
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประเมินตนเอง 
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ประจ ำปีกำรศึกษำ 

โรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม 

ต าบลหงษ์เจริญ  อ าเภอท่าเซะ  จังหวัดชุมพร 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต  11 
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โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๑๑ 

ส านกังานคณะกรรมการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศกึษาธกิาร 

 
 
 



 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
  
 โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ตั้งอยู่หมู่ ๔ ต าบลหงษ์เจริญ อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีบุคลากร
สายบริหาร ๑ คน ข้าราชการครู ๑๕ คน ครูอัตราจ้าง ๔ คน ลูกจ้างประจ า ๑ คน เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน และมี
นักเรียน ๑๖๘ คน โรงเรียนได้ด าเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบันโดยได้ด าเนินงานตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 
 ๑. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและก าหนดค่าเป้าหมายในการพัฒนา ให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานชาติ และมาตรฐานการศึกษาของต้นสังกัด สภาพบริบท ปัญหา ความต้องการโดยเน้นการมีส่วนร่วม 
 ๒. การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี                
ให้สอดคลอ้งกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 ๓. ปฏิบัติงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 ๔. จัดให้มีการก ากับติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ 
อย่างต่อเนื่อง  

๕. จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองน ามาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา/ส่งหน่วยงานต้นสังกัด 
 
ผลการด าเนินงาน 
  

๑. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา: ดเีลิศ 

 มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

ค่าเฉลี่ยรวม/ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

๒. กระบวนการการพัฒนา 
 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัด
การศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตาม
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรใน
สถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง และศิษย์เก่าเพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับ
วิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีก ารปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล

ก 



 

การด าเนินงานเป็นระยะ และสรุปผลการด าเนินงาน มีการก าหนดให้คุณครูทุกท่านส่งแผนการสอน/โครงการสอน
ทุกรายวิชา มีการตรวจสอบ ก ากับติดตาม นิเทศการสอนอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  ซึ่งการนิเทศจะดูตั้งแต่
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย บรรยากาศของห้องเรียน การบริหาร
จัดการชั้นเรียน มีการใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่หลากหลายตามศักยภาพของผู้เรียน ให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่า “มุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีคุณลักษณะใน
ศตวรรษที่  ๒๑ เป็นคนดี มีคุณธรรม บนพ้ืนฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”และยังคง 
อัตลักษณ์ “คนดี  มีคุณธรรม”และเอกลักษณ์ “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามวิถีพอเพียง ”  

จุดเด่น 

           ๑. ด้านคุณภาพผู้เรยีน 

๑.๑ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา ท าให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบ
ระดับชาติ  O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส่วนผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สูงขึ้นกว่า          
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนในทุกด้าน ด้านวิชาการได้รับรางวัล
เหรียญทองระดับชาติ ๖ เหรียญทอง ๒ เหรียญเงิน ๑ เหรียญทองแดง ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ:ภาคใต้ ครั้งที่ ๖๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช และเป็นเลิศด้านกีฬาวู๊ดบอล ผู้เรียน
ได้เป็นตัวแทนนักกีฬาวู๊ดบอลจังหวัดชุมพรเข้าแข่งขันกีฬาเยาวชน ระดับภาคใต้ เขต ๘ ได้รางวัลเหรียญทอง           
รองชนะเลิศอันดับ ๑ และ ได้รับรางวัล อันดับที่ ๔ ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ “อุดรธานีเกมส์” 
จังหวัดอุดรธานี ผู้เรียนมีโอกาสได้ศึกษาต่อจนจบหลักสูตรตามนโยบายการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร้อยละของนักเรียนที่ออก
กลางคันลดลง 

๑.๒ ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่าเริงแจ่มใส สุขภาพจิตดี มีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา              
มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบหน้าที่ มีคุณธรรม จริยธรรม จนเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน “คนดี มีคุณธรรม” เป็น
ที่ยอมรับของชุมชน  

๑.๓ การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิชาโครงงานท าให้ผู้เรียน สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีประกอบการ
ค้นคว้าเพ่ือเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ เกิดเป็นนวัตกรรมทางการเรียนรู้มากขึ้น 

           ๒. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

 ๒.๑ ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่นมีหลักการบริหาร และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน 
สามารถเป็นแบบอย่างและมีหลักคิดที่ดีในการท างาน มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ และ
คณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท ร่วมมือกับชุมชนในการ
พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  



 

 ๒.๒ โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (๑ ต าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ)  

 ๒.๓ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมและนิเทศงานที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม 
การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่มย่อย เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

 ๒.๓ โรงเรียนมีกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนดี ท าให้ได้รับความร่วมมือในการสนับสนุนด้านงบประมาณ เพ่ือ
พัฒนาสถานศึกษา ทั้งยังมีระบบดูแลช่วยเหลือที่ดี มีกิจกรรมเยี่ยมบ้านที่ครบถ้วนท าให้สามารถดูแลช่วยเหลือ
แก้ปัญหาให้นักเรียนได้ตรงจุด มีแหล่งเรียนรู้ภายนอกที่หลากหลายและรองรับด้านอาชีพให้กับนักเรียนในอนาคต
ได ้

๓. ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๓.๑ ครูมีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้
ปฏิบัติจริงผ่านกระบวนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ มีการวิเคราะห์ผู้เรียน มีผลงานวิจัยในชั้นเรียน ใช้แหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย  ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  

๓.๒ ครูทุกคนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยกย่องชมเชยผู้เรียนที่มีผลงานดีเด่น มอบรางวัล
เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ ครูรักเด็ก เด็กรักครู เด็กรักเด็กสามารถเรียนรูร่วมกันอย่างมีความสุข 

๓.๓ ครูทุกคนมีการพัฒนาตนเองสม่ าเสมอ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เครือข่ายทางวิชาการ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดชุมพร และให้ข้อมูลป้อนกลับ
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องครู
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ  

จุดที่ควรพัฒนา 

 ๑. ด้านคุณภาพผู้เรียน 

  ๑.๑ โรงเรียนควรพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในทุกประเด็นการพิจารณาให้มีคุณภาพสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เพ่ือ
พัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู จัดระบบการเรียนรู้ที่สนองการพัฒนาอย่างรอบด้าน 

  ๑.๒ โรงเรียนควรพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาชีพให้มีความหลากหลาย  เพ่ือสามารถใช้ในการพัฒนา
ความสามารถของนักเรียนในการประยุกต์ความรู้น าไปสู่การศึกษาต่อในอนาคตและการมีอาชีพที่มั่นคงยิ่งขึ้นในอนาคต 

            ๒. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

       ๒.๑ สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

              ๒.๒ เน้นกิจกรรมการนิเทศภายในให้มากขึ้น การรายงานผลการพัฒนาด าเนินการอย่างรวดเร็วและ
ต่อเนื่องเพ่ือการแก้ปัญหาที่ตรงประเด็น เข้าถึงทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางสังคม 



 

            ๓. ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  ๓.๑ ครูควรได้รับการส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายบุคคลในเชิงลึกให้มากขึ้น น ามาใช้ในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถผู้เรียน เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียน  

  ๓.๒ ครูควรน านักเรียนไปศึกษานอกสถานที่และใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆให้มากขึ้น เพ่ือเสริมประสบการณ์ตรง
ให้กับนักเรียน เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับผู้เรียน สามารถค้นพบความถนัด ความสนใจของตนเอง 

แผนพัฒนาเพื่อความย่ังยืนหรือพัฒนาให้ดีขึ้นหนึ่งระดับ 

 ๑. ด้านคุณภาพผู้เรียน 

  ๑.๑ ปรับปรุงพัฒนาและจัดหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือรองรับทางเลือกในการศึกษาต่อและแนวทางในการ
ประกอบอาชีพให้กับผู้เรียน ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 

  ๑.๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพมีศักยภาพในการ
แข่งขัน และมีคุณลักษณะในศตวรรษท่ี ๒๑  

  ๑.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือใช้ค้นคว้าประกอบการเรียนรู้ให้
มากขึ้น สามารถสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 

  ๑.๔ เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ค่านิยมท่ีดีงาม มีจิตสาธารณะ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  ๒. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

  ๒.๑ วิเคราะห์บริบทสถานศึกษา ปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สามารถเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น 
  ๒.๒ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนในการจัดการศึกษา 
  ๒.๓ จัดระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานทั้งภายในและภายนอก 
  ๒.๔ จัดระบบการบริหารจัดการที่เน้นกระบวนการ นิเทศ ติดตาม รายงานผลอย่างต่อเนื่องโดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยรวดเร็ว 

            ๓. ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  ๓.๑ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ระดับพ้ืนฐานมากขึ้น 
  ๓.๒ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
การสื่อสารและการจัดการเรียนการสอน และเพ่ือพัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

  ๓.๓ ใช้การวิจัยในชั้นเรียนของครูเพ่ือการแก้ปัญหาให้แก่นักเรียนให้มากข้ึน 

 



 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 ๑. เน้นพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๒. พัฒนาความสามารถด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู โดยครูวางแผนการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดและตามศักยภาพผู้เรียน โดยส่งเสริมผู้เรียนให้มีการคิดวิเคราะห์                       
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ                
มีความรับผิดชอบ รักการท างาน และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 ๓. ส่งเสริมผู้เรียนด้านความรับผิดชอบ ทั้งส่วนตนและส่วนรวม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีจิตอาสา 
 ๔. ส่งเสริมให้ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลในเชิงลึกให้มากขึ้น ใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหา
และพัฒนาผู้เรียน พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน   
 ๕. แสวงหาเทคนิค/วิธีการ/นวัตกรรม/สื่อเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้กับหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ 
 ๖. พัฒนาความสามารถด้านการใช้ภาษาที่ ๒ คือภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารให้กับครูและนักเรียน 
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่โลกอนาคตท่ีเน้นความเป็นสากลมากข้ึน 

 ๗. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการโดยใช้ระบบคุณภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ค าน า 
 
 เอกสาร “รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒” ฉบับนี้จัดท าขึ้น
เพ่ือรายงานผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ในปีการศึกษา๒๕๖๒ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  ที่ก าหนดให้
สถานศึกษาจัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปีส่งหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่แก่สาธารณชน 

เนื้อหาสาระของเอกสารประกอบด้วย ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนเกี่ยวกับผู้บริหารโรงเรียน ครูและ
บุคลากร นักเรียน งบประมาณ อาคารสถานที่ ชุมชน หลักสูตรสถานศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ผลงาน
ดีเด่น ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็น 
ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 

       
 

   
         (นางพรพนา  แดงสกล) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
               วันที่ ๒๘ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
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สารบัญ 
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บทสรุปผู้บริหาร            ก 
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       ง 
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ส่วนที่ ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 
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        - QR C0de ข้อมูลผลการประเมินตนเอง 
        - QR C0de จดหมายข่าวปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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        - ค าสั่งโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและ 
          คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
        - หลักฐานการเผยแพร่สู่สาธารณชน 

ค 



 

การให้ความเห็นชอบ 
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ของโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
 

 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ครั้งที่๑ / ๒๕๖๓ เมื่อ
วันที่  ๒๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้พิจารณารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา               
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมแล้ว     

 
          เห็นชอบให้ด าเนินการน ารายงานส่งหน่วยงานต้นสังกัดและน าเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 
 
 
  

         (ลงชื่อ)........................................................ 
  (นายอนุกูล  พลวัชรินทร์) 
          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

          โรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ง 



 

ส่วนที ่๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 

๑.  ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม  ตั้งอยู่ เลขที่ ๔๖๕ หมู่ที่  ๔  ต าบลหงษ์เจริญ  อ าเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร 
รหัสไปรษณีย์ ๘๖๑๔๐ โทรศัพท์: ๐๗๗-๖๑๓๒๑๑ โทรสาร: ๐๗๗-๖๑๓๒๑๑ E-mail : hjrschool@gmail.com  
Website : http://hjw.ac.th  สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีเขตพ้ืนที่บริการ 
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม รับผิดชอบจัดการศึกษาในพ้ืนที่เขตบริการ ๓ ต าบล ดังนี้ ต าบลหงษ์เจริญ ต าบลสลุย 
และต าบลสองพ่ีน้อง ผู้อ านวยการสถานศึกษา ชื่อ-สกุล นางพรพนา แดงสกล  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ด ารงต าแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน 
      
  ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 
 
 
 
   
 
 

รูปมือถือหนังสือหน้าเทียนไขที่ส่องสว่าง 
ตรงกลางเป็นตัวอักษรย่อของโรงเรียนที่ล้อมรอบด้วยคติธรรมของโรงเรียน 

 
       ปรัชญาโรงเรียน    นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา : แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 
   

       ค าขวัญโรงเรียน    รักสามัคคี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  เลิศล้ าวิชา 
 

       สีประจ าโรงเรียน    ชมพ ู- น้ าเงิน   
                                          สีชมพู หมายถึง ความรัก  สีน้ าเงิน หมายถงึ ความหนักแน่น ความศรัทธา 
           

       ต้นไม้ประจ าโรงเรียน   ต้นชมพูพันทิพย์ 

       อักษรย่อ    จ.ว.       

