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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 
1. ข้อมูลทั่วไป 

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ต้ังอยู่เลขท่ี   294  ถนนพะเยา - ป่าแดด หมู่ 13 ต าบลดงเจน อ าเอออูกาม
ย า ว  จั ง ห วั ด พ ะ เย า  5 6 0 0 0 โท ร ศั พ ท์  0 5 4 -4 2 2 7 7 6  โท ร ส า ร 0 5 4 -4 2 2 7 7 5   e-mail 
dongjen_phayao@hotmail.com   website  www.dongjen.ac.th  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 36  เปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  มีเขตพื้นท่ี
บริการ  3 ต าบล ได้แก่ ต าบลดงเจน ต าบลแม่อิง และต าบลห้วยแก้ว  มีการจัดการศึกษาระดับการศึกษา      
ขั้นพื้นฐาน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย    

1. ผู้อ านวยการโรงเรียน 

  นางวัน รั กษ์   ขันห อม  การ ศึกษาสู ง สุด  ปริญ ญ าเอก  สาขาบริห ารการ ศึกษ า  e-mail : 
wanrak@dongjen.ac.th โทรศัพท์ 083-0071979 วุฒิการศึกษา Ph.D (Education of Administration) , 
Adamson University, Philipines ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ต้ังแต่วันท่ี 27 พฤศจิกายน 
2558 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ  
โรงเรียนดงเจนวิทยาคมเดิม สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการก่อต้ัง

เมื่อปี พ.ศ. 2502 ได้รับบริจาคท่ีดินจากประชาชน  ต าบลดงเจนจ านวน  11 ไร่  2 งาน และได้รับอนุมัติให้
จัดต้ังโรงเรียนมัธยมสามัญ ช่ือ "โรงเรียนดงเจน (ประชาอุทิศ)"  เปิดสอน  ม.1  -  ม.3  โดยได้รับเงินบริจาค 
สร้างอาคารกรมสามัญ จากประชาชน ต าบลดงเจน จ านวน 1 หลัง  
 พ.ศ. 2503 เปล่ียนแปลงเป็นโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลาย ระดับช้ัน  ป.5  -  ป.7  ตามหลักสูตร 
พ.ศ.2503  
 พ.ศ.2519 กระทรวงศึกษาธิการประกาศยุบโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลายและประกาศต้ังเป็น
โรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าต าบลสอนระดับม.ศ. 1 -  ม.ศ. 3 มีนักเรียน ม.ศ. 1  จ านวน  86 คน และยังมีช้ัน 
ป.ปลายอยู่  และได้เปล่ียนช่ือเป็น "โรงเรียนดงเจนวิทยาคม" และได้รับเงินงบประมาณสร้างอาคารแบบ 004 
ซึ่งทางสอาต าบลดงเจนได้มอบท่ีดินสาธารณะของต าบล จ านวน 70 ไร่ เป็นสถานท่ีต้ังโรงเรียนใหม่ ซึ่งอยู่ถนน
พะเยา – ป่าแดด     

พ.ศ.   2521  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ 216  ค.  จ านวน ครึ่งหลัง  และได้เปิดสอน
ช้ัน ม.1 ตามหลักสูตร  พ.ศ. 2521                                                                                                                                   
          พ.ศ. 2525 โรงเรียนได้รับการพิจารณาจากกรมสามัญศึกษา  ได้เข้าอยู่ในโครงการโรงเรียน
มัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (มพช. 2)  ซึ่งเริ่มด าเนินการตามโครงการต้ังแต่ปีการศึกษา 2526 ไปส้ินสุดในปี
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การศึกษา 2530 โดยได้รับความช่วยเหลือด้านงบประมาณ จากรัฐบาล  และโครงการเงินกู้จากธนาคารโลก 
เพื่อปรับปรุงด้านอาคารสถานท่ี การเรียนการสอน   วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในวงเงินงบประมาณ   12 ล้านบาท   

พ.ศ. 2532 โรงเรียนได้รับการพิจารณาจากกรมสามัญศึกษา อนุมัติให้เปิดท าการสอน ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย                                                                                                                                                                                

พ.ศ. 2537 ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนพฒันาคุณอาพชีวิต และสังคม                                                              
พ.ศ. 2539 ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา                                                                              
พ.ศ.2549 ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการหนึ่งอ าเออหนึ่งโรงเรียนในฝัน "โรงเรียนดีใกล้บ้าน"  

พ.ศ. 2554 โรงเรียนได้ผ่านการประเมินคุณอาพอายนอกรอบสาม ผลรวมคะแนน 84.50 ระดับดี 

          พ.ศ. 2560 ได้น าเสนอผลงานการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) รูปแบบการบริหารจัดการ

โรงเรียนแบบ "DK STEP Model" ได้รับรางวัลระดับดี ตามเกณฑ์ BEIDQM หมวด 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติ 

(Operations Focus) 

 พ.ศ. 2560 โรงเรียนได้รับยกย่องเป็นหน่วยงานท่ีสงเสริมการแต่งการด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ใน

สถานศึกษา จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 

 พ.ศ. 2561 เป็นโรงเรียนแกนน าท่ีมีศักยอาพการเรียนการสอนด้านส่ือดิจิทัลสร้างสรรค์  

 พ.ศ. 2560 เป็นสถานศึกษาท่ีเข่าร่วมโครงการส่งเสริมสังคมเอื้ออาทร อายใต้การเห็นคุณค่าอัตลักษณ์ 

ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมพะเยา  

 พ.ศ.2562 โรงเรียนดงเจนได้รับการคัดสรรผลงานโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจ าปีการศึกษา 2561 

ระดับอูมิอาค ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน เรื่องบทเรียนแอปพลิเคช่ันเสริมการเรียนรู้ จากเลขาธิการคุรุสอา 

