกรีฑาหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี  
รางวัลการแข่งขัน  19  เหรียญทอง  14 เหรียญเงิน  15 เหรียญทองแดง 
การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 “เพชรบุระเกมส์” 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 4  มีนาคม 2564 
 

 
 
 

ตัวแทนนักเรียนร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE  
 งานกาชาดมะขามหวานจังหวัดเพชรบูรณ์  
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กิจกรรมค่ายวิชาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
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การเข้าค่ายอบรมลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

กิจกรรมวันคริสมาสต์และวันขึ้นปีใหม่ 
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กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมจีน 
 

กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ 
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กิจกรรม TO be number one เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด 

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด 
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คณะครูและนักเรียนจิตอาสาช่วยงานประดิษฐ์บายศรีและจัดสถานที่ 
งานประจ าปีบวงสรวงหลวงพ่อทบ ณ วัดช้างเผือก 

  

นักเรียนร่วมบริจาคโลหิต ณ บริษัทจุลไหมไทย  
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การมอบเกียรติบัตรให้คณะครูและนักเรียนที่เป็นยอดนักออมของโรงเรียนธนาคาร 

การมอบทุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 24 มีนาคม 2564  
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นักเรียนร่วมกิจกรรมการประกวดเจดีย์ทรายด้วยวัสดุรีไซเคิล ห้างบิกซีเพชรบูรณ์ 
 

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6  

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ประจ าปี 2563 
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นักเรียนชั้น ม.3 และม.4 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมนักเรียน  

การแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ประจ าปี 2563 
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ข้าราชการครูและบุคลากรเข้าอบรมตามโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม นางจีรวรรณ ปานนูน 
ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประเภทข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ประจ าปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

นักเรียนชั้น ม.4 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
 จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ หอประชุมโรงเรียน   



72 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                     นักเรียน ครแูละบุคลากรร่วมกิจกรรม Big cleaning  
 

สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลวังชมพู ออกตรวจติดตาม 
การด าเนินงานป้องกันโรคติดต่อโควิด-19 ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) 
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  รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

  
 
 
 
 

ตัวแทนนักเรียนและข้าราชการครูเข้าร่วมกิจกรรม 
การยกระดับสมรรถนะและทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจ าปี 2563 

 
 
 
 

ได้รับรางวัลชนะเลิศการประดิษฐ์ชุดโลกอวกาศ   
   

 
 
 
 

                    รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการเขียนโปรแกรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
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สรุปนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 

ศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 
 

ที ่ สถานศึกษา จ านวน(คน) หมายเหตุ 

ชาย หญิง รวม 
1. มหาวิทยาลัยนเรศวร - 3 3  
2. มหาวิทยาลัยพะเยา - 5 5  

3. มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี - 1 1  
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 5 12 17  
5. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเพชรบูรณ์ 9 2 11  

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม - 4 4  
7. วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 16 7 23  
8. วิทยาลัยเซนเทเรซา - 1 1  
9. สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ 3 6 9  
  33 41 74  

 

 
-นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   ปีการศึกษา 2563 มีจ านวน 93 คน จบการศึกษา 91 คน 
-ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา    ปีการศึกษา 2564  จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 81.32 
-ไม่ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564   จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 18.68 
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) ประจ าปี 2563 

*************************************************************************** 
ค าชี้แจง    

1. การประเมินนี้เป็นการประเมินความพึงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) ประจ าปี 2563 
 

           ผู้ประเมินแบบสอบถาม จ านวน  1,251  คน ประกอบด้วย  
1. ผู้บริหาร  1   คน        2. นักเรียน      600    คน     
3. ครู        50   คน       4. ผู้ปกครอง    600    คน      

2.    เกณฑ์การประเมินความพึงพอใจดังนี้ 
1.00 - 1.50      หมายถึง  พึงพอใจน้อยที่สุด      1.51 - 2.50   หมายถึง  พึงพอใจน้อย 

           2.51 - 3.50     หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง     3.51 - 4.50   หมายถึง  พึงพอใจมาก 
          4.51 -  5.00     หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด 

 
หัวข้อประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ  
รวม 

 