       อัตลักษณ์โรงเรียน   คนดี  มีคุณธรรม 
    

       เอกลักษณ์โรงเรียน   ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ตามวิถีพอเพียง   
 
 

 

๑ ๑ 

mailto:hjrschool@gmail.com
http://hjw.ac.th/


 

 
 

       วิสัยทัศน์ 
  มุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีคุณลักษณะในศตวรรษท่ี  ๒๑ เป็นคนดี

มีคุณธรรม บนพ้ืนฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

       พันธกิจ 
 ๑) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีทักษะการเรียนรู้  ทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต                     

ตามมาตรฐานการศึกษา และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒) เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมที่ดีงาม 

ห่างไกลยาเสพติด มีจิตสาธารณะ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนรักษาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดีงามของชาติไทย 
 ๔) พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ เน้นการท างานเป็นทีม 
 ๕) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง โดยใช้สื่อ เทคโนโลยี

สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และเสริมสร้างวินัยเชิงบวก 
 ๖) ส่งเสริมให้ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้

ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาผู้เรียนและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 ๗) พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ ตามวิถีพอเพียง 
           ๘) พัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 
       เป้าประสงค์ 

  ๑) ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะตามมาตรฐานการศึกษาและ
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  ๒) ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม ห่างไกลยาเสพติด                  
มีจิตสาธารณะและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  ๓) ผู้เรียนรักษาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดีงามของชาติไทยและภูมิใจในความเป็นไทย  
  ๔) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ รักการท างานเป็นทีม 
  ๕) ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  โดยใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง

เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และเสริมสร้างวินัยเชิงบวก 
  ๖) ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน

กลับเพื่อพัฒนาผู้เรียนและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
  ๗) สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมภายในโรงเรียนที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ ตามวิถีพอเพียง 

๒ 



 

  ๘) สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา                      
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 
แผนผังโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ 

นางพรพนา  แดงสกล 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 

นางณัฐชา  วงศ์เพชร 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 



 

๒.  ข้อมูลครูและบุคลากรของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล 

อา
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ร 
 (ป

ี) 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 
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กา

รศ
ึกษ

า 
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สอนวิชา/ 

ชั้น 

จ า
นว

นค
รั้ง

/ 
ชั่ว

โม
งก

าร
พัฒ

นา
/ป

 ี

๑ นางพรพนา แดงสกล ๔๘ ๒๗ ผอ. คศ.๓ คม. บริหารการศึกษา - ๒๗/๑๓๘ 
๒ นางจรัสศรี  ซังธาดา ๕๙ ๓๗ ครู คศ.๓ คบ. คหกรรม การงานอาชีพ ๒/๒๔ 
๓ นางยินดี  ช่วยปลอด ๕๘ ๓๔ ครู คศ.๓ ศษ.ม. แนะแนว สังคมศึกษา ๓/๓๐ 
๔ นางเนธิภัค พรมบุญแก้ว ๕๘ ๓๕ ครู คศ.๒ คบ. การบริหารการศึกษา สังคมศึกษา ๒/๑๘ 
๕ นางอุษา  เขื่อนแก้ว ๖๐ ๓๓ ครู คศ.๒ วท.บ. สุขศึกษา ศิลปศึกษา ๒/๒๔ 
๖ นางณัฐชา  วงศ์เพชร ๖๐ ๓๓ ครู คศ.๒ กศ.บ. วิทย์-คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ๓/๓๖ 
๗ นางจินดา  แขวงรถ ๕๒ ๒๙ ครู คศ.๒ ศศ.บ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ๓/๕๔ 
๘ นางขวัญเมือง  พิกุลเงิน ๕๒ ๒๗ ครู คศ.๒ กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ๔/๖๐ 
๙ นางบุญญาพร  เยาวยัง ๕๑ ๒๖ ครู คศ.๒ คบ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ๒/๑๘ 

๑๐ นางสาวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว ๓๘ ๑๒ ครู คศ.๒ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร์ ๓/๔๘ 
๑๑ นายธีรชัย  ชื่นชูวงศ ์ ๓๘ ๑๒ ครู คศ.๒ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร์ ๓/๔๒ 
๑๒ นางกันนิกา  มีอารีย์ ๓๗ ๙ ครู คศ.๑ คบ. เคมี เคมี ๓/๕๔ 
๑๓ นายศุภชัย  ศิวประสิทธิ์กุล ๓๕ ๗ ครู คศ.๑ ศษ.บ ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ๕/๗๒ 
๑๔ นายจิรพจน์  ศรีไสยเพชร ๓๒ ๔ ครู คศ.๑ ศษ.บ พลศึกษา พลศึกษา ๒/๑๘ 
๑๕ นายอิศรา  นุรักษ์ ๒๗ ๓ ครู คศ.๑ คอ.บ. ครุศาสตร์วิศวกรรม การงานอาชีพ ๖/๗๘ 
๑๖ นางสาววริษฐา  กมลเนตร ๒๖ ๓ ครู คศ.๑ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ๔/๕๔ 

  

ครูอัตราจ้าง 

ที ่ ช่ือ – ช่ือสกุล อาย ุ
ประสบการณ ์
การสอน(ปี) 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน จ้างด้วยเงิน 

๑ นางสาวแสงรวี แสงสม ๒๖ ๓ คบ. ชีววิทยา ชีววิทยา  รายได้สถานศึกษา 

๒ นางสาวนิภา  รักช้าง ๒๓ ๑ คบ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  รายได้สถานศึกษา 

๓ นายจตุพร  ไชยเพชร ๒๔ ๑ คบ. พลศึกษา พลศึกษา/สุขศึกษา รายได้สถานศึกษา 

๔ นางสาวพิมยช์นก  สมสมัย ๒๕ ๐.๖ คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย รายได้สถานศึกษา 
 

ลูกจ้างประจ าและเจ้าหน้าที่ธุรการ 

ที ่ ช่ือ – ช่ือสกุล อาย ุ
ประสบการณ ์
การท างาน(ปี) 

วุฒิ วิชาเอก ปฏิบัติหน้าท่ี 
จ้างด้วยเงิน 

๑ นายวิรัช มณีแดง ๕๐ ๒๗ ปวช. ช่างยนต์ ช่างไม้ ๓ เงินเดือนประจ า 

๒ นางสาวปรารถนา เงเลิศ ๒๔ ๑ ปริญญาตร ี การจัดการ เจ้าหน้าท่ีธุรการ งบประมาณสพฐ. 

๔ 



 

     ๒.๑ จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผ ู้บริหาร ครูผ ู้สอน ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจ า เจ้าหน้าที่ธุรการ รวม 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๑ ๑๕ ๔ ๑ ๑ ๒๒ 
 

 
 
 

๒.๒ วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท ปริญญาตร ี ต่ ากว่าปริญญาตร ี รวม 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๔ ๑๗ ๑ ๒๒ 
 

 

ผู้บริหาร; 1; 4%

ครูผู้สอน; 15; 68%

ครูอัตราจ้าง; 4; 18%

ลูกจ้างประจ า; 1; 5%

เจ้าหน้าท่ีธุรการ; 1; 
5%

๕ 

ปริญญาโท
4

18.18%

ปริญญาตรี
17

77.27%

ต่ ากว่าปริญญาตรี
1

4.55%



 

๒.๓ สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน(คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน               
ในแต่ละสาขาวิชา(ชม./สปัดาห์) 

บริหารการศึกษา ๑ ๐ 
ภาษาไทย ๒ ๒๑ 
คณิตศาสตร ์ ๓ ๑๖ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๓ ๒๐ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๓ ๑๗ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ ๑๔ 
ศิลปะ ๑ ๑๗ 
การงานอาชีพ ๒ ๒๔ 
ภาษาต่างประเทศ ๓ ๑๗ 

รวม ๒๐ ๑๘.๒๕ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณิตศาสตร์, 16, 
11%

วิทยาศาสตร์, 20, 
14%

ภาษาไทย, 21, 
14%

ภาษาอังกฤษ, 17, 
12%

สังคมศึกษา, 17, 
12%

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี, 24, 

16%

ศิลปะ, 17, 12%

สุขศึกษาและพลศึกษา, 
14, 9%

๖ 



 

 

๒.๔ อายุเฉลี่ยและประสบการณ์ท างาน 

 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ผ ู้บริหาร ครูผ ู้สอน ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจ า เจ้าหน้าที่ธุรการ 

อายุเฉลี่ย ๔๘ ๔๖ ๒๕ ๕๐ ๒๔ 
ประสบการณ์ท างานเฉลี่ย ๒๗ ๒๑ ๑ ๒๖ ๑ 

 

 
 

๓. ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ( ข้อมูล ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ) 
 

จ านวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวมทั้งหมด เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑ ๒๒ ๑๕ ๓๗ ๓๗ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑ ๑๘ ๑๔ ๓๒ ๓๒ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑ ๑๒ ๒๐ ๓๒ ๓๒ 

รวมมัธยมต้น ๓ ๕๒ ๔๙ ๑๐๑  
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๒ ๑๐ ๑๔ ๒๔ ๑๒ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๒ ๘ ๑๑ ๑๙ ๑๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๒ ๙ ๑๕ ๒๔ ๑๒ 

รวมมัธยมปลาย ๖ ๒๗ ๔๐ ๖๗ ๑๒ 
รวมทั้งหมด ๙ ๗๙ ๘๙ ๑๖๘ ๑๙ 
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๗ 



 

 
จ านวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น 

 
 
 

จ านวนนักเรียนแยกตามปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 
 

ระดับชั้นเรียน 
ปีการศึกษา  

เฉลี่ยต่อห้อง 
๓ ปีการศึกษา 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ม.๑ ๑๓ ๒๑ ๓๔ ๑๙ ๑๔ ๓๓ ๒๒ ๑๕ ๓๗ ๓๙ 
ม.๒ ๑๗ ๒๘ ๔๕ ๑๓ ๑๙ ๓๒ ๑๘ ๑๔ ๓๒ ๓๔ 
ม.๓ ๑๔ ๒๐ ๓๔ ๒๗ ๑๙ ๔๖ ๑๒ ๒๐ ๓๒ ๓๗ 

รวมมัธยมต้น ๔๔ ๖๙ ๑๑๓ ๕๙ ๕๒ ๑๑๑ ๕๒ ๔๙ ๑๐๑ ๑๐๙ 
ม.๔ ๑๓ ๑๖ ๓๒ ๙ ๑๓ ๒๒ ๑๐ ๑๔ ๒๔ ๒๖ 
ม.๕ ๗ ๒๐ ๓๕ ๑๑ ๑๔ ๒๕ ๘ ๑๑ ๑๙ ๒๖ 
ม.๖ ๘ ๒๗ ๒๑ ๖ ๒๑ ๒๗ ๙ ๑๕ ๒๔ ๒๔ 

รวมมัธยมปลาย ๒๘ ๖๓ ๙๑ ๒๖ ๔๘ ๗๔ ๒๗ ๔๐ ๖๗ ๗๖ 
รวมทั้งหมด ๗๒ ๑๓๒ ๒๐๔ ๘๕ ๑๐๐ ๑๘๕ ๑๐๑ ๖๗ ๑๖๘ ๑๘๖ 
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จ านวนนักเรียนแยกตามปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 
 

 
 

จ านวนนักเรียนทีส่ าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

ระดับชั้นเรียน 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จ านวนนักเรียนส าเร็จ

การศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๓๒ ๓๒ ๑๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๒๔ ๒๔ ๑๐๐ 

รวม ๕๖ ๕๖ ๑๐๐ 
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๙ 



 

๔. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
     ๔.๑ ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับ ๒ ขึ้นไป 
           ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

 
 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ระดับ ๒ ขึ้นไป แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0
ภาษาไทย 493 44 68 88 90 106 63 25 9 396 80.32
คณิตศาสตร์ 458 74 47 68 88 92 53 32 4 369 80.57
วทิยาศาสตร์ฯ 859 73 87 92 120 167 133 134 50 539 62.75
สังคมศึกษาฯ 1,105 257 121 170 168 166 104 93 24 882 79.82
สุขศึกษาฯ 712 318 169 123 70 29 1 1 1 709 99.58
ศิลปะ 371 170 62 52 45 23 15 4 0 352 94.88
การงานอาชีพ 563 122 94 94 73 81 35 41 23 464 82.42
ภาษาต่างประเทศ 837 141 114 157 146 160 60 48 11 718 85.78

รวม 5,398 1,199 762 844 800 824 464 378 122 4,429 82.05

สรุปผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที ่1-6 ปีการศึกษา 2562
แยกเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุม่สาระ
จ านวน
นักเรียน

ระดับผลการเรียน นักเรียนทีไ่ด้
ระดับ2 ขึน้ไป

ค่าเฉลีย่
ร้อยละ
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๑๐ 



 

 
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ระดับ ๒ ขึ้นไป แยกตามระดับชั้น 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

 
 

ไทย คณิต วิทย์ สงัคม สขุศึกษา ศิลปะ การงาน อังกฤษ

ม.1 1,173  102 54 119 195 163 72 82 122 909 77.49 
ม.๒ 1,040  49 63 111 167 159 55 44 118 766 73.65 
ม.๓ 937     56 81 42 163 134 62 98 149 785 83.78 
ม.๔ 842     68 69 104 125 87 60 77 126 716 85.04 
ม.๕ 674     61 46 99 122 70 49 71 100 618 91.69 
ม.๖ 732     60 56 64 110 96 54 92 103 635 86.75 
รวม 5,398 396 369 539 882 709 352 464 718 4,429 82.05 

สรุปผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ระดับชัน้ ม.1-6

ระดับชั้น
จ านวน
นักเรียน

จ านวนนักเรียนทีไ่ด้ 2 ขึ้นไป แยกตามกลุม่สาระการเรียนรู้ นักเรียนทีไ่ด้
ระดับ2 ขึน้ไป
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         ๔.๒ ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับ ๒ ขึ้นไป 
               ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา ค่าเฉลี่ยร้อยละ๓ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
ภาษาไทย ๖๒.๖๐ ๖๙.๐๑ ๘๐.๓๒ ๗๐.๖๔ 
คณิตศาสตร์ ๕๘.๐๖ ๗๒.๕๔ ๘๐.๕๗ ๗๐.๓๙ 
วิทยาศาสตร์ ๖๙.๘๒ ๖๓.๑๑ ๖๒.๗๕ ๖๕.๒๓ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๗๑.๓๗ ๗๗.๘๔ ๗๙.๘๒ ๗๖.๓๔ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๗.๘๗ ๙๖.๖๒ ๙๙.๕๘ ๙๔.๖๙ 
ศิลปะ ๗๗.๓๙ ๙๑.๗๙ ๙๔.๘๘ ๘๘.๐๒ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๗๑.๔๙ ๗๙.๐๒ ๘๒.๔๒ ๗๗.๖๔ 
ภาษาต่างประเทศ ๖๒.๕๗ ๖๔.๒๒ ๘๕.๗๘ ๗๐.๘๖ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๗๐.๑๕ ๗๖.๖๔ ๘๒.๐๕ ๗๖.๒๘ 
 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับ ๒ ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 
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         ๔.๓ ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับ ๒ ขึ้นไป 
               ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ เปรียบเทียบปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 