 

  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 1) สอาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นท่ีราบลุ่มและทุ่งนา มีประชากร ประมาณ 9,677  คน   
สถานท่ี/หน่วยงาน/องค์กรใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่  
  - ทิศเหนือติดถนนสาธารณะเข้าไปวัดพระธาตุดอยจุก 
  - ทิศตะวันตก ติดกับสุสานบ้านกว้าน 
  - ทิศใต้ติดถนนสาธารณะเข้าไปวัดพระธาตุดอยจุก 
  - ทิศตะวันออกติดกับถนนสายพะเยา-ป่าแดด  

อาชีพหลักของชุมชนคือ เกษตรกรรม   เนื่องจากอูมิประเทศเป็นท่ีราบลุ่มน ้าอิง จึงเอื้อต่ออาชีพ
เกษตรกรรมซึ่งท าสืบเนื่ องกันมาต้ังแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี /
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไปคือ ตานก๋วยสลาก ลอยกระทง แห่เทียนพรรษา ประเพณี
สงกรานต์ 
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  2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่  จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
    ร้อยละ80 ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม 
    ร้อยละ 98  นับถือศาสนาพุทธ และร้อยละ 2 นับถือศาสนาอื่นๆ 
    ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อปี 30,000 บาท/ครอบครัว 
 3) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 

โรงเรียนดงเจนวิทยาคมมีสอาพแวดล้อมอายนอกท่ีเป็นโอกาสและเอื้อต่อการด าเนินกิจกรรมอายใน

โรงเรียน ซึ่งมีการพัฒนาตามสอาพแวดล้อมอายในอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ มีความเข้มแข็งอายในองค์กร 

คณะครูมีการพัฒนาตนเองอย่างสม ่าเสมอได้รับรางวัลการเข้าร่วมการประกวดผลงานต่างๆมากมาย และ

ข้อจ ากัดของโรงเรียนซึ่งตอนนี้ ยังขาดครูวิทยาศาสตร์ - ชีววิทยา และขาดงบประมาณ ควรมีการระดม

ทรัพยากรจากอายนอกเพิ่มขึ้น  เพื่อเป็นการสนับสนุน การจัดการศึกษา ให้มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัยและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิอาพ 

2. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

 2.1  จ านวนบุคลากร 
บุคลากร ผู้อ านวยการ รอง

ผู้อ านวยการ 
ครูผู้สอน พนักงาน

ราชการ 
ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าท่ี

อื่นๆ 
ปีการศึกษา

2561 
1 1 34 2 6 10 

2.2 วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
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แผนอูมิแสดงวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ าเอออูกามยาว ประจ าปี 2561 

2.3 สาขาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
สาขาวิชา จ านวน(คน) อาระงานสอนเฉล่ียของครู 1 คน 

ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 
1.บริหารการศึกษา 2 - 
2.คณิตศาสตร์ 5 22 
3.วิทยาศาสตร์ 6 21 
4.อาษาไทย 5 18 
5.อาษาอังกฤษ 5 18 
6.อาษาจีน 1 24 
7.สังคมศึกษา 3 23 

สาขาวิชา จ านวน(คน) อาระงานสอนเฉล่ียของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

8.พลศึกษา 1 25 
9.ศิลปะศึกษา 3 20 
10.คหกรรม 1 20 
11.เกษตร 1 20 
12.อุตสาหกรรม 2 18 
13.บัญชี 2 22 
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14.คอมพิวเตอร์ศึกษา 3 18 
15.แนะแนว 1 24 
16.นาฏศิลป์ไทยศึกษา 1 24 
17.ดนตรี 1 24 
18.บรรณารักษศาสตร์ 1 24 
 
 
3. ข้อมูลนักเรียน 
 

จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  2561 รวม 551 คน  
มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ชั้น ชาย หญิง รวม ชั้น ชาย หญิง รวม 
ม.1/1 19 15 34 ม.4/1 9 24 33 
ม.1/2 18 16 34 ม.4/2 6 16 22 
ม.1/3 16 18 34 ม.4/3 14 8 22 

                
รวม 53 49 102 รวม 29 48 77 

ม.2/1 17 15 32 ม.5/1 8 13 21 
ม.2/2 16 18 34 ม.5/2 8 15 23 
ม.2/3 15 19 34 ม.5/3 12 24 36 

        ม.5/4 20 0 20 
รวม 48 52 100 รวม 48 52 100 

ม.3/1 18 11 29 ม.6/1 7 22 29 
ม.3/2 16 14 30 ม.6/2 7 18 25 
ม.3/3 16 13 29 ม.6/3 19 11 30 

                
รวม 50 38 88 รวม 33 51 84 

มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ชั้น ชาย หญิง รวม ชั้น ชาย หญิง รวม 
ม.1 53 49 102 ม.4 29 48 77 
ม.2 48 52 100 ม.5 48 52 100 
ม.3 50 38 88 ม.6 33 51 84 
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รวม 151 139 290 รวม 110 151 261 

        
  

ระดับ ชาย หญิง รวม 
  

  
ม.ต้น 151 139 290 

  
  

ม.ปลาย 110 151 261 
  

  
รวม  261 290 551 

  
 

 
4. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

ร้อยละของนักเรียน ท่ีมี เกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป          
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - มัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  2561 

กลุ่มสาระ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ปีการศึกษา 2561 

จ านวน 
นร. 