X  

 
S.D มาก

ที่สุด 
มาก 
 

ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ด้านที่ 1 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ด้านความสามารถในการสื่อสาร 523 423 291 14 0 1251 4.16 0.82 
1.2 ด้านความสามารถในการคิด 421 354 443 33 0 1251 3.93 0.89 
1.3 ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 407 465 377 2 0 1251 4.02 0.80 
1.4 ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 566 402 283 0 0 1251 4.23 0.79 
1.5 ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 584 613 54 0 0 1251 4.42 0.57 
1.6 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 493 496 248 14 0 1251 4.17 0.78 

เฉลี่ย 4.15 
ด้านที่ 2 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครู 
2.1 การปฏิบัติตนต่อศิษย์ด้วยความรักและ
ความเอาใจใส่ต่อผู้เรียน 

581 573 97   0 1251 4.39 0.63 

2.2 การจัดการเรียนรู้ 413 449 362 27 0 1251 4.00 0.84 
2.3 การติดตามและรายงานผลการเรียนของ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

427 455 369 0 0 1251 4.05 0.80 

2.4 การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 478 384 389 0 0 1251 4.07 0.83 
เฉลี่ย 4.13 
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หัวข้อประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ  
รวม 

 

X  

 
S.D มาก

ที่สุด 
มาก 
 

ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ด้านที่ 3 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาสถานศึกษา 
3.1 การพัฒนาสถานศึกษา 467 558 226 0 0 1251 4.19 0.72 
3.2 การสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน 594 521 136 0 0 1251 4.37 0.67 
3.3 การเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน 416 513 320 2 0 1251 4.07 0.77 
3.4 การให้บริการชุมชน 443 448 360 0 0 1251 4.07 0.80 
3.5 การพัฒนาสถานศึกษาจนประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 

403 578 270 0 0 1251 4.11 0.73 

เฉลี่ย 4.16 
ด้านที่ 4  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา 
4.1 ด้านเอกลักษณ์และชื่อเสียงของโรงเรียน 517 492 223 19 0 1251 4.20 0.78 
4.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน 402 326 499 24 0 1251 3.88 0.89 
4.3 ด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 441 514 295 1 0 1251 4.12 0.76 
4.4 ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม 584 576 89 2 0 1251 4.39 0.62 

เฉลี่ย 4.15 
รวมเฉลี่ย 4.14 

 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) ประจ าปี 2563 ในการประเมิน 4 ด้าน พบว่า ด้านที่ 1 ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 (พึงพอใจมาก)  ด้านที่ 2 ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีความพึงพอใจต่อครูมีค่าเท่ากับ 4.13 (พึงพอใจมาก)  ด้านที่ 3 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาสถานศึกษามีค่าเท่ากับ 4.16 (พึงพอใจมาก)  ด้านที่ 4 ผู้ปกครองและชุมชนมี
ความพึงพอใจต่อสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 (พึงพอใจมาก)  รวมเฉลี่ย 4 ด้าน มีค่าผลการประเมินเฉลี่ย 
4 ด้าน เท่ากับ 4.14  (พึงพอใจมาก)   

 

ข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษา 
 

1. การส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียนด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
2. การสนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนด้อยโอกาส 
3. การแจ้งข่าวสารการขาดเรียน การมาเรียนและผลการเรียนนของนักเรียนกับผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง 
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                         ค าสั่งโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 
                                         ที่ 42/ 2563 
                เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา   

ประจ าปีการศึกษา 2563 
  โดยที่มีกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์  2561 
ข้อ 3 ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา จัดให้มีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก ดังนั้นเพ่ือให้การจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินงาน ดังมี
รายนามต่อไปนี้ 
 

1.  คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  ประกอบด้วย 
1.1 ดร.นันท์นภัส  บุญยอด          รองผู้อ านวยการโรงเรียน             ประธานกรรมการ 
1.2 นายสุทธิศักดิ์  คุ้มศรี   คร ู          กรรมการ 
1.3 นางสาวปณิชา  จันสีดา  คร ู           กรรมการ 
1.4 นางสาวกัญญาวีร์ แซมสีม่วง  คร ู          กรรมการ 
1.5 นายเอกชัย  ปานนูน   คร ู          กรรมการ 
1.6  นางสาววรัญญา  ทองมหา  คร ู           กรรมการ 
1.8  นางจีรวรรณ  ปานนูน  คร ู          กรรมการ 

มีหน้าที ่ อ านวยการ  ให้ค าปรึกษา ประสานงาน  แก้ไขปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินงาน 
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
  