พัฒนาการ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

ภาษาไทย ๖๙.๐๑ ๘๐.๓๒ +๑๑.๓๑ 
คณิตศาสตร์ ๗๒.๕๔ ๘๐.๕๗ +๘.๐๓ 
วิทยาศาสตร์ ๖๓.๑๑ ๖๒.๗๕ -๐.๓๖ 
สังคมศึกษาฯ ๗๗.๘๔ ๗๙.๘๒ +๑.๙๘ 
สุขศึกษาฯ ๙๖.๖๒ ๙๙.๕๘ +๒.๙๖ 
ศิลปะ ๙๑.๗๙ ๙๔.๘๘ +๓.๐๙ 
การงานอาชีพฯ ๗๙.๐๒ ๘๒.๔๒ +๓.๔๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๖๔.๒๒ ๘๕.๗๘ +๒๑.๕๖ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๗๖.๖๔ ๘๒.๐๕ +๕.๔๑ 
 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับ ๒ ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ เปรียบเทียบปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒ 
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 ๔.๔ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

  
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาฯ
โรงเรียน 42.48 18.54 27.21 22.55 36.71
จังหวัด 43.54 25.08 29.41 27.15 36.37
เขตพื้นท่ี 43.21 24.55 29.12 27.33 36.31
ประเทศ 42.21 25.41 29.2 29.2 35.7
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 

 
 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา2560 48.47 22.59 31.06 28.24 32.59

ปีการศึกษา2561 52.57 28.78 33.78 25.04 35.04

ปีการศึกษา2562 53.38 22 27.61 29.25 33.06
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาฯ คะแนนเฉลี่ย
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๔.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน แยกตามรายคุณลักษณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

คุณลักษณะ 

จ านวน
นักเรีย

น
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ระดับดีขึ้นไป 

รวม
จ านวน
นักเรียน

ระดับดีขึ้น
ไป 

ร้อยละของ
นักเรียน

ระดับดีขึ้น
ไป 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

รักชาติ ศาสตร์กษัตริย์ ๑๖๘ ๓๖ ๓๑ ๓๒ ๒๔ ๑๙ ๒๔ ๑๖๖ ๙๘.๘๑ 
ซื่อสัตย์ สุจริต ๑๖๘ ๓๕ ๓๑ ๓๒ ๒๔ ๑๙ ๒๔ ๑๖๕ ๙๘.๒๑ 

มีวินัย ๑๖๘ ๓๕ ๓๑ ๓๒ ๒๔ ๑๙ ๒๔ ๑๖๕ ๙๘.๒๑ 

ใฝ่เรียนรู้ ๑๖๘ ๓๒ ๒๘ ๓๒ ๒๔ ๑๙ ๒๔ ๑๕๙ ๙๔.๖๔ 

อยู่อย่างพอเพียง ๑๖๘ ๓๖ ๓๒ ๓๒ ๒๔ ๑๙ ๒๔ ๑๖๗ ๙๙.๔๐ 

มุ่งม่ันในการท างาน ๑๖๘ ๓๔ ๒๘ ๓๒ ๒๔ ๑๙ ๒๔ ๑๕๙ ๙๔.๖๔ 

รักความเป็นไทย ๑๖๘ ๓๗ ๓๒ ๓๒ ๒๔ ๑๙ ๒๔ ๑๖๘ ๑๐๐.๐ 

มีจิตสาธารณะ ๑๖๘ ๓๓ ๓๒ ๓๒ ๒๔ ๑๙ ๒๔ ๑๖๔ ๙๗.๖๒ 

รวม ๑,๓๔๔ ๒๖๖ ๒๔๕ ๒๕๖ ๑๙๒ ๑๕๒ ๑๙๒ ๑,๓๐๓ ๙๗.๖๙ 

 
กราฟแสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน แยกตามรายคุณลักษณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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   ๔.๖  เปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามรายคุณลักษณะ                            
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 

 
กราฟเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามรายคุณลักษณะ                            

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 

 
 
 
 

คุณลักษณะ 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
รักชาติ ศาสตร์กษัตริย์ ๑๐๐ ๙๗.๘๓ ๙๘.๘๑ 
ซื่อสัตย์ สุจริต ๙๙.๐๒ ๙๗.๘๓ ๙๘.๒๑ 
มีวินัย ๙๙.๐๒ ๙๗.๒๙ ๙๘.๒๑ 
ใฝ่เรียนรู้ ๙๗.๐๖ ๙๐.๘๑ ๙๔.๖๔ 
อยู่อย่างพอเพียง ๙๙.๐๒ ๙๘.๙๒ ๙๙.๔๐ 
มุ่งม่ันในการท างาน ๙๘.๕๓ ๙๖.๒๒ ๙๔.๖๔ 
รักความเป็นไทย ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐.๐ 
มีจิตสาธารณะ ๙๘.๕๓ ๙๗.๒๙ ๙๗.๖๒ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๙๘.๙๐ ๙๗.๐๒ ๙๗.๖๙ 

๑๗ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐, 98.9, 
34%

ปีการศึกษา ๒๕๖๑, 
97.02, 33%

ปีการศึกษา ๒๕๖๒, 
97.69, 33%



 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐, 
98.04, 33%

ปีการศึกษา ๒๕๖๑, 
100.00, 33%

ปีการศึกษา ๒๕๖๒, 
100.00, 34%

๔.๗ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน แยกตามระดับชั้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ       
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ 

จ านวน
นักเรียนระดับ

ดีขึ้นไป 

ร้อยละของ
นักเรียนระดับดี

ขึ้นไป ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ม.๑ ๓๗ ๑๗ ๒๐ ๐ ๐ ๓๗ ๑๐๐ 
ม.๒ ๓๒ ๓๒ ๐ ๐ ๐ ๓๒ ๑๐๐ 

ม.๓ ๓๒ ๒๗ ๕ ๐ ๐ ๓๒ ๑๐๐ 

ม.๔ ๒๔ ๒๒ ๒ ๐ ๐ ๒๔ ๑๐๐ 

ม.๕ ๑๙ ๑๘ ๑ ๐ ๐ ๑๙ ๑๐๐ 

ม.๖ ๒๔ ๒๔ ๐ ๐ ๐ ๒๔ ๑๐๐ 

รวม ๑๖๘ ๑๔๐ ๒๘ ๐ ๐ ๑๖๘ ๑๐๐ 

 
๔.๘ เปรียบเทียบการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนรายช้ัน ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 

ระดับชั้น 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ม.๑ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
ม.๒ ๙๕.๕๖ ๑๐๐ ๑๐๐ 

ม.๓ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

ม.๔ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

ม.๕ ๙๒.๕๙ ๑๐๐ ๑๐๐ 

ม.๖ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๙๘.๐๔ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

๑๘ 



 

๔.๙ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน แยกตามระดับชั้นเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

สมรรถนะ 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนระดับดีขึ้นไป       สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน ๕ ด้าน 

จ านวน
นักเรียน
ระดับดี
ขึ้นไป 

ร้อยละของ
นักเรียนระดับ

ดีขึ้นไป ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

ความสามารถใน
การสื่อสาร 

๑๖๘ 
๓๖ ๒๘ ๓๒ ๒๒ ๑๙ ๒๔ ๑๖๑ ๙๕.๘๓ 

ความสามารถใน
การคิด 

๑๖๘ 
๒๕ ๑๖ ๒๑ ๒๐ ๑๕ ๑๙ ๑๑๖ ๖๙.๐๕ 

ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

๑๖๘ 
๒๖ ๒๒ ๒๖ ๒๒ ๑๖ ๑๕ ๑๒๗ ๗๕.๖๐ 

ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

๑๖๘ 
๓๒ ๒๘ ๓๐ ๒๒ ๑๖ ๒๑ ๑๕๑ ๘๙.๘๘ 

ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

๑๖๘ 
๓๔ ๓๐ ๓๒ ๒๔ ๑๙ ๒๔ ๑๖๓ ๙๗.๐๒ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๘๒.๗๐ ๗๗.๕๐ ๘๘.๑๒ ๙๑.๖๗ ๘๙.๔๗ ๘๕.๘๓ ๘๕.๔๘ ๘๕.๔๘ 
 
 ๔.๘ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ ด้านรายคุณลักษณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖

ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา

ความสามารถในการใช้ทักษะชีวติ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๑๙ 



 

๕. การใช้แหล่งเรียนรู้ 
 ๕.๑ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

ชื่อแหล่งเรียนรู้/ที่ตั้ง สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 
ห้องสมุดพิชญอักษร อาคาร ๑ ชั้น ๑ ๒๐๐ 
ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร ๒ ชั้น ๒ ๒๐๐ 
ห้องปฏิบัติการสาระสังคมศึกษา ๑๓๐ 
ห้องปฏิบัติการสาระคณิตศาสตร์ ๑๔๐ 
ห้องปฏิบัติการสาระภาษาไทย ๑๒๐ 
ห้องปฏิบัติการหัตถศิลป์ ๑๐๐ 
ห้องปฏิบัติการสาระวิทยาศาสตร์ ๒๐๐ 
ศูนย์เรียนรู้โภชนาการ ๘๐ 
แปลงเกษตร ๖๐ 

 
แหล่งการเรียนรู้ภายนอก 

ชื่อแหล่งเรียนรู้/ที่ตั้ง สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยเล็บมือ หมู่ที่ ๒ ต าบลสลุย ๑๐ 
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ หมู่ ๗  ต าบลสลุย ๑๒ 
วัดถ้ าพรุตะเคียน หมู่ ๕ ต าบลสลุย ๒ 
วัดหงษ์ปิยาราม หมู่ ๔ ต าบลสลุย ๒ 
วัดท่าดินแดง  หมู่ที่  ต าบลนาชะอัง ๒ 
กลุ่มจกัสานไม้ไผ่ หมู่ ๕ ต าบลสลุย ๕ 
อุทยานแห่งชาติเขิอนรัชชประภา ๑ 
พิพิธภัณฑ์ลูกปัด อ.เมืองจ.กระบี่ ๑ 
วัดถ้ าเสือ อ.เมือง จ.กระบี่ ๑ 
อุทยานแห่งชาติสระมรกต จ.กระบี่ ๑ 
สุสานหอย ๗๕ ล้านปี จ.กระบี่ ๑ 

 
ปราชญ์ชาวบ้าน 

ชื่อ-สกุล ที่อยู่ สาขา/เรื่อง ท่ีเชี่ยวชาญ 
นางนุดา  สมศรี  ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ หมู่ ๗  ต าบลสลุย ผลิตภัณฑ์หม่อนและไหม 
นางรัชนี อุ้ยนอง วิสาหชุมชน แปรรูปกล้วยเล็บมือ หมู่ ๒ ต าบลสลุย ผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือ 
นางรัชนี  น้อยมุข กลุ่มจักสานไม้ไผ่ หมู่ ๕ ต าบลสลุย ผลิตภัณฑ์การจักสานไม้ไผ่ 

 
 
 

๒๐ 



 

๖. ข้อมูลงบประมาณ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
      การจัดสรรงบประมาณภายในหน่วยงาน 
 ๑. กลุ่มบริหารวิชาการ  จ านวน ๔๖๖,๗๕๐ บาท    คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๔๗ 
 ๒. กลุ่มบริหารงบประมาณ จ านวน ๑๒,๕๐๐ บาท     คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๔ 
 ๓. กลุ่มบริหารงานบุคคล  จ านวน ๖๔,๕๐๐ บาท     คิดเป็นร้อยละ ๕.๘๗ 

๔. กลุ่มบริหารทั่วไป  จ านวน ๑๗๕,๕๐๐ บาท    คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๙๗ 
๕ .กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  จ านวน ๕๖,๙๑๐ บาท     คิดเป็นร้อยละ ๕.๑๘ 
๖. งบด้านสาธารณูปโภค   จ านวน ๒๑๒,๘๔๑ บาท   คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๓๗ 
๗. ส ารองจ่าย   จ านวน ๑๐๙,๘๘๙ บาท    คิด เป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ 

๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
         สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะกระจาย ที่ตั้งต าบลหงส์เจริญอยู่ทางตอนเหนือของอ าเภอ ท่า
แซะ ห่างจากที่ตั้งอ าเภอประมาณ ๒๐ กิโลเมตร และห่างจากท่ีตั้งจังหวัดชุมพร ประมาณ ๔๐ กิโลเมตร อาณาเขต
ติดต่อทิศเหนือ ติดต่อ ต าบลสลุย ต าบลสองพ่ีน้อง ทิศใต้ ติดต่อ ต าบลทรัพย์อนันต์ ต าบลคุริง ทิศตะวันออก 
ติดต่ออ าเภอปะทิว ทิศตะวันตก ติดต่อต าบลรับร่อ มีพ้ืนที่ ๒๒๗ ตารางกิโลเมตร จ านวนประชาชนชาย ๕,๙๑๓ 
คน หญิง ๖,๑๑๒ คน รวมประชาชน ๑๒,๐๒๕ คน จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. ๑,๙๑๙ ครัวเรือน  

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ตรุษไทย 
การถวายสลากภัตร ประเพณีรับส่งตายาย ประเพณีข้ึนถ้ า จบปี จบเดือน เป็นต้น ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษา
ระดับ ม.๓ อาชีพหลัก คือเกษตรกรรมร้อยละ ๗๐ (สวนปาล์มน้ ามัน : สวนยาง : สวนผสม เป็นอัตราส่วน ๕:๔:๑) 
รับจ้างทางการเกษตร ร้อยละ ๒๐ รับราชการและใช้แรงงาน ร้อยละ๑๐ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทาง
เศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี ๔๓,๓๐๐บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๕ คน 

 
 

 

๒๑ 

กลุ่มบริหารวิชาการ
43%

กลุ่มบริหารทั่วไป
16%

กลุ่มบริหารบุคคล
6%

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
5%

กลุ่มบริหารงบประมาณ
1%

ค่าสาธารณูปโภค
19%

ส ารองจ่าย
10%

แผนภมูแสดงการจดัสรรงบประมาณ



 

๘. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
    ๘.๑ ผลงานดีเด่นด้านวิชาการ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

สถานศึกษา - - 
ผู้บริหาร - - 
คร ู
 
 

นางจรัสศรี  ซังธาดา 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  
- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแปรรูปอาหารระดับชั้น            
ม.๔ – ม. ๖ 
-ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินการแปรรูปอาหารระดับชั้น            
ม.๑ – ม. ๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ ๖๙  ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการจักสานไม้ไผ่ ม.๔ – ม. ๖ 
-ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงการจักสานไม้ไผ่ ม.๑ – ม. ๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ ๖๙  ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 
 