ร้อยละ นร. 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ จ านวน ที่ได้ ที่ได้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
ที่เข้า
สอบ 

ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ระดับ 3 
ขึ้นไป 

อาษาไทย 3 29 36 82 104 250 207 390 1101 847 76.93 

คณิตศาสตร์ 3 71 95 177 182 158 130 282 1098 570 51.91 

วิทยาศาสตร์ 4 30 57 152 156 186 205 214 1004 605 60.26 

สังคมศึกษาฯ 3 17 31 143 224 387 499 725 2029 1611 79.40 

สุขศึกษา  
พลศึกษา 0 0 0 37 54 134 192 1263 1680 1589 94.58 

ศิลปะ ดนตรี 2 17 17 42 44 151 225 603 1101 979 88.92 

การงานอาชีพฯ 2 52 28 75 93 115 145 591 1101 851 77.29 

อาษาอังกฤษ 5 41 76 163 161 233 192 228 1099 653 59.42 

รวม 22 257 340 871 1018 1614 1795 4296 10213 7705 75.44 

ร้อยละ 0.22 2.52 3.33 8.53 9.97 15.80 17.58 42.06 
   

  

24.56 75.44 
    

 
 
5. ข้อมูลผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  
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ชั้น 

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน (คน) 
รวม (คน) 

3 - ดีเยี่ยม 2 - ดี 1 - ผ่าน 0 - ไม่ผา่น 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 66 36 0 0 102 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 68 32 0 0 100 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 46 40 1 0 87 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 48 27 1 0 76 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 62 35 2 0 99 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 40 44 0 0 84 

รวม 330 214 4 0 548 
ร้อยละ 60.22 39.05 0.73 0.00 

 
  

99.27 0.73 
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6. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ชั้น 
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (คน) 

รวม (คน) 
3 - ดีเยี่ยม 2 - ดี 1 - ผ่าน 0 - ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 79 23 0 0 102 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 80 20 0 0 100 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 61 26 0 0 87 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 65 10 1 0 76 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 79 20 0 0 99 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 60 24 0 0 84 

รวม 424 123 1 0 548 
ร้อยละ 77.37 22.45 0.18 0.00   

    100.00 0.00   
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7. ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร  

ชั้น 
ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถ 

ในการสื่อสาร (คน) รวม (คน) 
3 - ดีเยี่ยม 2 - ดี 1 - ผ่าน 0 - ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 43 59 0 0 102 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 24 75 1 0 100 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 36 37 14 0 87 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 34 40 2 0 76 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 45 47 7 0 99 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 54 30 0 0 84 

รวม 236 288 24 0 548 
ร้อยละ 43.07 52.55 4.38 0.00   

    100.00 0.00   
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8. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

 

ที่ 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

ค่าเฉลี่ยคะแนนทั่วประเทศ จ าแนกตามระดับ 
โรงเรียน 
ปี2561 

โรงเรียน 
ปี2561 

จังหวัด สังกัด ประเทศ 
เทียบกับ
ประเทศ 

1. อาษาไทย 46.95 55.04 55.78 55.04 54.42 +0.62 
2. คณิตศาสตร์ 25.25 27.32 32.24 30.28 30.04 -2.72 
3. วิทยาศาสตร์ 33.08 34.41 38.12 36.43 36.10 -1.69 
4. อาษาอังกฤษ 29.48 25.73 29.36 29.10 29.45 -3.72 

 
กราฟเปรียบเทียบผลคะแนน O-NET ค่าเฉลี่ยของโรงเรียน ขนาดโรงเรียน สังกัด และประเทศ 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

 

ท่ี 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

ค่าเฉลี่ยคะแนนทั่วประเทศ จ าแนกตามระดับ 

โรงเรียน 
ปี2560 

โรงเรียน 
ปี2561 

จังหวัด สังกัด ประเทศ 
เทียบกับ
ประเทศ 

1. อาษาไทย 51.70 44.99 49.53 48.16 47.31 -2.32 

2. คณิตศาสตร์ 23.09 27.38 32.10 31.04 30.72 -3.34 

3. วิทยาศาสตร์ 30.36 29.65 31.70 30.75 30.51 -0.86 

4. สังคมศึกษาฯ 35.60 34.48 36.18 35.48 35.16 -0.68 
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5. อาษาอังกฤษ 23.31 26.74 31.28 31.15 31.41 -4.67 

 
กราฟเปรียบเทียบผลคะแนน O-NET ค่าเฉลี่ยของโรงเรียน ขนาดโรงเรียน สังกัด และประเทศ 
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9. ผลงานครูและนักเรียน  

 สรุปเหรียญรางวัล โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ (เชียงราย,พะเยา) 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 

สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 

 
 



13 
 

 

ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม 

58 15  12  1 

 

 

 
 

ล าดับ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

1 การแข่งขันคัดลายมือสื่ออาษาไทย ม.1-ม.3 เงิน 7 1. เด็กหญิงธัญสินี  เดชบุญ 1. นางวาสนา  ปาลี 

2 การแข่งขันคัดลายมือสื่ออาษาไทย ม.4-ม.6 เงิน 5 1. นางสาวปอัสสร  ก้อนค า 1. นางวาสนา  ปาลี 

3 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐกานต์   
ลิมปิศิริสันต์ 

1. นางเรือนค า  ค าโมนะ 
  

4 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. นางสาวสุอัสสรา  ดวงตา 
  

1. นางเรือนค า  ค าโมนะ 
  

5 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 เงิน 6 1. เด็กชายปิยังกูร  เบิกบาน 1. นายพิพิธพัฒน์  ณ น่าน 

6 การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ 
ม.1-ม.3 

ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รักษาวงศ์ 1. นางเรือนค า  ค าโมนะ 

7 การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ 
ม.4-ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

1. นายศักรินทร์  วงศ์แขกหล้า 
  

1. นางเรือนค า  ค าโมนะ 
  

8 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 
๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 

เงิน 4 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ฟักแก้ว 
2. เด็กชายกฤษณะ  น ้าแก้ว 