 2.  คณะกรรมการด าเนินงาน   
              1. ดร.นันท์นภสั  บุญยอด รองผู้อ านวยการ         ประธานกรรมการ 
      2. นายเอกชัย     ปานนูน  คร ู     กรรมการ 
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   3. นางสาววรัญญา ทองมหา   คร ู    กรรมการ 
    4. นางสาวรวีวรรณ  ซ่งสกุลไพศาล  คร ู    กรรมการ 
             5. นางสาวจิราพร   มากน้อย   คร ู    กรรมการ 
             6. นางสาวรวีวรรณ  ซ่งสกุลไพศาล  คร ู     กรรมการ 
             7. นางสาวธิวดี      สีทองค า     คร ู    กรรมการ 
   8. นางสาวสุวนันท์  วงศ์มงคล   คร ู    กรรมการ 
   9. นายจิติยากร  มหันต์    คร ู    กรรมการ 
  10. นายอนิรุธ        เอี่ยมชยั   คร ู    กรรมการ 

 11. นางจีรวรรณ      ปานนนู   คร ู  กรรมการ/เลขานุการ 
  

มีหน้าที่ 
1. เขียนรายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2563  ให้เรียบร้อยตามกรอบระยะเวลาที่  

ต้นสังกัดก าหนด 
2. ด าเนินการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง ให้เรียบร้อยตามกรอบและระยะเวลาที่หน่วยงานต้น

สังกัด 
 

3.คณะกรรมการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง 
3.1 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1.  นางสาวจิราพร  มากน้อย   ครู                            ประธานกรรมการ 
 2.  นางสาวชญานิษ  คงศรีไพร  คร ู         กรรมการ 

3. นายวันเฉลิม บุญสอน   คร ู         กรรมการ  
4 นายวีระพงษ์  สุดท า   คร ู         กรรมการ 
5. นางสาวรสสุคนธ์  แซ่เล้า  คร ู         กรรมการ 
6. นายอนิรุทธ์  เอี่ยมชัย   คร ู         กรรมการ 
7. นางสาววิลาวัลย์  วันนะ  คร ู         กรรมการ 
8. นายอรรถวิทย์  สาราช   ผู้ช่วยคร ู        กรรมการ  
9. นายพสุวัฒน์ ฤกษ์รัตนประทีป  คร ู       กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที่ 1. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อด าเนินการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา  
2563 ดังนี้ 

1) มีความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ไขปัญหา 



79 
 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตรกรรม 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6) มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

           2. เขียนรายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2563 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

1. นายเอกชัย   ปานนูน                       ครู               ประธานกรรมการ 
2. นายอนันตโชค  ขาวพล  คร ู          กรรมการ 
3. นายสมชาย  สายมี   คร ู           กรรมการ 
4. นายสัญญา  วงศ์จันทร์   คร ู          กรรมการ 
5. นายทินกร  พิมพ์สิงห์   คร ู          กรรมการ 
6. นายสมคะเน  แสงจ าปา  คร ู           กรรมการ 
7. นายบัญชา  อเนกะเวียง  คร ู          กรรมการ 
8. นายธานินทร์  ทองค าสุก  คร ู           กรรมการ 
9. นายมนตรี  สีนาค   คร ู              กรรมการ 
10. นายภานุมาส  แรงเขตกิจ  คร ู              กรรมการ 
11. นางสาวมณัญญา  พรินทรากูล ครู                        กรรมการ 
12. นางสาวพรนภา ค าพิสมัย คร ู              กรรมการ 
13. นายชัยพร  แสงแก้วสุก  คร ู        กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่  1. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อด าเนินการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2563 
ดังนี้ 

     1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
     2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
      3) การยอมรับที่จะอยู่รวมกันบนความแตกต่างหลากหลาย 
      4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

          2. เขียนรายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2563  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 
3.2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. นายสุทธิศักดิ์     คุ้มศรี                     ครู                         ประธานกรรมการ      
2.  นายเอกชัย        ปานนูน                ครู                                    กรรมการ 
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3.  นางสาวกัญญาวีร์  แซมสีม่วง                ครู                                  กรรมการ 
4.  นางสาววรัญญา  ทองมหา                    ครู                                  กรรมการ 
5.  นางสาวปณิชา  จันสีดา      ครู                                       กรรมการ 
6. นางสาวชญานิษ  คงศรีไพร      คร ู                  กรรมการ 
7. นางศิริธร  จ าปาวงษ์       คร ู                  กรรมการ 
8. นางวรนุช  กระทู้       คร ู                  กรรมการ 
9. นางสาวรวีวรรณ ซ่งสกุลไพศาล      คร ู                  กรรมการ 
10. ดร.วิทวัศ  ดวงภุมเมศ         คร ู                  กรรมการ 
11. นางสาวสุวนันท์ วงศ์มงคล      คร ู                  กรรมการ 
12. นางสาวประกายแก้ว  บุญมี      คร ู                  กรรมการ 
13. นางจีรวรรณ  ปานนูน      คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 