 
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
 
นางขวัญเมือง  พิกุลเงิน 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  
- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแปรรูปอาหารระดับชั้น       
ม.๔ – ม. ๖ 
-ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินการแปรรูปอาหารระดับชั้น         
ม.๑ – ม. ๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ ๖๙  ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นายอิศรา  นุรักษ์ 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  
- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการจักสานไม้ไผ่ ม.๔ – ม. ๖ 
-ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงการจักสานไม้ไผ่ ม.๑ – ม. ๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ ๖๙  ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๒ ๒๒ 



 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นายอิศรา  นุรักษ์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน   
-ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันหุ่นยนต์
ระดับกลาง ม.๔ – ม. ๖ 

-ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับสอง การ
แข่งขันหุ่นยนต์ระดับพ้ืนฐาน ม.๑ – ม. ๓ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ ๖๙  ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางสาวนิภา รักช้าง ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  
-ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับสอง การ
แข่งขันหุ่นยนต์ระดับพ้ืนฐาน ม.๑ – ม. ๓ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ ๖๙  ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
 
นายธีรชัย  ชื่นชูวงศ์ 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  
-ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันซูโดกุ ม.๔ – ม. ๖ 
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.๑ – ม. ๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ ๖๙  ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
-ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ 
๑๖ มกราคม ๒๕๖๓  

 
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพมัธยมศึกษา
ตอนปลายจังหวัดชุมพร 

 
นางสาวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันซูโดกุ ม.๑ – ม. ๓ 
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.๑ – ม. ๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ ๖๙  ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นายจิรพจน์  ศรีไสยเพชร -ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ 
๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ 

เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพมัธยมศึกษา
ตอนปลายจังหวัดชุมพร 

 
 
 
 
 

๒๓ 



 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 
นักเรียน 
เด็กชายอนุวัฒน์  เชื้อตาโคตร 
เด็กชายวันชนะ  ทิมทอง 
เด็กชายการรินทร์  ศักดิภิรมย์ 

-ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.๑ – ม. ๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ ๖๙             
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นายวรเมศ  พานสุวรรณ 
นายณัฐพงษ์  ทองภูเบศร์ 
นายกฤตเมธ  ไพสิฐวรกุล 

-ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์
ระดับกลาง ม.๔ – ม. ๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ ๖๙                 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางสาวสุธาทิพย์  แซ่เฮา 
นางสาวรุ่งฤดี  พุ่มเสนาะ 
นางสาววิชชุตา  สุดยอด 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการ แข่งขันการแปรรูป
อาหารระดับชั้นม.๔ – ม. ๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ ๖๙              
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางสาวศิริรัตน์  น้อยแสง 
นางสาวศิริพร  ก าลังศรี 
นางสาวปาณิตา  เชื้อตาโคตร 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขัน 
การจักสานไม้ไผ่ ม.๔ – ม. ๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ ๖๙              
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เด็กหญิงเพชรฟ้า  พนมวงศ์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันซูโดกุ                
ม.๑ – ม. ๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ ๖๙            
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เด็กหญิงธัญสุดา  แสงสว่าง ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันซูโดกุ                    
ม.๔ – ม. ๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ ๖๙              
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เด็กหญิงธิพาภรณ์  งานดี 
เด็กชายภูวรินทร์  กุมสิน 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.๑ – ม. ๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ ๖๙  ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เด็กหญิงสุกัญญา  พิมพ์ก าเนิด 
เด็กหญิงรัชนี   บ ารุงจิตต์ 
เด็กหญิงณัฐรัตน์  สามารถ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการแปรรูป
อาหารระดับชั้นม.๑ – ม. ๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ ๖๙  ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

๒๔ 



 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

เด็กหญิงอารีรัตน์  ด าค า 
เด็กหญิงสายสุดา  ขาวสะอาด 
เด็กหญิงบัณฑิตา  ภู่ระหงษ์ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันการจัก
สานไม้ไผ่ ม.๔ – ม. ๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ ๖๙  ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

       ๘.๒  ผลงานดีเด่นด้านกีฬา 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 
เด็กชายปริญญา ศรีสมบัติ 
เด็กชายวันชนะ ทิมทอง 
เด็กชายอนุวัฒน์ เชื้อตาโคตร 
เด็กชายวุฒิชัย กองข้าวเรียบ 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๓ การแข่งขันกีฬา กีฬาวู้ดบอล 
ประเภท  นับจ านวนการตี นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ 
ครั้งที่ ๔๑ อุดรธานีเกมส์ ชนิดกีฬาวู้ดบอล วันที่ ๒๒-
๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดอุดรธานี 

 
กระทรวงการท่องเที่ยว

และกีฬา 

เด็กชายอิทธิพล โสภาค รองชนะเลิศอันดับที่ ๔ การแข่งขันกีฬา กีฬาวู้ดบอล 
ประเภท นับจ านวนการตี นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ 
ครั้งที่ ๔๑ อุดรธานีเกมส์ ชนิดกีฬาวู้ดบอล วันที่ ๒๒-
๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดอุดรธานี 

กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา 

เด็กชายปริญญา ศรีสมบัติ 
เด็กชายวันชนะ ทิมทอง 
เด็กชายอนุวัฒน์ เชื้อตาโคตร 
เด็กชายวุฒิชัย กองข้าวเรียบ 

เหรียญทองประเภท นับจ านวนการตีทีมชายการ
แข่งขันวู้ดบอล กีฬา เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ 
คัดเลือกภาค ๔ ศรีธรรมราชเกมส์ วันที่ ๑๕-๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา 

เด็กชายอิทธิพล โสภาค ชนะเลิศ เหรียญทองประเภทนับจ านวนเกต การ
แข่งขันวู้ดบอลกีฬา เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ 
คัดเลือกภาค ๔ ศรีธรรมราชเกมส์วันที่ ๑๕-๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา 

เด็กชายปริญญา ศรีสมบัติ 
เด็กชายวันชนะ ทิมทอง 
เด็กชายอนุวัฒน์ เชื้อตาโคตร 
เด็กชายวุฒิชัย กองข้าวเรียบ 
เด็กชายอิทธิพล โสภาค 

ชนะเลิศเหรียญทอง ประเภท นับจ านวนการตีทีมชาย
การแข่งขันวู้ดบอลกีฬา เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ 
คัดเลือกภาค ๔ ศรีสุราษฎร์เกมส์ วันที่ ๒๕ ตุลาคม – 
วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา 

เด็กชายปริญญา ศรีสมบัติ 
เด็กชายวันชนะ ทิมทอง 
เด็กชายอนุวัฒน์ เชื้อตาโคตร 
เด็กชายวุฒิชัย กองข้าวเรียบ 
เด็กชายอิทธิพล โสภาค 
เด็กชายนันทชัย แสงเมือง 

ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันกีฬาวู้ดบอลชิง
ชนะเลิศแห่งจังหวัดชุมพร ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ วันที่ ๒๐-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัด
ชุมพร 

การกีฬาแห่งจังหวัด
ชุมพร 

๒๕ 



 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 
เด็กชายปริญญา ศรีสมบัติ ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันกีฬาวู้ดบอลชิงชนะเลิศ

แห่งจังหวัดชุมพร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ 
๒๐-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดชุมพร 

การกีฬาแห่งจังหวัด
ชุมพร 

เด็กชายปริญญา ศรีสมบัติ 
เด็กชายวันชนะ ทิมทอง 
เด็กชายอนุวัฒน์ เชื้อตาโคตร 
เด็กชายวุฒิชัย กองข้าวเรียบ 
เด็กชายอิทธิพล โสภาค 
เด็กชายธันวา ชนนอกชาติ 

เหรียญทอง ประเภท นับจ านวนการตีทีมชายการ
แข่งขันกีฬา นักเรียนนักศึกษาระหว่างโรงเรียนส่วน
ภูมิภาค จังหวัดชุมพร วันที่ ๗-๘ กันยายน ๒๕๖๒ ณ 
จังหวัดชุมพร 

การท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดชุมพร 

เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ผิวขาว 
เด็กหญิงชญาภรณ์  หนูแก้ว 
เด็กหญิงธิพาภรณ์  งานดี 
เด็กหญิงณัฐธิดา  ว่องนิมิต 
เด็กหญิงชุติกาญจน์ นามห้วยทอง 
เด็กหญิงชุติมา  เผือกแดง 

เหรียญเงิน ประเภทนับจ านวนการตีทีมหญิง 
การแข่งขันกีฬา นักเรียนนักศึกษาระหว่างโรงเรียนส่วน
ภูมิภาค จังหวัดชุมพร วันที่ ๗-๘ กันยายน ๒๕๖๒ ณ 
จังหวัดชุมพร 

การท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดชุมพร 

เด็กชายปริญญา ศรีสมบัติ เหรียญเงินวู้ดบอล ประเภทบุคคลชาย 
การแข่งขันกีฬา นักเรียนนักศึกษาระหว่างโรงเรียนส่วน
ภูมิภาค จังหวัดชุมพร วันที่ ๗-๘ กันยายน ๒๕๖๒ ณ 
จังหวัดชุมพร 

 
การท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดชุมพร 

 
เด็กหญิงชนากานต์ ศรีสวัสดิ์ 
เด็กหญิงชุติกาญจน์ นามห้วยทอง 

เด็กหญิงชุติมา เผือกแดง 

เด็กหญิงศุภิสรา เกษมสุข 

เด็กหญิงอารีรัตน์ ด าค า 

เด็กหญิงกนกวรรณ ร าพรรณ์ 
เด็กหญิงวรรณิภา อินทรีย์ 

เหรียญเงิน กีฬาวู้ดบอล ประเภทนับจ านวนการตีทีม
หญิงการแข่งขันกีฬา นักเรียนนักศึกษาระหว่างโรงเรียน
ส่วนภูมิภาค จังหวัดชุมพร วันที่ ๗-๘ กันยายน ๒๕๖๒ 
ณ จังหวัดชุมพร 

 

การท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดชุมพร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๖ 



 

 ๘.๓ งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ 
 

ที ่ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ภาพความส าเร็จ/รางวัลที่ได้รับ 
๑ โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ครั้งที่ ๖๙  ปีการศึกษา ๒๕๖๒                 
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

-เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขัน
หุ่นยนต์ระดับพ้ืนฐาน ม.๑ – ม. ๓ 
-เหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.๔–ม.๖ 
-เหรียญทอง การแข่งขันการแปรรูปอาหาร ม.๔–ม.๖ 
-เหรียญทอง การแข่งขันการจักสานไม้ไผ่ ม.๔– ม.๖ 
-เหรียญทองการแข่งขันซูโดกุ ม.๑ – ม.๓ 
-เหรียญทองการแข่งขันซูโดกุ ม.๔ – ม.๖ 
-เหรียญเงิน การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์                
(เอแม็ท) ม.๑ – ม. ๓ 
-เหรียญเงิน การแข่งขันการแปรรูปอาหารม.๑ – ม.๓ 
-เหรียญทองแดง การแข่งขันการจักสานไม้ไผ่ ม.๔–ม.๖ 

๒ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
กีฬาวู๊ดบอล 
 - กิจกรรมการแข่งขันกีฬาวู้ดบอลนักเรียน 
นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ อุดรธานีเกมส์ 
ชนิดกีฬาวู้ดบอล ณ จังหวัดอุดรธานี ๒๒-
๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดอุดรธานี 
-กิจกรรมการแข่งขันวู้ดบอล กีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ คัดเลือกภาค ๔ ศรี
ธรรมราชเกมส์ วันที่ ๑๕-๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
-กิจกรรมการแข่งขันวู้ดบอลกีฬา เยาวชน
แห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ คัดเลือกภาค ๔ ศรีสุ
ราษฎร์เกมส์ วันที่ ๒๕ ตุลาคม – วันที่ ๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

 
 
-รองชนะเลิศอันดับที่ ๓ ประเภท นับจ านวนการตี 
-รองชนะเลิศอันดับที่ ๔ ประเภท นับจ านวนการตี 
 
 
- เหรียญทอง ประเภท นับจ านวนการตีทีมชาย 
-ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภทนับจ านวนเกตการตี 
บุคคลชาย 
 
-ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท นับจ านวนการตีทีม
ชาย 

 
 
 
 
 
 
 

๒๗ 



 

๙. สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ 
โรงเรียนได้รับการประเมินภายนอกจาก สมศ. พ.ศ. ๒๕๕๕ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 

   

ตัวบ่งชี้ที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี    ๑๐.๐๐ ๙.๖๕ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๙๓ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๙๖ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๕๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕  ผู้เรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๘.๔๐ ปรับปรุง 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒ มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา 
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน 

   

ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  รักษา
มาตรฐาน  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา  

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๓ มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 

   

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๔ มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 

   

ตัวบ่งชี้ที่ ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น
สังกัด 

๕.๐๐ ๔.๘๕ ดีมาก 

๒๘ 



 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

รวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐.๐๐ ๘๕.๐๙ ดี 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป      ใช่   ไม่ใช ่
มีตังบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป อย่างน้อย ๑๐ ตังบ่งชี้ ขาก ๑๒ ตัวบ่งชี ้            ใช่   ไม่ใช ่
ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน        ใช ่  ไม่ใช่ 
สรุปผลการจัดการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   
 

 
๑๐. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

        จุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาและข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดย 
สถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสงักัด 

ด้านที ่๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

            จุดเด่น   ผู้เรยีนมีโอกาสได้ศึกษาต่อจนจบหลักสูตร ตามนโยบายการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร้อยละของนักเรียนที่ออก 
กลางคันลดลง 
            จุดที่ควรพัฒนา   ควรส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะด้านภาษา 
            ข้อเสนอแนะในการพฒันา ควรส่งเสริมกิจกรรมทีที่สนับสนุนนักเรียนให้มีทักษะชีวิตและทักษะการคิดแก้ปัญหา 

ด้านที ่๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
            จุดเด่น    
 สอนตามหลักสูตรแกนกลาง อิงมาตรฐานเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย        
            จุดที่ควรพัฒนา    
 ควรมีหลักสูตรท้องถิ่นที่หลากหลายในหลายๆสาระ      
             ข้อเสนอแนะในการพัฒนา    
 สถานศึกษาควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสถานศึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่นมาท างานร่วมกับ
คณะกรรมการสถานศึกษาในการร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