1. นางอ้อมใจ  จันทร์กิเสน 
2. นายพิพิธพัฒน์  ณ น่าน 
 

9 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่
สุอาพ ม.4-ม.6 

ทองแดง 9 1. นางสาวพรรณวรินทร์   
อินทร์ทิพย์ 
2. นางสาววรรณิศา  ฟองค า 

1. นางอ้อมใจ  จันทร์กิเสน 
2. นายพิพิธพัฒน์  ณ น่าน 
  

10 การแข่งขันต่อค าศัพท์อาษาไทย (ค าคมเดิม) 
ม.1-ม.3 

เงิน 6 1. เด็กหญิงชิชสุดา  สงวนใจ 
2. เด็กหญิงรัตนาวลี  ดูการดี 

1. นางอ้อมใจ  จันทร์กิเสน 
2. นางรัตนา  อานนท์ 

11 การแข่งขันต่อค าศัพท์อาษาไทย (ค าคมเดิม) 
ม.4-ม.6 

เงิน 4 1. นางสาวขวัญพิชชา   
อินต๊ะรักษา 

1. นางอ้อมใจ  จันทร์กิเสน 
  

ล าดับ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

12 การแข่งขันอัจฉริยอาพทางคณิตศาสตร์ ม. ทองแดง 5 1. เด็กหญิงผุสดี  ดวงต๋า 1. นายเฉลิมพล  มาปิ๊ก 

https://north68.sillapa.net/sm-pyo36/modules/report/report_school_result_single.php?id=7&award_chk=2
https://north68.sillapa.net/sm-pyo36/modules/report/report_school_result_single.php?id=7&award_chk=3
https://north68.sillapa.net/sm-pyo36/modules/report/report_school_result_single.php?id=7&award_chk=4
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1-ม.3 

13 การแข่งขันอัจฉริยอาพทางคณิตศาสตร์ ม.
4-ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. นายออิรักษ์  ฟักแก้ว 
  

1. นายยงยุทธ  ตนบุญ 
  

14 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ทองแดง 7 1. เด็กชายออิสิทธ์ิ  วงศ์สม 1. นายเฉลิมพล  มาปิ๊ก 

15 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 เงิน 6 1. นายคฑาวุธ  สายอินต๊ะ 1. นางกานต์ธีรา  วาเพ็ชร 

16 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) 
ม.1-ม.3 

ทองแดง 7 1. เด็กหญิงณิชากร  ปาสาร 
2. เด็กชายศิริพล  เรียบร้อย 

1. นางสาวกรรณิการ์  รินจ้อย 
2. นายสุรจิต  จิตตางกูร 

17 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) 
ม.4-ม.6 

ทอง 4 1. นายเทียนชัย  เรียบร้อย 1. นางสาวกรรณิการ์  รินจ้อย 

18 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ร าไพ 1. นางกานต์ธีรา  วาเพ็ชร 

19 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 ทองแดง 6 1. นางสาวเบญญาอา  ไชยชนะ 1. นายสุรจิต  จิตตางกูร 

20 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. เด็กหญิงณัฐลิณี  วงค์ไชย 
  

1. นายเฉลิมพล  มาปิ๊ก 
  

21 การแข่งขันอัจฉริยอาพทางวิทยาศาสตร์ ม.
1-ม.3 

ทองแดง 10 1. นายฐิติวัสส์  สอนใจ 
2. นางสาวนัฐกุล  แก้วอินทจักร 
3. นางสาวเบญจวรรณ   
ธรรมจินดา 

1. นางสุพัตรา  นาแพร่ 
2. นายอัษฎาวุฒิ  อิงอร 
  

22 การแข่งขันอัจฉริยอาพทางวิทยาศาสตร์ ม.
4-ม.6 

ทองแดง 8 1. นางสาวคัทลียา  ดวงต๋า 
2. นางสาวนันทิชา  แซ่ต้ัง 
3. นางสาวสุทธิดา  อินทศฤงคาร 

1. นางจุไรวรรณ  บุญธีระเลิศ 
2. นายนัปการ   
โรจน์รุจานนท์ 

23 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเอท
ทดลอง ม.1-ม.3 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. เด็กชายชินวัฒน์   
แสงอัศวโสอณ 
2. เด็กหญิงปรียาพร  ขาวฟอง 
3. เด็กหญิงวิรัลพัชร  ธิตา 

1. นางอัคจิรา  สารทอง 
2. นายบรรจง  คิดดี 
  

24 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show) ม.1-ม.3 

ทอง 5 1. นางสาวพัชรพร  หน่อแก้ว 
2. เด็กหญิงวิอาดา  สายวงค์ 
3. เด็กชายอินทรชิต  พรมสิทธ์ิ 

1. นางอัคจิรา  สารทอง 
2. นายสนธยา  ไตรสังข์ 
  

25 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show) ม.4-ม.6 

ทอง 4 1. นายนิรัติ  ดุเหว่า 
2. นางสาวพิมพ์ขวัญ  โพธิตา 
3. นางสาวยุพารัตน์  ศรีดวงใจ 

1. นางจินดา  เช้ือเมืองพาน 
2. นายสนธยา  ไตรสังข์ 
  

26 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ทอง 4 1. เด็กหญิงพาณิอัค  ยอดจันทร์ 
2. เด็กหญิงรุ่งนอา  มุณ ี

1. นางศิวัชญา  ไชยมงคล 
2. นางสาววรรณี  เดชหิรัญกุล 
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3. เด็กหญิงศศินา  อินทสม 
4. เด็กหญิงเบญญาอรณ์  ถาวงค์ 
5. เด็กหญิงเมทินี  นามอยู่ 

  

ล าดับ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

27 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 ทอง 5 1. นางสาวธารารัตน์  ก้อนค า 
2. นายธีรพัฒน์  เรือนทอง 
3. นางสาวนอัสราอรณ์   
ขาวละออ 
4. นางสาววริษฐา  วรกิจสาทร 
5. นางสาววาสนา   โทนะพันธ์ 