   หน้าที่ 1. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อด าเนินการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา  
2563  ดังนี้ 
 

      1) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
      2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
      3) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
      4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
      5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
      6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 2. เขียนรายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา 2563 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร

และการจัดการ 
 
3.3 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. นางสาวปณิชา  จันสีดา                      ครู                         ประธานกรรมการ 
2. ดร.วิทวัศ   ดวงภุมเมศ   คร ู         กรรมการ 
3. นางพัชรี  คงวุธ   คร ู                  กรรมการ  
4. นางธิดา  ปัญญาศุภโชติ  คร ู                  กรรมการ 
5. นางสมฤดี  แสงมณี   คร ู                  กรรมการ 
6. นางกรรณิการ์  นิธิศธนากุล  คร ู                  กรรมการ 
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7. นายเอกชัย ปานนูน   คร ู                  กรรมการ 
8. นางสาวชญานิษ คงศรีไพร  คร ู                  กรรมการ 
9. นายสัญญา  วงศ์จันทร์   คร ู                  กรรมการ 
10. นางวรนุช   กระทู้   คร ู                  กรรมการ 
11. นางสาวพรนภา  ค าพิสมัย  คร ู           กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่1. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อด าเนินการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2563  
ดังนี้ 

   1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
   2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
   4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
    5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
2. เขียนรายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2563  มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการ

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

4. คณะกรรมการฝ่ายประเมินและสรุปรายงานผล 

4.1 ดร.นันท์นภัส  บุญยอด          รองผู้อ านวยการโรงเรียน             ประธานกรรมการ 
4.2 นายสุทธิศักดิ์  คุ้มศรี   คร ู          กรรมการ 
4.3 นางสาวปณิชา  จันสีดา  คร ู           กรรมการ 
4.4 นางสาวกัญญาวีร์ แซมสีม่วง  คร ู          กรรมการ 
4.5 นายเอกชัย  ปานนูน   คร ู          กรรมการ 
4.6  นางสาววรัญญา  ทองมหา  คร ู           กรรมการ 
4.7 นางสาวรวีวรรณ ซ่งสกุลไพศาล คร ู           กรรมการ 
4.8 นายวีระพงษ์  สุดท า   คร ู           กรรมการ 
4.9 นายพสุวัฒน์ ฤกษ์รัตนประทีป           คร ู              กรรมการ 
4.10  นางจีรวรรณ  ปานนูน  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที่  
1. รวบรวมเอกสารข้อมูล เพ่ือเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2563 
2. สรุปและประเมินผลการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2563 
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ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย ในการจัดท า
รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2563 ให้เป็นด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 
 
 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้ เป็นต้นไป 
 
 

      สั่ง  ณ  วันที่  17  มีนาคม  พ.ศ.  2563 
 
 

                         
 
      

                            (ดร.นนัท์นภัส  บุญยอด) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
(วังชมภูวิทยาคม) 
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คณะกรรมรับผิดชอบงานประกันคุณภาพของโรงเรียน 
1.   นางจีรวรรณ  ปานนูน 
2. นางสาววรัญญา  ทองมหา 
3. นางสาวรวีวรรณ  ซ่งสกุลไพศาล    

 
คณะที่ปรึกษา 

ดร.นันท์นภัส  บุญยอด   รองผู้อ านวยการโรงเรียน  
 
ผู้จัดท าเอกสาร 

1. นางจีรวรรณ      ปานนูน 
2. นายพสุวัฒน์  ฤกษ์รัตนประทีป 
3. นายวีระพงษ์  สุดท า 
4. นางสาวสุวนันท์   วงศ์มงคล 
5. นางสาววิลาวัลย์    ชัยชนะ 
6. นายอนิรุทธ์        เอี่ยมชัย 

 