ด้านที ่๓ มาตรฐานด้านการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู ้
            จุดเด่น   
 มีการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 

๒๙ 



 

            จุดที่ควรพฒันา  
 ครูควรได้รับการส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายบุคคล น ามาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่ท้า
ทายความสามารถของผู้เรียน เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียน สามารถวิเคราะห์ผลการ
ประเมินและน ามาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียนรวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจน
น าสื่อและเทคโนโลยีมาประยุกต์ ใช้กับการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
            ข้อเสนอแนะในการพัฒนา   
 ควรน านักเรียนไปศึกษานอกสถานทีใ่ห้มากขึ้น เพ่ือเสริมประสบการณ์ 
 

ด้านที ่๔  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
            จุดเด่น  
 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา โดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคมด้วย
จิตอาสา  กิจกรรมชุมชนปลอดลูกน้ ายุงลาย โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ กิจกรรมธนาคารขยะ กิจกรรมจิตอาสาสู่
ชุมชน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กิจกรรมปลูก
ปาล์มน้ ามันเพ่ือหาทุนที่ถาวรมั่นคง โครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬา และกรีฑา โครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน 
โครงการพัฒนาการเรียนรู้สาระศิลปศึกษากิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดี 
 มีคุณธรรมสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
             จุดที่ควรพัฒนา  
 โรงเรียนควรพัฒนาการศึกษา ตามอัตลักษณ์และนโยบายพัฒนาครู พัฒนาการเรียนรู้ พัฒนาระบบบริหาร 
พัฒนาโรงเรียนได้แก่ การจัดท ากิจกรรมเสริมสร้างสุทรียภาพแห่งชีวิต การรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย มี
การนิเทศติดตาม ประเมินผลการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรม  โดยภาพรวมให้ดูผลการ 
ประเมินโครงการออกมาเป็น(ร้อยละ)ของโรงเรียน 
              ข้อเสนอแนะในการพัฒนา  
 ควรส่งเสริมให้ผู้เรยีนมีโอกาสไปแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรูภ้ายนอกมากขึ้น 
 
ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  
            จุดเด่น  
 โรงเรียนได้ด าเนินการในกิจกรรม/โครงการ ต่อไปนี้ ส่งเสริมอาชีพโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมปัญญาท้องถิ่น 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมปลูกต้นไม้ พัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน กิจกรรม
วางแผนด าเนินการส ารวจความต้องการอาชีพของผู้เรียน ด าเนินการตามโครงการพัฒนาการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์  
ตามความถนัดของผู้เรียนรายบุคคล 
 

๓๐ 



 

            จุดที่ควรพัฒนา  
 การบูรณาการเข้ากับแผนการเรียนงานเกษตร โดยความร่วมมือของครูในการจัดกิจกรรม เพ่ือหารายได้
ระหว่างเรียน โดยจัดแบ่งกลุ่มนักเรียน ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ส่งให้งานโภชนาการของโรงเรียน 
            ข้อเสนอแนะในการพัฒนา  โรงเรียนกับชุมชนควรมีการร่วมมือกัน แก้ปัญหาต่าง ๆ ในสังคม  

 
 

๑๑. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดของสถานศึกษา 
           สภาพปัญหา   
 ในเขตพ้ืนที่บริการ มีชุมชนที่มีความหลากหลายจากปัญหาการย้ายแรงงานมากข้ึน รวมทั้งปัญหาด้าน
ครอบครัวของนักเรียนมีนักเรียนบางส่วนเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ท าให้การเอาใจใส่ดูแลบุตร ธิดาน้อยลง  ท าให้
ครอบครัวของนักเรียนไม่ค่อยมีความมั่นคง และความตั้งใจเรียนของนักเรียนบางส่วนน้อยลงท าให้มีนักเรียนบา ง
คนต้องออกจากโรงเรียนกลางคันและสังคมที่มีค่านิยมในการส่งบุตร หลานไปเรียนโรงเรียนใหญ่ๆ  และการมี
โรงเรียนขยายโอกาสในเขตพ้ืนที่บริการมากท าให้นักเรียนในโรงเรียนเพ่ิมขึ้นน้อยมาก 
          จุดเดน่   
 โรงเรียนมีกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนดี ท าให้ได้รับความร่วมมือในการสนับสนุนด้านงบประมาณ เพ่ือ
พัฒนาสถานศึกษา ทั้งยังมีระบบดูแลช่วยเหลือที่ดี มีกิจกรรมเยี่ยมบ้านที่ครบถ้วนท าให้สามารถดูแลช่วยเหลือ
แก้ปัญหาให้นักเรียนได้ตรงจุด มีแหล่งเรียนรู้ภายนอกหลากหลายและรองรับด้านอาชีพให้กับนักเรียนในอนาคตได้ 

จุดที่ควรพัฒนา จุดที่ควรพัฒนาของโรงเรียน  ได้แก่  
 ๑. โรงเรียนควรจัดสอนซ่อมเสริมที่เป็นระบบ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความตระหนักในการสอบระดับชาติ ควร 
จัดท าคลังข้อสอบและใช้ข้อสอบมาตรฐานในการวัดผลระดับชั้นเรียน  ระดับโรงเรียน 
 ๒. ควรน าข้อเสนอแนะ  ข้อค้นพบ จากการจัดการเรียนการสอน  การวิเคราะห์วิจัย  มาจัดท าแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษา  โดยเขียนไว้ในหลักการและเหตุผลให้ชัดเจนและให้เห็นความส าคัญจ าเป็น 
 ๓. โรงเรียนควรน าข้อเสนอแนะ นโยบาย ผลการวิเคราะห์ วิจัยมาก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมโดยก าหนดเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณ  มีโครงการพิเศษที่สนอง จุดเน้น  นโยบาย 
 ตามแนวปฏิรูปการศึกษา 
 ๔. ด้านเทคโนโลยี โรงเรียนควรพัฒนาเพ่ือให้ครู บุคลากรและนักเรียน มีแหล่งค้นคว้าเรียนรู้ก้าวทัน
โลกทันเหตุการณ์  
 ๕. ควรพัฒนางานการประชาสัมพันธ์ซึ่งตัวแปรที่ส าคัญคืองบประมาณ  
 ๖. การควบคุมดูแลด้านระเบียบวินัยของนักเรียน ซึ่งควรที่ชุมชนจะต้องให้ความร่วมมือกันดูแลแก้ไข
ปัญหา ให้รอบด้านมากขึ้น 
 
 

๓๑ 



 

ส่วนท่ี ๒  
ผลการประเมินตนเองสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
เชิงปริมาณ 
(ร้อยละ) 

เชิง
คุณภาพ 

เชิงปริมาณ เชิง
คุณภาพ ร้อยละ  

ที่ได้ 
ร้อยละ

เปรียบเทียบ
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ร้อยละ ๗๕ ด ี ๘๙.๘๘ ๑๔.๘๘ ดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ร้อยละ ๗๐ ด ี ๘๔.๕๒ ๑๔.๕๒ ดีเลิศ 
๑) มีความสามารถในการอ่าน   
การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ร้อยละ ๗๐ ดี ๘๓.๙๒ ๑๓.๙๒ ดีเลิศ 

๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ ๖๐ ดี ๗๑.๔๒ ๑๑.๔๒ ดีเลิศ 

๓) มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ ๗๐ ดี ๘๐.๙๕ ๑๐.๙๕ ดีเลิศ 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร ร้อยละ ๘๐ ดี ๙๔.๐๕ ๑๔.๐๕ ดีเลิศ 

๕) มีผลการทดสอบทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา ร้อยละ ๗๐ ดี ๘๒.๐๕ ๑๒.๐๕ ดีเลิศ 

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ ร้อยละ ๘๐ ดี ๙๕.๒๔ ๑๕.๒๔ ยอดเยี่ยม 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน ร้อยละ ๘๐ ดี ๙๔.๐๔ ๑๔.๐๔ ดีเลิศ 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ ๘๐ 

ดี 
๙๔.๖๔ ๑๔.๖๔ ดีเลิศ 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ ๘๐ ดี ๙๗.๖๑ ๑๗.๖๑ ยอดเยี่ยม 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย ร้อยละ ๘๐ 

ดี 
๙๑.๖๗ ๑๑.๖๗ ดีเลิศ 

๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ร้อยละ ๘๐ ดี ๙๑.๖๗ ๑๑.๖๗ ดีเลิศ 
 

๓๒ 



 

 มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
หลักฐานสนับสนุน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน - สมุดบันทึกการอ่านตามรอยพระเทพฯ 

- แบบบันทึกผลการสอบวัดความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
- แบบบันทึกผลการสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
การใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและการแก้ปัญหา 
- แบบบันทึกผลการสอบวัดความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
- แบบบันทึกผลการสอบวัดความสามารถในการรวบรวมความรู้
ได้ด้วยตัวเอง การท างานเป็นทีม 
- แบบประเมินโครงงานและนวัตกรรมของนักเรียน 
- แบบบันทึกผลการสอบวัดความสามารถในการเชื่อมโยงองค์
ความรู้ และประสบการณ์ มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ  
- แบบรายงานผลการเรียน (ปพ.๕) และ SGS 
- รายงานผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ม.๓ และ ม.๖ 
- รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
- แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
- แฟ้มข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
- สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน   
- รายงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ  
- ผลงาน ชิ้นงาน ของผู้เรียน 
- แฟ้มภาพถ่าย เกียรติบัตร และโล่รางวัล 
- การสังเกต และการสัมภาษณ์ผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  
การสื่อสารและการคิดค านวณ 
๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิด
อย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 
๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม 
๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  และการสื่อสาร 
๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
๖)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

๓๓ 



 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
หลักฐานสนับสนุน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๒คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน - แบบประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียนรายบุคคล  

- สรุปผลการเข้าร่วมหรือการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน   
- แฟ้มข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
- สมุดบันทึกสถิติการมาโรงเรียน 
- สมุดบันทึกการท าความดี 
- คู่มือนักเรียน 
- สมุดบันทึกความพฤติกรรมของนักเรียน 
- สมุดบันทึกการประชุมสุดสัปดาห์ 
- สมุดบันทึกเวรประจ าวัน 
- แฟ้มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- สมุดบันทึกพัฒนาการด้านน้ าหนัก ส่วนสูง  
- แบบทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุขและมีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา 
- สมุดบันทึกสถิติการใช้ห้องพยาบาล  
- สมุดเยี่ยมจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
- แบบบันทึกระเบียนสะสมทางการเรียน 
- แบบรายงานผลการดูแลป้องกันสิ่งเสพติดของโรงเรียน 
- ภาพถ่ายกิจกรรม วุฒิบัตร เกียรติบัตร โล่ ของนักเรียน 

๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 
๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

 

๑.  กระบวนการพัฒนา 

  ประชุมวางแผนการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานหลักสูตร ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เต็มตามศักยภาพของผู้เรียน 
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนโดยเน้นทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ    ฝึกให้ผู้เรียนรักการอ่าน จด
บันทึกการอ่านตามรอยบาทพระเทพรัตนราชสุดา ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก 
จากอินเตอร์เน็ต ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ ในกิจกรรมการสอนโครงงานทุก
ระดับชั้น จัดโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย เช่น กิจกรรมสัปดาห์สดุดีกวีไทย กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ กิจกรรมสอนเสริมแนวข้อสอบ O-NET กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจและ
ถนัดของผู้เรียน กิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และ
โครงการโรงเรียนวิธีพุทธ เป็นต้น ทุกกิจกรรมผู้เรียนได้แสดงศักยภาพในการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติ จริง 
โดยเฉพาะการฝึกปฏิบัติทักษะโครงงานอาชีพ หุ่นยนต์ กิจกรรมส่งเสริม 

๓๔ 



 

ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ และส่งเสริมความสามารถด้านกีฬาวู้ดบอล ทุกกิจกรรมได้สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม ผู้เรียนได้เรียนเต็มตามศักยภาพของตนเอง มีความสุข 
สนุกในการท างาน มีการคิดต่อยอดชิ้นงานในบางกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมการน าไปท าเป็นอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ให้กับ
ตัวเองและครอบครัว 

 ๒. ผลการด าเนินงาน 

 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมีผลการทดสอบระดับชาติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สูงขึ้นในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส่วนผลการทดสอบระดับชาติระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๖ สูงขึ้นในกลุ่มกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ผู้เรียนมีโอกาสได้ศึกษาต่อระดับสูงจนจบหลักสูตร ตามนโยบายการศึกษาขั้นพ้ืนฐานร้อยละ
ของนักเรียนที่ออกกลางคันลดน้อยลง นักเรียนส่วนใหญ่ชอบการท ากิจกรรมกล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส สุขภาพกาย
แข็งแรง สุขภาพจิตดี มีคุณธรรมจริยธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีระเบียบวินัย เคารพกฎ
กติกา จนเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน “คนดี มีคุณธรรม” เป็นที่ยอมรับของชุมชน  

 ๔.  จุดเด่น 

   ๔.๑ ผู้เรียนได้รับรางวัล ๖ เหรียญทอง ๒ เหรียญเงิน ๑ เหรียญทองแดง จากการเข้าร่วมประกวดและ
แข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
สังกัดเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา ระดับชาติครั้งที่ ๖๙ ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ มกราคม 
๒๕๖๓ จากการเข้าร่วมแข่งขัน ๙ รายการ 

 ๔.๒ ผู้เรียนได้เป็นตัวแทนนักกีฬาวู้ดบอลจังหวัดชุมพรเข้าแข่งขันกีฬาวู้ดบอล ระดับภาคใต้ เขต ๘  ได้
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ ๓ การแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติ อุดรธานีเกมส์  

 ๕.  จุดควรพัฒนา 

 ๕.๑  ควรพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นและสื่อสารด้วยภาษาไทยอย่างถูกต้อง
เหมาะสม 
 ๕.๒ ควรพัฒนาทักษะการคิด คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาให้มีคุณภาพมากขึ้น 
 ๕.๓ ควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดบัชาติ O-NET ให้สูงกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ ๓ และ
สูงกว่าระดับประเทศ 
 ๕.๔ ควรมีหลักสูตรท้องถิ่นที่หลากหลาย เพ่ือสามารถใช้ในการพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการด าเนินชีวิต
หรือประยุกต์ความรู้น าไปสู่อาชีพที่มั่นคงยิ่งขึ้นในอนาคต 