1. นายณรงค์  อุตโม 
2. นางศิวัชญา  ไชยมงคล 
  

28 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. เด็กหญิงกฤษณา  เดชะบุญ 
2. เด็กหญิงธัญชนก  ดูการดี 
3. เด็กหญิงนอาพร  พรมค าซาว 
4. เด็กหญิงนิรามัย  ปวงงาม 
5. เด็กหญิงศิริญญา  สิงห์แก้ว 

1. นางสาวสุพรรษา  เดชบุญ 
2. นางสาวชุติมา  ดาวค า 
  

29 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 ทอง 7 1. นายณัฐพล  วงศ์ไชย 
2. นางสาวนฤมล  ช่ืนวงศ์ 
3. นางสาวศรุตา  พูนแก้ว 
4. นางสาวเกศรินทร์  แก้วมา 
5. นางสาวเยาวอา  ก๋าถม 

1. นางอรศศิร์  ค าคม 
2. นางสาวชุติมา  ดาวค า 
  

30 การประกวดอาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 เงิน รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

1. นางสาวกุลจิรา  แก้วแขียว 
2. นายจีรวัฒน์  ฟองจ า 
3. นายศิริชัย  วงศ์ไชย 
4. นางสาวสมฤทัย  ก้อนค า 
5. นางสาวสุพรรณี  มั่นคง 

1. นางศิวัชญา  ไชยมงคล 
2. นายสิรอพ  ไชยกุล 
  

31 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 เงิน 11 1. เด็กชายชัยวัฒน์   
แสงอัศวโสอณ 
2. เด็กหญิงหทัยชนก  วัดเกตุ 

1. นางสาวปิยวรรณ  เช่ือมสกุล 
2. นางสาววรรณี  เดชหิรัญกุล 

32 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 เงิน 9 1. นางสาวธัญชนก  ไชยกุล 
2. นายปิยะพงษ์  ดุเหว่า 

1. นางสาวปิยวรรณ   เช่ือมสกุล 
2. นางสาววรรณี  เดชหิรัญกุล 

33 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพล
ศึกษา ม.1-ม.3 

ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ฟองแก้ว 
2. เด็กหญิงมัลลิกา  ดวงสว่าง 

1. นายกิฬาวุฒิ  เผ่าเคร่ือง 
2. นายฤทธิพงษ์  น ้าพ้ี 

34 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพล ทองแดง 8 1. นางสาวอรวรรณ  ก้อนค า 1. นายอูมิศักด์ิ  ดุเหว่า 
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ศึกษา ม.4-ม.6 2. นางสาวอันนา  ชอบธรรม 2. นายกิฬาวุฒิ  เผ่าเคร่ือง 

35 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐกานต์   
แก้วอินทะจักร 

1. นางมยุรี  เช้ือหมอ 
  

36 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 ทอง 4 1. นายกิตติอณ  ฟักแก้ว 1. นางมยุรี  เช้ือหมอ 

7 การแข่งขันวาดอาพระบายสี ม.4-ม.6 ทอง 4 1. นายจักรพรรดิ  มูลถวิล 1. นางมยุรี  เช้ือหมอ 

38 การแข่งขันเขียนอาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

1. เด็กชายเสริมพล  รัตนะ 
  

1. นางมยุรี  เช้ือหมอ 
  

39 การแข่งขันเขียนอาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 ทอง 4 1. นางสาวทิพวรรณ  หมั่นท า 1. นางมยุรี  เช้ือหมอ 

ล าดับ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

40 การแข่งขันเขียนอาพจิตรกรรมไทยสีเอก
รงค์ ม.1-ม.3 

ทอง 4 1. เด็กชายสิทธิโชค  อิงออน 1. นางมยุรี  เช้ือหมอ 

41 การแข่งขันเขียนอาพจิตรกรรมไทยสีเอก
รงค์ ม.4-ม.6 

ทอง 4 1. นางสาวสุจิตรา  ผูกประยูร 1. นางมยุรี  เช้ือหมอ 

42 การแข่งขันสร้างสรรค์อาพด้วยการปะติด ม.
1-ม.3 

ทอง 5 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์  ฟักแก้ว 
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ป้องกัน 

1. นางสาวปวริศา  วังผา 
2. นางสุฬารัตน์  ถาพะยอม 

43 การแข่งขันวาดอาพลายเส้น (Drawing) ม.
1-ม.3 

ทอง 4 1. เด็กชายณัฐชัย  อุ่นญาติ 1. นางมยุรี  เช้ือหมอ 

44 การแข่งขันวาดอาพลายเส้น (Drawing) ม.
4-ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

1. นางสาวศิรประอา  สุยะหลาน 
  

1. นางมยุรี  เช้ือหมอ 
  
 

45 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอาณุพงศ์  ทองอยู่ 
2. เด็กชายอูมินทร์  อ้อยผดุง 
3. เด็กชายสงกรานต์  ถาถม 

1. นางมยุรี  เช้ือหมอ 
  

46 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. นายกฤติพงศ์  แท่งเงิน 
2. นางสาวกัลยารัตน์  อินอร 
3. นางสาวอรณิช  เกิดกุล 

1. นางมยุรี  เช้ือหมอ 
  

47 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  เครือสาร 
2. เด็กชายนันณอัทร  ทิศสุกใส 
3. เด็กชายอาณุวิชญ์  เปียทิพย์ 
4. เด็กชายวีรวร  ค าโล 
5. เด็กชายสุชาครีย์  นามแก้ว 
6. เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีชัย 