 

๓๕ 



 

กราฟเปรียบเทียบผลการประเมิน มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
  
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็น ผลการประเมิน 

๑.๑ ความสามารถในการอ่าน  
การเขียน การสื่อสารและการคิด
ค านวณ 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน  
การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ  

 
ผู้เรียนมีความสามารถ ร้อยละ  ๘๓.๙๒ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

๑.๒ ความสามารถในการ
วิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และ
แก้ปัญหา 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการวิเคราะห์
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

 
ผู้เรียนมีความสามารถ ร้อยละ ๗๑.๔๒ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 

๑.๓ ความสามารในการสร้าง
นวัตกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถ                
ในการสร้างนวัตกรรม 

 
 

ผู้เรียนมีความสามารถ ร้อยละ ๘๐.๙๕ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

๑.๔ ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการ
สื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถ               
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

 
 
ผู้เรียนมีความสามารถ ร้อยละ ๙๗.๐๒ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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ประเด็น ผลการประเมิน 

๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความก้าวหน้าทางการเรียน                   
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 

 
ผู้เรียนมีความสามารถ ร้อยละ ๘๒.๐๕ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

๑.๖ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 

 
 

ผู้เรียนมีความสามารถ ร้อยละ ๙๖.๔๓ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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ประเด็น ผลการประเมิน 

๒.๑ การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี 

 
 

ผู้เรียนมีความสามารถ ร้อยละ ๙๔.๐๔ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

๒.๒ ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม                
ด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

 

 
 

ผู้เรียนมีความสามารถ ร้อยละ ๙๔.๖๔ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 

๒.๓ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละผลการประเมินนักเรียนด้านการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน                        
บนความแตกต่างและหลากหลาย 

 
 

ผู้เรียนมีความสามารถ ร้อยละ ๙๗.๖๑ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

๒.๔ สุขภาวะทางร่างกายและ
ลักษณะจิตสังคม 

 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินสุขภาวะทางร่างกายและ
ลักษณะจิตสังคมจ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 
 

ผู้เรียนมีความสามารถ ร้อยละ ๙๑.๖๗ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

95.23

t100.00 t100.00

92
93
94
95
96
97
98
99

100
101

คว
าม

แต
กต่

าง
ระ

หว่
าง

บุค
คล

ใน
ด้า

น 
เพ

ศ 
วัย

 

คว
าม

แต
กต่

าง
ระ

หว่
าง

 เชื้
อช

าติ
 

ศา
สน

า 
ภา

ษา

คว
าม

แต
กต่

าง
ระ

หว่
าง

 วั
ฒน

ธร
รม

 
ปร

ะเพ
ณี

t91.07 t91.07

92.85

t90.00

t90.50

t91.00

t91.50

t92.00

t92.50

t93.00

การรักษาสุขภาพกาย 
อย่างเหมาะสมในแต่

ละช่วงวัย 

มีการรักษาสุขภาพจิต 
อารมณ์ 

ร่วมกับคนอื่นอย่างมี
ความสุข เข้าใจผู้อื่

๔๐ 



 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับคุณภาพ : ดเีลิศ 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
เชิงคุณภาพ ค่าระดับ

คุณภาพ 
เชิงคุณภาพ เชิง

คุณภาพ ค่าที่ได้ เปรียบเทียบ
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ ระดับดี ๓ ๔.๑๗ ๑.๑๗ ดีเลิศ 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจ
ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ระดับดี ๓ ๔.๔๑ ๑.๔๑ ดีเลิศ 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

ระดับดี ๓ ๔.๐๙ ๑.๐๙ ดีเลิศ 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับดี ๓ ๔.๑๔ ๑.๑๔ ดีเลิศ 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ระดับดี ๓ ๔.๑๔ ๑.๑๔ ดีเลิศ 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ระดับดี ๓ ๔.๐๗ ๑.๐๗ ดีเลิศ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

ระดับดี ๓ ๔.๑๔ ๑.๑๔ ดีเลิศ 

 

 

 

 

 

 

๔๑ 



 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
หลักฐานสนับสนุน 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ 
๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

- มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
- แผนปฏิบัติการประจ าปี  
- รายงานโครงการ/กิจกรรม  
- รายงานประจ าปีของโรงเรียน  
- เอกสารรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
- โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 
- ขอบข่ายการบริหารงานและพรรณนางาน 
- ประกาศ/ค าสั่งของโรงเรียน  
- บันทึกการประชุมครขูองโรงเรียน  
- บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
- แฟ้มสะสมผลงานของครู 
- แฟ้มภาพถ่ายของโรงเรียน  
- แผนภูมิการจัดโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน  
- ป้ายแสดงแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม  
- ป้ายนิเทศก ากับติดตามงาน 
- แบบส ารวจและสรุปผลความคิดเห็น 
- สภาพอาคารเรียน อาคารประกอบและสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียน             
- เอกสารการนิเทศภายใน 
- หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น 
- รายงานการประชุม อบรม สัมมนา การพัฒนาครู 
- แผ่นพับประชาสัมพันธ์ /จดหมายข่าว 
- Line Facebook เว็บไซต์โรงเรียน 
-- ภาพถ่ายกิจกรรม วุฒิบัตร เกียรติบัตร โล่รางวัล 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

๔๒ 



 

๑. กระบวนการพัฒนา 

 มีการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ 
ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากร
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรในสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง และศิษย์เก่าเพ่ือวางแผน
ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมาย
งานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานเป็นระยะ และสรุปผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 
๒. ผลการพัฒนา 
  ๓.๑ สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของ
สถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
ตามแผนการศึกษาชาติ 

  ๓.๒ สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนา
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูล
สารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 

   ๓.๓ สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

   ๓.๔ สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ที่เหมาะสม 
เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

  ๓.๕ สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล 
และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

   ๓.๖ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายชุมชน และ ศิษย์เก่า 
ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

 

 

 

๔๓ 



 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา จ านวนครั้งที่ครูได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ 
 

  
การนิเทศ ก ากับ ติดตามและ
ประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม                                      
และประเมินผลจากผู้บริหาร 

 

 
 
 

 

 

 

สองครั้ง, 9, 45%

สามครั้ง, 6, 30%

สี่ครั้ง, 2, 10%

มากกว่าสี่ครั้ง, 3, 
15%

กราฟแสดงจ านวนครัง้ในการอบรม

สองครัง้ สามครัง้ สี่ครัง้ มากกว่าสี่ครัง้

1 ครั้ง/ภาคเรียน, 
2, 11%

2 ครั้ง/ภาคเรียน, 
8, 42%

มากกว่า2ครั้ง/ภาค
เรียน, 9, 47%

๔๔ 



 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
เชิงปริมาณ 
(ร้อยละ) 

เชิง
คุณภาพ 

เชิงปริมาณ เชิง
คุณภาพ ร้อยละ

ที่ได้ 
ร้อยละ

เปรียบเทียบ
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ร้อยละ ๗๐ ดี ๘๔.๒๑ ๑๔.๒๑ ดีเลิศ 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

ร้อยละ ๗๐ ดี ๘๙.๔๗ ๑๙.๔๗ ยอดเยี่ยม 

๓.๒ ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๗๐ ดี ๘๙.๔๗ ๑๙.๔๗ 
ยอดเยี่ยม 

๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ ๗๐ ดี ๘๙.๔๗ ๑๙.๔๗ ยอดเยี่ยม 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละ ๗๐ ดี ๗๘.๙๕ ๘.๙๕ ดี 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๗๐ ดี ๗๘.๙๕ ๘.๙๕ ดี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔๕ 



 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
หลักฐานสนับสนุน มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
- แผนปฏิบัติการประจ าปี  
- รายงานโครงการ/กิจกรรม  
- รายงานประจ าปีของโรงเรียน  
- แผนการจัดการเรียนรู้/โครงการสอน 
- รายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปพ.๕/ SGS  
- รายงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- ค าสั่งของโรงเรียน  
- บันทึกการประชุมของโรงเรียน  
- แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก 
- สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีของครู 
- แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก 
- แฟ้มสะสมงานของครู 
- วิจัยในชั้นเรียน  
- บันทึกชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC 
- รายงานการประเมินตนเอง SAR ของครู 
- แฟ้มภาพถ่ายของโรงเรียน 
- ภาพถ่ายกิจกรรม วุฒิบัตร เกียรติบัตร โล่ ของคร ู 
 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 

 ๑. กระบวนการพัฒนา 

  โรงเรียนได้ก าหนดให้คุณครูทุกท่านส่งแผนการจัดการเรียนรู้/โครงการสอนทุกรายวิชา มีการตรวจสอบ 
ก ากับติดตาม นิเทศการสอนอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ซึ่งการนิเทศจะดูตั้งแต่การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย จัดบรรยากาศของห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ การบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก มีการวัดผลและประเมินผลอย่างเป็นระบบ ใช้เครื่องมือวัดที่หลากหลายตามศักยภาพของผู้เรียน มี
การสนับสนุนให้ครูพัฒนาตัวเองสม่ าเสมอ จัดให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ส่งเสริมให้ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
แก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 

  

 

๔๖ 



 

๒. ผลการพัฒนา 

  ๒.๑ ครูมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาเต็มความสามารถ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแผนการจัดการเรียนรู
ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมไดจริง มีการรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเป็นระบบ สามารถให้ข้อมูลป้อนกลับ
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

๒.๒ ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยกย่องชมเชยผู้เรียนที่มีผลงานดีเด่น ให้ก าลังใจนักเรียนที่
เรียนอ่อน มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ ครูรักเด็ก เด็กรักครู เด็กสามารถเรียนรูร่วมกันอย่างมีความสุข  

๒.๓ ครูมีการพัฒนาตนเองสม่ าเสมอ เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาอย่างต่อเนื่อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เครือข่ายทางวิชาการ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัด
ชุมพร และหน่วยงานอื่นๆ 

ร้อยละของจ านวนครูที่มีผลการประเมิน  
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ทั้ง ๕ ประเด็น 
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๔๗ 



 

๓. จุดเด่น 

    ๓.๑ ครูผู้ฝึกสอนผู้เรียนได้รับเกียรติบัตรรางวัล ๖ เหรียญทอง สองเหรียญเงิน ๑ เหรียญทองแดง จากการ
เข้าร่วมประกวดและแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน               
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สังกัดเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา ระดับชาติ:ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่                    
๖–๘ มกราคม ๒๕๖๓  

   ๓.๒ นายธีระชัย  ชื่นชูวงศ์ ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๖ มกราคม 
๒๕๖๓ เครือข่ายประสิทธิภาพมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดชุมพร 

   ๓.๓ นายจิรพจน์ ศรีไสยเพชรได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นผู้ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๖ มกราคม 
๒๕๖๓ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดชุมพร 

๔. จุดควรพัฒนา 

       ๔.๑ ครูควรได้รับการส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายบุคคลในเชิงลึกมากขึ้น น ามาใช้ในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียน สามารถ
วิเคราะห์ผลการประเมินและน ามาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียนรวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็น
รูปธรรม ตลอดจนน าสื่อและเทคโนโลยีมาประยุกต์ ใช้กับการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
สามารถแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนได้รอบด้าน 

         ๔.๒ ควรน านักเรียนไปศึกษานอกสถานที่และแหล่งเรียนรู้ต่างๆให้มากขึ้น เพ่ือเสริมประสบการณ์ตรงให้กับ
นักเรียน เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับผู้เรียน ได้เข้าใจสังคม สิ่งแวดล้อมและสามารถค้นพบความถนัด ความสนใจ
ของตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔๘ 



 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
 

 มาตรฐาน 
ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
 เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน สูงกว่าค่าเป้าหมาย
ร้อยละ ๑๔.๘๘  

- ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ - ระดับดี ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย
ร้อยละ ๑๔.๒๑ 

- ดีเลิศ 

สรุประดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดีเลิศ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๙ ๕๑ 
๔๙ 



 

ส่วนท่ี ๓ 
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 

  
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์ 
สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (๓-๕ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน 
พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ ดังนี้ 
 
สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1) ผู้เรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีผลการ

ประเมินระดับชาติ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๓ สูงกว่าปีที่ผ่านมา ๒ สาระการเรียนรู้ ได้แก่ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
สูงกว่าปีที่ผ่านมา ๒ สาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

2) มีผลการด าเนินงานในโครงการ แข่งขันทักษะด้าน
วิชาการและ มหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ได้รับรางวัล เหรียญทอง ๖ 
รายการ เหรียญเงิน ๒ รายการและเหรียญ
ทองแดง ๑ รายการรวมจ านวน ๙ รายการ 

๓) ผลการด าเนินการในโครงการ ส่งเสริมความเป็น 
   เลิศทางด้านกีฬาวู้ดบอล ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน 
  ระดับจังหวัดจ านวน ๖ รายการ  ระดับภาคและ 
  ระดับชาติจ านวน ๕ รายการ และสามารถส่งเสริม 
  นักเรียนให้มีโอกาสก้าวหน้าในการเป็นนักกีฬาอาชีพ 
 

 
 

 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
๑) ควรพัฒนาผลผลสัมฤทธิ์ ในการประเมิน

ระดับชาติให้มีผลการประเมินสูงขึ้นกว่าในปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ครบทุกรายวิชา และควรมี
รายวิชาที่พัฒนาให้สูงกว่าระดับชาติ ในทั้งสอง
ระดับชั้น 

๒) ควรพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้
หลากหลายระดับ และหลากหลายประเภท 

๓) ควรส่งเสริมความสามารถด้านกีฬาให้ทุกคนได้มี
ส่วนร่วมมากขึ้นและส่งเสริมกีฬาวู๊ดบอลให้
ชุมชนได้รู้จักมากขึ้น 

๔) ควรพัฒนาทักษะการคดิ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี 
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหาของผู้เรียนให้มีคุณภาพมากขึ้น 

๕) ควรมีการจัดรูปแบบของหลักสูตรเพ่ือรองรับ
การศึกษาต่อและการมีอาชีพในอนาคตของ
ผู้เรียน 
 

๕๐ 



 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

๑) มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและใช้ระบบการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารงานองค์กร 