1. นายอิทธิกร  มาฟู 
2. นายยุทธนา  ก้อนค า 
3. นางสาวปวริศา  วังผา 
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48 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. นายกิตติพร  เพียรจริง 
2. นางสาวฐิติมา  ทิศสุกใส 
3. นางสาวพรรอษา  มีช้ัน 
4. นายพิพัฒนชัย  รินฟอง 
5. นางสาววารีรัตน์  บุตรตะสืบ 
6. นายเพียงศูนย์  ทิศสุขใส 

1. นายอิทธิกร  มาฟู 
2. นายยุทธนา  ก้อนค า 
3. นางสาวปวริศา  วังผา 
  

49 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเอท
ชาย ม.1-ม.3 

ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปฏิอาณ  พรมส าลี 1. นายอิทธิกร  มาฟู 

50 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเอท
หญิง ม.1-ม.3 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีชัย 
  

1. นายอิทธิกร  มาฟู 
  

51 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเอท
หญิง ม.4-ม.6 

ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวแทรมรินทร์  บุญตัว 1. นายยุทธนา  ก้อนค า 

52 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเอท
ชาย ม.1-ม.3 

เงิน รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

1. เด็กชายวุฒิไกร  ปัญญาวงศ์ 
  

1. นายอิทธิกร  มาฟู 
  

ล าดับ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

53 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเอท
ชาย ม.4-ม.6 

ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติพร  เพียรจริง 1. นายอิทธิกร  มาฟู 

54 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเอท
หญิง ม.1-ม.3 

ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีชัย 1. นายอิทธิกร  มาฟู 
 

55 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเอท
หญิง ม.4-ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. นางสาวสุพิชญา  หลักฐาน 
  

1. นายอิทธิกร  มาฟู 
  

56 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเอทชาย 
ม.1-ม.3 

เงิน รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. เด็กชายอาณุวิชญ์  เปียทพิย์ 
  

1. นายอิทธิกร  มาฟู 
  

57 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเอทชาย 
ม.4-ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. นายพิพัฒนชัย  รินฟอง 
  

1. นายยุทธนา  ก้อนค า 
  

58 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเอทหญิง 
ม.1-ม.3 

ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีชัย 1. นายอิทธิกร  มาฟู  

59 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเอทหญิง 
ม.4-ม.6 

ทอง 8 1. นางสาวสุชานาถ  อินอร 1. นายยุทธนา  ก้อนค า 

60 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเอทชาย ม.4-ม.6 

ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติพร  เพียรจริง 1. นายอิทธิกร  มาฟู 

61 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ทอง รองชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีชัย 1. นายยุทธนา  ก้อนค า 
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ประเอทหญิง ม.1-ม.3 อันดับที่ ๒     

62 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเอทหญิง ม.4-ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

1. นางสาวสุพิชญา  หลักฐาน 
  

1. นายอิทธิกร  มาฟู 
  

63 การประกวดดนตรีประเอทวงเคร่ืองลม 
(Wind Ensemble) ม.1-ม.3 

ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฉัตรชัย  ชัยแดง 
2. เด็กชายธนวัฒน์  แซ่ซู 
3. เด็กหญิงธารทิพย์  มูลจันทร์ 
4. เด็กชายนันณอัทร  ทิศสุกใส 
5. เด็กหญิงพรรณพฤกษา   
เพชรรัศมีไพร 
6. เด็กหญิงอัทรธิดา  ใจกว้าง 
7. เด็กหญิงอูนาง  ตันกูล 
8. เด็กหญิงวนิดา  ยาสมุทร์ 
9. นายศักดินา  กะทาง 
10. เด็กชายสุชาครีย์  นามแก้ว 
11. เด็กชายอัครพล  เดชะบุญ 
12. เด็กชายเอกมงคล  วงศ์ไชย 

1. นายอิทธิกร  มาฟู 
2. นายยุทธนา  ก้อนค า 
3. นางสาวปวริศา  วังผา 
4. นางมยุรี  เช้ือหมอ 
  

64 การประกวดดนตรีประเอทวงเคร่ืองลม 
(Wind Ensemble) ม.4-ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. นายกิตติพร  เพียรจริง 
2. นางสาวฐิติมา  ทิศสุขใส 

1. นายอิทธิกร  มาฟู 
2. นายยุทธนา  ก้อนค า 
 
 

ล าดับ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

 
 
 
 
 

การประกวดดนตรีประเอทวงเคร่ืองลม 
(Wind Ensemble) ม.4-ม.6 (ต่อ) 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. นายกิตติพร  เพียรจริง 
2. นางสาวฐิติมา  ทิศสุขใส 
3. นางสาวพรรอษา  มีช้ัน 
4. นายพิพัฒนชัย  รินฟอง 
5. นางสาววารีรัตน์  บุตรตะสืบ 
6. นางสาวสุชานาถ  อิงออน 
7. นายสุทัตชา  รุ่งสว่าง 
8. นางสาวสุพิชญา  หลักฐาน 
9. นายเพียงศูนย์  ทิศสุขใส 

3. นางสาวปวริศา  วังผา 
4. นางมยุรี  เช้ือหมอ 
  
 

65 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ร าไพ 
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  เดชใจ 
3. เด็กหญิงณัฐชา  ค าลือ 
4. นางสาวณิชา  พนารัตน์ 

1. นางสาวพิจิตรา  สุริยะชัย 
2. นางสาวปวริศา  วังผา 
3. นายอิทธิกร  มาฟู 
4. นายยุทธนา  ก้อนค า 
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5. เด็กชายนันทชัย  ใจจริม 
6. เด็กชายประหยัด  ช่ืนจิตต์ 
7. เด็กหญิงพิชญาอา  จาจุมปา 
8. เด็กหญิงอูวิศา  บุญเรือง 
9. เด็กชายยศนันทน์  บุญแปง 
10. นางสาวศศิประอา  ร าไพ 
11. เด็กชายศิวานนท์  วงค์ขัติ 
12. เด็กหญิงสุอาวดี  เสาร์จันทร์ 
13. เด็กหญิงอรญา  ศรีวิรัตน์ 
14. เด็กหญิงเกณิกา  ทิพย์พมร 
15. เด็กหญิงเพลงพิณ   
เลี้ยงถนอม 