๒) ได้รับความร่วมมือในการระดมทรัพยากรจาก
หน่วยงานต่างๆ 

๓) โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจ า 
ต าบล (๑  ต าบล    ๑ โรงเรียนคุณภาพ) ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

๑) ควรให้มีการนิเทศติดตามผลการด าเนินงานอย่าง
รวดเร็วและต่อเนื่องและควรมีการรายงานผล
อย่างเป็นรูปธรรม 

๒) ควรมีระบบการรักษาความปลอดภัยในบริเวณ
โรงเรียนที่รัดกุมครอบคลุมอาณาบริเวณโรงเรียน 

 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑) ได้รับเกยีรติบัตรครูผู้ฝึกสอนจากรางวัล ๖ เหรียญ

ทอง สองเหรียญเงิน ๑ เหรียญทองแดง จากการเข้า
ร่วมประกวดและแข่งขันงานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช   

๒) ได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ จากกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดชุมพร จ านวน ๒ ราย 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑) ควรมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลในเชิงลึก

และใช้ผลการประเมินผลการเรียนรู้มาใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีรูปแบบ 

๒) ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้มากขึ้น เน้น
ประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีให้ผู้เรียนได้ฝึก
ค้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 

๑) ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ในทักษะความรู้ด้านวิชาการ และทักษะด้านอาชีพเพ่ือรองรับการประกอบอาชีพ
และการมีงานท าในอนาคต  

๒) พัฒนาทักษะชีวิต เพ่ือการด ารงตนในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ และปรับตัวในสถานการณ์ต่างๆ  ใน
สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

๓) ส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยี ให้สามารถปรับใช้เพ่ือการด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑) พัฒนาระบบการบริหารงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารที่รวดเร็วมีฐานข้อมูลที่สามารถใช้ได้
ทันเวลา  
๒) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในให้ทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยี ทางการเรียนรู้ 

๕๑ 



 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑) พัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ครูผู้สอนเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้าน 

เทคโนโลยีและสภาวการณ์ทางสังคมให้ครูมีความพร้อมตื่นตัวและทันเหตุการณ์อยู่เสมอ 
  ๒)พัฒนาครูด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในระดับพ้ืนฐานให้คล่องแคล่ว 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 

๑) สื่อเทคโนโลยี ไอซีที ประกอบการค้นคว้าเรียนรู้ของนักเรียนและจัดการเรียนรู้ของครู 

     ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑) งบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

    ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑) วิทยากรในการจัดอบรมความรู้ด้านไอซีทีและการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ให้กับครูและบุคลกร
ทางการศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๒ 



 

 

ส่วนท่ี ๔ 
ภาคผนวก 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
     ๑. ข้อมูลผลการประเมินตนเอง            ๒. จดหมายข่าวปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ๓. ตัวอย่างเกียรติบัตรผลงานเด่นครู         ๔. ตัวอย่างเกียรติบัตรผลงานเด่นนักเรียน 
 

 

 

๕๓ 



 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
เรื่อง  การก าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
................................ 

 โดยที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการประกาศ กฎกระทรวงประกันคุณภาพการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันที่             
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เป็น
กรอบในการวางแผนและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตั้งแต่การก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี            
ที่มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ตามนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทย และการศึกษาไทยใน
อนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม จึงก าหนดมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และได้ก าหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาการประเมินคุณภาพภายใน และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม มีคุณภาพและ            
ได้มาตรฐาน โรงเรียนจึงได้ก าหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   

  ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 
 

                   (นางพรพนา  แดงสกล) 
                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 

 
 

 
 

 
 
 

๕๔ 



 

 
ตารางแสดงมาตรฐานและค่าเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตามประเด็นพิจารณาแต่ละมาตรฐานส าหรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๒ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน : ระดับ ดี    

ด้าน / ประเด็นการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ/คุณภาพ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ร้อยละ ๗๐ 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  ร้อยละ ๗๐ 
   ๑.๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน ร้อยละ ๗๐ 
   ๑.๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียน  ร้อยละ ๖๕  
   ๑.๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ร้อยละ ๗๐ 
   ๑.๔) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ ร้อยละ ๖๐ 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน      
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

ร้อยละ ๖๐ 

   ๒.๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ร้อยละ ๖๐ 
   ๒.๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ร้อยละ ๖๐ 
   ๒.๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ร้อยละ ๖๐ 
   ๒.๔) ผู้เรียนใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจในการแก้ปัญหา ร้อยละ ๖๐ 
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   ร้อยละ๗๐ 
   ๓.๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตัวเอง  ร้อยละ ๗๐ 
   ๓.๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการท างานเป็นทีม  ร้อยละ ๗๐ 
   ๓.๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์ มาใช้ในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต 

ร้อยละ ๗๐ 

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร  ร้อยละ ๘๐ 
   ๔.๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ร้อยละ ๘๐ 
   ๔.๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้สารสนเทศ ร้อยละ ๘๐ 
   ๔.๓) ผู้เรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร ร้อยละ ๘๐ 

 

๕๕ 



 

ด้าน/ประเด็นการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ/คุณภาพ 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   ร้อยละ ๖๕ 
   ๕.๑) ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (O-NET)             ๓๑.๘๖ 
   ๕.๒) ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (O-NET) ๒๖.๘๒ 
   ๕.๓) ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑-๖ มีผลการเรียนระดับ ๒ ขึ้นไป ๖๕.๐๐ 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ   ร้อยละ ๘๐ 
   ๖.๑) ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐาน พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น  ร้อยละ ๘๐ 
   ๖.๒) ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐาน พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น ร้อยละ ๘๐ 
   ๖.๓) ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในการท างานหรืองานอาชีพ ร้อยละ ๘๐ 
   ๖.๔) ผู้เรียนมี ทักษะพ้ืนฐานในการท างานหรืองานอาชีพ ร้อยละ ๘๐ 
   ๖.๕) ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีในการท างานหรืองานอาชีพ ร้อยละ ๘๐ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ร้อยละ ๘๐ 
 ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  ร้อยละ ๘๐ 
๑.๑) ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผูท้ี่มีคุณธรรม จริยธรรม ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด และมีคุณภาพ
อยู่ในระดับดีขึ้นไป   

ร้อยละ ๘๐ 

๑.๒) ผู้เรียนมีพฤติกรรมเคารพในกฎกติกา ตามที่สถานศึกษาก าหนด   ร้อยละ ๘๐ 
๑.๓) ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผูท้ี่มีค่านิยม และจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนด และมี
คุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป  

ร้อยละ ๘๐ 

 ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   ร้อยละ ๘๐ 
๒.๑) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  ร้อยละ ๘๐ 
๒.๒) ผูเ้รียนมีสว่นรว่มในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย ร้อยละ ๘๐ 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย   ร้อยละ ๘๐ 
๓.๑) ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย  ร้อยละ ๘๐ 
๓.๒) ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ร้อยละ ๘๐ 
๓.๓) ผูเ้รียนยอมรับและอยู่รว่มกันบนความแตกต่างระหวา่ง ภาษา วฒันธรรม ประเพณ ี ร้อยละ ๘๐ 
๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม   ร้อยละ ๗๕ 
๔.๑) ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  ร้อยละ ๗๕ 
๔.๒) ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัย 

ร้อยละ ๗๕ 

๔.๓) ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน ร้อยละ ๗๕ 
 
 
 
 

๕๖ 



 

  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ : ระดับ ด ี
 

ด้าน / ประเด็นการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ/คุณภาพ 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน   ระดับดี 
   ๑) สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและ
ของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ระดับดี 

   ๒) สถานศึกษาก าหนด วสิัยทัศน์ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและ
ของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ระดับดี 

   ๓) สถานศึกษาก าหนดพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและ
ของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ระดับดี 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับดี 
   ๑) สถานศึกษาสามารถวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี/แผนการใช้งบประมาณประจ าปี   

ระดับดี 

   ๒) สถานศึกษามีการน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง จริงจัง   

ระดับดี 

   ๓) สถานศึกษามีการ ติดตามตรวจสอบประเมินผล และปรบัปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ระดับดี 
   ๔) สถานศึกษามีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  

ระดับดี 

   ๕) สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของครู  ระดับดี 
   ๖) สถานศึกษามีการน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ระดับดี 
   ๗) ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในสถานศึกษามีส่วนรว่มในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

ระดับดี 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย    

ระดับดี 

   ๑) สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  

ระดับดี 

    ๒) สถานศึกษาบริหารจัดการเก่ียวกับ กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  

ระดับดี 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   ระดับดี 
   ๑) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหม้ีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ระดับดี 
   ๒) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีชุมชนการเรยีนรู้ทางวชิาชีพ มาใช้ในการพัฒนา
งานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ระดับดี 

๕๗ 



 

ด้าน / ประเด็นการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ/คุณภาพ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   ระดับดี 
   ๑) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการจัด 
การเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

ระดับดี 

   ๒) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการจัด 
การเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

ระดับดี 

   ๓) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความ
ปลอดภัย 

ระดับดี 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  ระดับดี 
   ๑) สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้
ในการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

ระดับดี 

   ๒) สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้
ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

ระดับดี 

 

 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ : ระดับ ดี 

ด้าน / ประเด็นการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ/คุณภาพ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   ร้อยละ ๗๐ 
   ๑) ครูจัดท าโครงสร้างรายวิชาในรายวิชาที่รับผิดชอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา 

ร้อยละ ๗๐ 

   ๒) ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิด และ
ปฏิบัติจริง  

ร้อยละ ๗๐ 

   ๓) ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการคิด และการฝึก
ปฏิบัติให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอ
ผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ และน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้จริง  

ร้อยละ ๗๐ 

   ๔) ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความต้องการจ าเป็น และต้องการ
ความช่วยเหลือพิเศษ และน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือความ
ต้องการจ าเป็นจริง 

ร้อยละ ๗๐ 

 

 

 

 

๕๘ 



 

ด้าน / ประเด็นการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ/คุณภาพ 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้   ร้อยละ ๗๐ 
   ๑) ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

ร้อยละ ๗๐ 

   ๒) ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ตามความเหมาะสมมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้  

ร้อยละ ๗๐ 

   ๓) ครูน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ตามความเหมาะสม ร้อยละ ๗๐ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   ระดับดี 
   ๑) ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรัก
เด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู ้สามารถเรียนรู้รว่มกันอย่างมีความสุข 

ร้อยละ ๗๐ 

   ๒) ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นให้เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

ร้อยละ ๗๐ 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  ร้อยละ ๗๐ 
    ๑) ครูมีการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลที่เหมาะสมกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

ร้อยละ ๗๐ 

    ๒) ครูมีการวัดและประเมินผลระหว่างเรียน หลังจากจัดการเรียนรู้จบในแต่ละหน่วย เพื่อ
น าผลการประเมินไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินผลการเรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและ
เกณฑ์การประเมินผลที่เหมาะสมกับตัวชี้วัดในแต่ละหน่วย 

ร้อยละ ๗๐ 

    ๓) ครูมีการวัดและประเมินผลตวัชี้วัดทุกตัว หลังจากจัดการเรียนรูจ้บในแต่ละตัวชี้วัด เพ่ือน าผล
การประเมินไปใช้เป็นสว่นหนึ่งในการพัฒนาผูเ้รียนและตัดสินผลการเรยีน โดยใช้เครื่องมือ วิธกีาร
วัดและเกณฑ์การประเมินผลที่เหมาะสมกับตัวชีว้ัดในแตล่ะตัว 

ร้อยละ ๗๐ 

    ๔) ครูมีการวัดและประเมินผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน  เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้
ในการพัฒนาผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลที่เหมาะสมกับแต่ละ
ระดับชั้น 

ร้อยละ ๗๐ 

    ๕) ครูมีการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพื่อน าผลการประเมินไปใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลที่เหมาะสมกับแต่ละ
ระดับชั้น 

ร้อยละ ๗๐ 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้   

ร้อยละ ๗๐ 

   ๑) ครูและผู้มสี่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพ่ือน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๗๐ 

   ๒) ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ข้อมูลสะท้อนเพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๗๐ 

๕๙ 



 

 

ค าสั่งโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
 ที่ ๖๙  / ๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายของมาตรฐาน 
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

…………………………………………….. 
              ตามท่ีได้มีการประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้ก าหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา อันส่งผลให้การด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานก ากับดูแลและหน่วยงานภายนอกที่สะท้อนสภาพ
การด าเนินงานที่แท้จริงและเกิดประสิทธิภาพ และก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา
สอดคล้องกับหลักการประกันคุณภาพการศึกษา และมีกลไกที่เอ้ือต่อการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละ
ระดับให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นั้น 
              เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมได้ด าเนิ นไปอย่าง
สอดคล้องตามกฏกระทรวงดังกล่าว และอาศัยอ านาจตามมาตร ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหาร
ราชการแผ่นดินกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. ๒๕๔๖ ขอแต่งตั้งคณะบุคคลต่อไปนี้ เพ่ือด าเนินการงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
๑. นายไพศาล  จินดาพรหม   ประธานคณะกรรมการ 
๒. นายเอกวุฒิ ไกรมาก    รองประธานกรรมการ 
๓. นางอุทัยวรรณ  พงศ์อร่าม   กรรมการ 
๔. นางรักษิณา  ยอดมงคล   กรรมการ 
๕. นายเอกนรินทร์  แก้วประดิษฐ์   กรรมการ 
๖. นางพรพนา  แดงสกล                              กรรมการและเลขานุการ 
๗. นางณัฐชา  วงศ์เพชร                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

    หน้าที่ ให้ค าปรึกษา แนะน าการด าเนินการให้เป็นตามประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑                  
              ๒. คณะกรรมการอ านวยการ 

          ๑. นางพรพนา  แดงสกล    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางจินดา  แขวงรถ    รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว   กรรมการ 
 ๔. นางเนธิภัค  พรมบุญแก้ว   กรรมการ 

๖๐ 



 

 ๕. นายธีรชัย  ชื่นชวูงศ์    กรรมการ 
 ๖. นางยินดี  ช่วยปลอด    กรรมการ 
 ๗. นางณัฐชา  วงศ์เพชร    กรรมการและเลขานุการ 
       หน้าที่ ให้ค าปรึกษา แนะน าและควบคุมการด าเนินการให้เป็นตามประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยเรื่อง

การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑      
             ๓. คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

๑. นางณัฐชา  วงศ์เพชร                    ประธานคณะกรรมการ 
๒. นางจินดา  แขวงรถ                                   รองประธานคณะกรรมการ 
๓. นางอุษา  เขื่อนแก้ว                             กรรมการ 
๔. นางขวัญเมือง  พิกุลเงิน                                 กรรมการ 

        ๕. นางจรัสศรี  ซังธาดา                                    กรรมการ 
        ๖. นางเนธภิัค  พรมบุญแก้ว            กรรมการ 
        ๗. นายศุภชัย  ศิวะประสิทธิกุล                           กรรมการ 
        ๘. นายจิรพจน์  ศรีไสยเพชร                              กรรมการ 
        ๙. นางกัลยารัตน์  กรีไกรนุช                              กรรมการ 

๑๐. นายธีรชัย  ชื่นชวูงศ์                                   กรรมการ 
๑๑. นางสาวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว            กรรมการและเลขานุการ 
๑๒. นางสาววริษฐา  กมลเนตร                            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

    หน้าที่  ประชุมร่วมก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และก าหนดค่าเป้าหมายของมาตรฐาน
ประกาศเป็นมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
               ให้คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
แก่ทางราชการ 
      สั่ง ณ วันที่  ๑๐ เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 
  
 
  

(นางพรพนา  แดงสกล) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหงส์เจริญวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖๑ 



 

 
    ค าสั่งโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 

   ที่  ๙๗ / ๒๕๖๒ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสร้างเครื่องมือเพื่อเก็บและรวบรวมข้อมูล และประเมินผลตามประเด็นพิจารณา 
ตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมและคณะกรรมการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
………………………………………………………. 