5. นางสาวญาณิศา  ธรรมสอน 
  

66 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมลทิลา  ทรงลังสี 
2. เด็กชายศิวานนท์  วงค์ขัติ 
3. นางสาวสุกัญญา  กิ่งสวัสด์ิ 
4. นายอัครกร  ตันกูล 
5. นายเจตนิพันธ์ิ  ทุยกระโทก 

1. นางสาวพิจิตรา  สุริยะชัย 
2. นางสาวปวริศา  วังผา 
  

67 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-
ม.3 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. เด็กหญิงสุอชา  แก้วเรือน 
  

1. นางพิมพา  สารเร็ว 
  

68 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-
ม.6 

เงิน 5 1. นางสาวอัทราพร  รัชนิกรเพ็ญ 1. นางอัทราพร  อาธรธนฤต 

69 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.
4-ม.6 

ทองแดง 7 1. นายถิรพล  ขันทะกิจ 1. นางสาวชุดาอรณ์  แท่นอ่อน 

70 การแข่งขันละครสั้นอาษาอังกฤษ (Skit) ม.
1-ม.3 

ทอง 6 1. เด็กหญิงจันทมาศ  หน่อแก้ว 
2. เด็กหญิงพรวลัย  สงวนใจ 
3. เด็กหญิงวรรณนิสา  ค าม ี

1. นางอัทราพร  อาธรธนฤต 
2. นางพิมพา  สารเร็ว 

ล าดับ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

 
 

 
การแข่งขันละครสั้นอาษาอังกฤษ (Skit)    
ม.1-ม.3 (ต่อ) 

 
ทอง 

 4. เด็กชายวรุฒ  ค าม ี
5. เด็กชายสิทธิชัย  เดชะบุญ 

 
 
  

71 การแข่งขันละครสั้นอาษาอังกฤษ (Skit) ม.
4-ม.6 

ทอง 4 1. นางสาวกาญจนา  เป็กตานะ 
2. นางสาวชนิกา   
ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา 
3. นางสาวตันหยง  ขยันขาย 

1. นางพิมพา  สารเร็ว 
2. นางอัทราพร  อาธรธนฤต 
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4. นางสาวปณิดา  วงศ์ไชย 
5. นางสาวพนิดา  พุทธวงค์ 

72 การแข่งขันเล่าเร่ืองจากอาพอาษาจีน ม.4-
ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. นางสาวธนอรณ์  เจริญศิลป์
ชัย 
2. นางสาวสิริญญา  สุยะเอ้ย 

1. นางสาวทิวาอรณ์  สมศรี 
  

73 การแข่งขันเขียนเรียงความอาษาจีน ม.4-ม.
6 

-  1. นางสาวสุมินตรา  ขาวฟอง 1. นางสาวทิวาอรณ์  สมศรี 

74 การแข่งขันต่อศัพท์อาษาอังกฤษ (ครอส
เวิร์ด) ม.1-ม.3 

ทองแดง 6 1. เด็กชายจักริน  เทพราช 
2. เด็กหญิงพัณณิตา  ธุวะค า 

1. นายสุรชัย  วรอูรีกุล 
2. นางสาวศตวรรณ  กฤตยาวัฒ
นกุล 

75 การแข่งขันต่อศัพท์อาษาอังกฤษ (ครอส
เวิร์ด) ม.4-ม.6 

ทองแดง 7 1. นางสาวชลธิรศน์  วงค์พิมล 1. นายสุรชัย  วรอูรีกุล 

76 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ทอง 4 1. เด็กหญิงพัชรียา  กลิ่นศรีสุข 
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์อรณ์  ไชย
กุล 
3. เด็กหญิงเปรมิกา  ย่ีเฮง 

1. นางอ้อมใจ  จันทร์กิเสน 
2. นางสาวญาณิศา  ธรรมสอน 

77 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 เงิน 7 1. นางสาวณัฐกานต์  วงศ์ไชย 
2. นางสาวปัทมา  ชอบจิตต์ 
3. นางสาววนิศรา  วรกิจสาทร 

1. นางอ้อมใจ  จันทร์กิเสน 
2. นางรัตนา  อานนท์ 
  

78 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน 
ม.1-ม.3 

ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เครือสาร 
2. เด็กชายยศนันทน์  บุญแปง 
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ   
ดวงปาโคตร 

1. นางรัตนา  อานนท์ 
2. นางอ้อมใจ  จันทร์กิเสน 
  

79 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเคร่ืองใช้
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 

ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรายุส  ใจกว้าง 
2. นายชญานนท์  รินฟอง 

1. นายประพันธ์  ปนยะ 
2. นายณรงค์กรณ์  ธนานุรักษ์กุล 

80 การแข่งขันการตัดต่ออาพยนตร์ ม.4-ม.6 ทอง 6 1. นายจีรโชค  มะโนวงศ์ 
2. นายอานนท์  พันธ์ุดี 
 

1. นายธนกฤต  ปิงน ้าโท้ง 
2. นายณรงค์กรณ์  ธนานุรักษ์กุล 

81 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียน
แพ ม.1-ม.3 

เงิน รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

1. เด็กหญิงจิราอรณ์  สงค์บุญ
นาค 

1. นางสาวพัชรา  จันทร์ทิพย์ 
2. นางสาวธนันชนก  ศูนย์กลาง 

ล าดับ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียน   2. เด็กหญิงดมิสา  สุยะวงค์  
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แพ ม.1-ม.3 (ต่อ) 3. เด็กหญิงอรวรรณ  วงศ์ไชย 
4. เด็กหญิงเกวลิน  เผ่าป้อ 
5. เด็กหญิงเนตรนอา  รินจ้อย 
6. เด็กหญิงเพลงพิณ  เลี้ยงถนอม 