  ตามท่ี ได้มีการประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้ก าหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา อันส่งผลให้การด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานก ากับดูแลและหน่วยงานภายนอกที่สะท้อนสภาพ
การด าเนินงานที่แท้จริงและเกิดประสิทธิภาพ และก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา
สอดคล้องกับหลักการประกันคุณภาพการศึกษา และมีกลไกที่เอ้ือต่อการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละ
ระดับให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นั้น 
   เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมได้ด าเนินไปอย่าง
สอดคล้องตามกฏกระทรวงดังกล่าว และตามประกาศมาตรฐานของโรงเรียน เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑           
และอาศัยอ านาจตามมาตร ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินกระทรวงศึกษาธิการ   
พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอแต่งตั้งคณะบุคคล เพ่ือด าเนินการรับผิดชอบสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลและเก็บรวบรวม
ข้อมูล และประเมินผลค่าเป้าหมายตามประเด็นพิจารณาในมาตรฐานของงานประกันคุณภาพการศึกษา                
ของโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมและสรุปรายงานผล ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย เรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย 
๑. นายไพศาล  จินดาพรหม   ประธานคณะกรรมการ 
๒. นายเอกวุฒิ ไกรมาก    รองประธานกรรมการ 
๓. นางอุทัยวรรณ  พงศ์อร่าม   กรรมการ 
๔. นางรักษิณา  ยอดมงคล   กรรมการ 
๕. นายเอกนรินทร์  แก้วประดิษฐ์   กรรมการ 
๖. นางพรพนา  แดงสกล                        เลขานุการ 
๗.นางณัฐชา  วงศ์เพชร              ผู้ช่วยเลขานุการ 

       มีหน้าที ่ ให้ค าปรึกษา แนะน าการด าเนินการให้เป็นตามประกาศกฏกระทรวงว่าด้วยเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑      

 
 

๖๒ 



 

 
๒. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 

          ๑. นางพรพนา  แดงสกล    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางจินดา  แขวงรถ    รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว   กรรมการ 
 ๔. นางเนธิภัค  พรมบุญแก้ว   กรรมการ 
 ๕. นายธีรชัย  ชื่นชวูงศ์    กรรมการ 
 ๖. นางยินดี  ช่วยปลอด    กรรมการ 
 ๗. นางณัฐชา  วงศ์เพชร    กรรมการและเลขานุการ 
     มีหน้าที ่ให้ค าปรึกษา แนะน าและควบคุมการด าเนินการให้เป็นตามประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยเรื่อง

การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 
    ๓. คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
 ๑. นางณัฐชา  วงศ์เพชร    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางเนธิภัค  พรมบุญแก้ว   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางยินดี  ช่วยปลอด    กรรมการ 
 ๔. นางจินดา  แขวงรถ    กรรมการ 
 ๕. นายธีรชัย  ชื่นชวูงศ์    กรรมการ 
 ๖. นางสาวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 
 ๗. นางจรัสศรี  ซังธาดา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     มีหน้าที ่ศึกษาเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วางกรอบการด าเนินการ

ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและรายงานผลการประเมิน 
   ๔. คณะกรรมการสร้างหรือก าหนดเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บข้อมูลและประเมินผล

ตามประเด็นพิจารณาแต่ละมาตรฐาน 
        มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
                 ๓.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                      ๓.๑.๑ ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 

๑. นางขวัญเมือง  พิกุลเงิน  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว                  รองประธานกรรมการ 
๓. นางณัฐชา  วงศ์เพชร             กรรมการ 
๔. นายธีรชัย  ชื่นชูวงศ์                        กรรมการ 
๕. นางสาวพิมย์ชนก  สมสมัย                กรรมการและเลขานุการ 

                     ๓.๑.๒ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความ 
    คิดเห็นและแก้ปัญหา ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 

                     ๑. นายศุภชยั  ศิวประสิทธิกุล                 ประธานคณะกรรมการ 
                               ๒. นางกันนิกา  มีอารีย์                         กรรมการ 
                               ๓. นางสาวแสงรวี  แสงสม                     กรรมการและเลขานุการ 

๖๓ 



 

                     ๓.๑.๓ ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
                               ๑. นางจรัสศรี  ซังธาดา                        ประธานคณะกรรมการ 
                               ๒. นายอิศรา  นุรักษ์                            กรรมการ 
                               ๓. นางสาววริษฐา  กมลเนตร                  กรรมการและเลขานุการ 
                     ๓.๑.๔ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
                              ๑. นายอิศรา  นุรักษ์                             ประธานคณะกรรมการ 
                              ๒. นางสาวนิภา  รักช้าง                         กรรมการ 
                              ๓. นางสาวแสงรวี  แสงสม                      กรรมการและเลขานุการ 
                     ๓.๑.๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
                              ๑. นางสาวนิภา  รักช้าง                        ประธานคณะกรรมการ 
                              ๒. นายอิศรา  นุรักษ์                            กรรมการ 
                             ๓. นางจรัสศรี  ซังธาดา                        กรรมการและเลขานุการ 
                     ๓.๑.๖ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่ออาชีพ ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
                              ๑. นายจิรพจน์  ศรีไสยเพชร                   ประธานคณะกรรมการ 
                              ๒. นายอิศรา  นุรักษ์                             กรรมการ 
                             ๓. นางจรัสศรี  ซังธาดา                        กรรมการและเลขานุการ 
               ๓.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
                     ๓.๒.๑ มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
                             ๑. นายธีรชัย  ชื่นชูวงษ์                         ประธานคณะกรรมการ 
                              ๒. นางสาวแสงรวี  แสงสม                      กรรมการ 
                              ๓. นางกันนิกา  มีอารีย์                          กรรมการและเลขานุการ 
                     ๓.๒.๒ ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย  ผู้รับผิดชอบได้แก่ 
                              ๑. นางบุญญาพร  เยาวยัง                      ประธานคณะกรรมการ 
                              ๒. นางยินดี  ช่วยปลอด                         กรรมการ 
                              ๓. นางเนธิภัค  พรมบุญแก้ว                    กรรมการและเลขานุการ 
                     ๓.๒.๓ ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย  ผู้รับผิดชอบได้แก่ 
                              ๑. นางเนธิภัค  พรมบุญแก้ว                   ประธานคณะกรรมการ 
                              ๒. นางยินดี  ช่วยปลอด                        กรรมการ 
                              ๓. นางบุญญาพร  เยาวยัง                     กรรมการและเลขานุการ 
                     ๓.๒.๔ สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม  ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
                             ๑. นางอุษา  เขื่อนแก้ว                         ประธานคณะกรรมการ 
                             ๒. นายจิรพจน์  ศรีไสยเพชร                    กรรมการ 
                             ๓. นายจตุพร  ไชยเพชร                         กรรมการและเลขานุการ 
 
      
 

๖๔ 



 

                ๓.๓ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
                    ๓.๓.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
                            ๑. นางณัฐชา  วงศ์เพชร ประธานคณะกรรมการ 
                            ๒. นางสาวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว กรรมการ 
                           ๓. นางสาววริษฐา  กมลเนตร กรรมการและเลขานุการ     
                    ๓.๓.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
                            ๑. นางสาวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว                    ประธานคณะกรรมการ 
                            ๒. นางยินดี  ช่วยปลอด                        รองประธานคณะกรรมการ 
                            ๓. นางจินดา  แขวงรถ                           กรรมการ 
                            ๔. นางเนธิภัค  พรมบุญแก้ว                     กรรมการ 
                            ๕. นายธีรชัย  ชื่นชูวงศ์                           กรรมการ 
                           ๖. นางสาววริษฐา  กมลเนตร                   กรรมการและเลขานุการ 
                     ๓.๓.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                       และ ทุกกลุ่มเป้าหมาย  ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
                            ๑. นางจินดา  แขวงรถ                         ประธานคณะกรรมการ 
                            ๒. นางจรัสศรี  ซังธาดา                         กรรมการ 
                           ๓. นางสาวนิภา  รักช้าง                       กรรมการและเลขานุการ 
                    ๓.๓.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
                            ๑. นางสาวพิมย์ชนก  สมสมัย                   ประธานคณะกรรมการ 
                            ๒. นางสาวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว                   กรรมการ 
                           ๓. นางขวัญเมือง  พิกุลเงิน                    กรรมการและเลขานุการ 
                    ๓.๓.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   
ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
                           ๑. นางยินดี  ช่วยปลอด                       ประธานคณะกรรมการ 
                            ๒. นางเนธิภัค  พรมบุญแก้ว                  รองประธานคณะกรรมการ 
                           ๓. นายอิศรา  นุรักษ์                           กรรมการ 
                           ๔. นายวิรัช  มณีแดง                          กรรมการ 
                           ๕. นายจิรพจน์  ศรีไสยเพชร                 กรรมการและเลขานุการ 
                     ๓.๓.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้  
ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
                           ๑. นางสาวปรารถนา  เงเลิศ                 ประธานคณะกรรมการ 
                           ๒. นางสาวนิภา  รักช้าง                      กรรมการ 
                            ๓. นางสาวแสงรวี  แสงสม                    กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 

๖๕ 



 

              ๓.๔ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

                   ๓.๔.๑ จัดการเรียนรู้ที่ผ่านกระบวนการปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ในชีวิตได้  
ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
                            ๑. นางกันนิกา มีอารีย์                           ประธานคณะกรรมการ 
                            ๒. นางสาวนิภา  รักช้าง                         กรรมการ 
                           ๓. นางจรัสศรี  ซังธาดา                        กรรมการและเลขานุการ 
                   ๓.๔.๒ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
                            ๑. นางสาวแสงรวี  แสงสม                     ประธานคณะกรรมการ 
                           ๒. นางบุญญาพร  เยาวยัง                     รองประธานคณะกรรมการ 
                            ๓. นางขวัญเมือง  พิกุลเงิน                    กรรมการ 
                            ๔. นางสาวพิมย์ชนก  สมสมัย                 กรรมการและเลขานุการ 
                    ๓.๔.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
                            ๑. นายจตุพร  ไชยเพชร                        ประธานคณะกรรมการ 
                           ๒. นางยินดี  ช่วยปลอด                        กรรมการ  
                           ๓. นางอุษา  เขื่อนแก้ว                         กรรมการและเลขานุการ 
                   ๓.๔.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ผู้รับผิดชอบ  
                            ๑. นางสาววริษฐา  กมลเนตร                  ประธานคณะกรรมการ 
                            ๒. นางจินดา  แขวงรถ                         กรรมการ 
                           ๓. นางจรัสศรี  ซังธาดา                        กรรมการและเลขานุการ 
                    ๓.๔.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้  ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
                           ๑. นางพรพนา  แดงสกล                         ประธานคณะกรรมการ 
                           ๒. นางสาวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว                     กรรมการ 
                          ๓. นางสาวพิมย์ชนก  สมสมัย                  กรรมการและเลขานุการ 
                    มีหน้าที ่ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบเพ่ือสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลและ
จัดเก็บรวมรวมข้อมูลตามประเด็นพิจารณาที่ก าหนด 
 

             ๕. คณะกรรมการด าเนินการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ประกอบด้วย 
๑. นางณัฐชา  วงศ์เพชร    ประธานคณะกรรมการ 
๒. นางสาวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว   รองประธานคณะกรรมการ 
๓. นางจินดา  แขวงรถ    กรรมการ 
๔. นางสาวนิภา   รักช้าง    กรรมการ 
๕. นายธีรชัย  ชื่นชูวงศ์    กรรมการ 
๖. นางสาวแสงรวี  แสงสม   กรรมการ 

 
 

๖๖ 



 

๗. นางยินดี  ช่วยปลอด    กรรมการ 
๘. นางสาววริษฐา  กมลเนตร   กรรมการและเลขานุการ 
๙. นางสาวพิมพ์ชนก  สมสมัย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ เก็บข้อมูลจากคณะกรรมการชุดที่ ๓ น ามาสรุปสังเคราะห์ รายงานผลเป็นรายงานการ
ประเมินตนเองภายในสถานศึกษา (SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ และน าส่งต้นสังกัดตามก าหนด   

 

     ให้คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ด าเนินการสร้างเครื่องมือ และเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง เพ่ือน าผลมาเชื่อมโยงกับค่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด                  
เพ่ือพัฒนาผลการด าเนินการให้ได้ตามที่ก าหนด โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ทางราชการ 
  สั่ง ณ วันที่  ๓๐ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   
 
 

(นางพรพนา  แดงสกล) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖๗ 



 

หลักฐานการเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

๖๘ 

 