82 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิดาอา  ไชยพลี 
2. เด็กหญิงดาราวรรณ  รวมสุข 
3. เด็กหญิงอนิสา  ตันกูล 

1. นางสาวพัชรา  จันทร์ทิพย์ 
2. นางศิริพร  ฟักแก้ว 
  

83 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐิดา  อินเถิง 
2. นางสาวหฤทัย  ช่ืนจิตต์ 
3. นางสาวเพรฌรัตน์  ก้อนค า 

1. นางสาวพัชรา  จันทร์ทิพย์ 
2. นายนิวัติ  เชียงแรง 
  

84 การแข่งขันท าอาหาร น ้าพริก ผักสด เคร่ือง
เคียง ม.1-ม.3 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. เด็กหญิงกิติยา  ต้ังจิตร 
2. เด็กหญิงพรนลัท  ธนู 
3. เด็กหญิงวิอาดา  คิดดี 

1. นางมณฑยา  อูแสงศรี 
2. นางสาวพุทธมาศ  ธรรมปัญญา 

85 การแข่งขันท าอาหาร น ้าพริก ผักสด เคร่ือง
เคียง ม.4-ม.6 

ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐนิชา  ช่ืนใจ 
2. นางสาวปรัชญาพร  ส่องแสง 
3. นางสาวปาริชาติ  ฟักแก้ว 

1. นางมณฑยา  อูแสงศรี 
2. นางสาวพุทธมาศ  ธรรมปัญญา 

86 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเอทบกพร่อง
ทางสติปัญญา ม.1-ม.3 
 

ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสินจัย  วงศ์ไชย 1. นางอ้อมใจ  จันทร์กิเสน 

87 การแข่งขันการจัดท าหนังสือเล่มเล็ก 
ประเอทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. เด็กหญิงณัฐมน  ตันกูล 
2. เด็กหญิงมินตรา  ฟูแสง 
3. เด็กหญิงโยทะกา  ขจรสกุล
วงศ์ 

1. นางอ้อมใจ  จันทร์กิเสน 
2. นางสาวสุอาวดี  เพ็ชรหาญ 
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สรุปเหรียญรางวัลระดับภาคและระดับชาติ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ (เชียงราย,พะเยา) 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 คร้ังที่ 68  
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา ระหวา่ง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 

ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม 

10  5 0 0 

 

ล าดับ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

1 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 เงิน 26 1. เด็กชายอาณุพงศ์  ทองอยู่ 
2. เด็กชายอูมินทร์  อ้อยผดุง 
3. เด็กชายสงกรานต์  ถาถม 

1. นางมยุรี  เช้ือหมอ 
  

2 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  เครือสาร 
2. เด็กชายนันณอัทร  ทิศสุกใส 
3. เด็กชายอาณุวิชญ์  เปียทิพย์ 
4. เด็กชายวีรวร  ค าโล 
5. เด็กชายสุชาครีย์  นามแก้ว 
6. เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีชัย 

1. นายอิทธิกร  มาฟู 
2. นายยุทธนา  ก้อนค า 
3. นายกิตติพัฒน์  คงหมี 
  

3 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเอท
ชาย ม.1-ม.3 

ทอง 21 1. เด็กชายปฏิอาณ  พรมส าลี 1. นายอิทธิกร  มาฟู 

4 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเอท
หญิง ม.4-ม.6 

ทอง 40 1. นางสาวแทรมรินทร์  บุญตัว 1. นายยุทธนา  ก้อนค า 

5 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง 
ประเอทชาย ม.4-ม.6 

ทอง 14 1. นายกิตติพร  เพียรจริง 1. นายอิทธิกร  มาฟู 

6 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง 
ประเอทหญิง ม.1-ม.3 

ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ ๒ 

1. เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีชัย 1. นายอิทธิกร  มาฟู 

7 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเอทหญิง 
ม.1-ม.3 

ทอง 4 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีชัย 1. นายอิทธิกร  มาฟู 

https://north68.sillapa.net/sm-center/modules/report/report_school_result_single.php?id=143&award_chk=1
https://north68.sillapa.net/sm-center/modules/report/report_school_result_single.php?id=143&award_chk=2
https://north68.sillapa.net/sm-center/modules/report/report_school_result_single.php?id=143&award_chk=3
https://north68.sillapa.net/sm-center/modules/report/report_school_result_single.php?id=143&award_chk=4
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8 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเอทชาย ม.4-ม.6 

ทอง 13 1. นายกิตติพร  เพียรจริง 1. นายอิทธิกร  มาฟู 

9 การประกวดดนตรีประเอทวงเคร่ืองลม 
(Wind Ensemble)  
ม.1-ม.3 

เงิน 17 1. เด็กชายฉัตรชัย  ชัยแดง 
2. เด็กชายธนวัฒน์  แซ่ซู 
3. เด็กหญิงธารทิพย์  มูลจันทร์ 
4. เด็กชายนันณอัทร  ทิศสุกใส 
5. เด็กหญิงพรรณพฤกษา  เพชร
รัศมีไพร 

1. นายอิทธิกร  มาฟู 
2. นายยุทธนา  ก้อนค า 
3. นางสาวปวริศา  วังผา 
4. นางมยุรี  เช้ือหมอ 
  

ล าดับ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

 การประกวดดนตรีประเอทวงเคร่ืองลม 
(Wind Ensemble)  
ม.1-ม.3 (ต่อ) 

  6. เด็กหญิงอัทรธิดา  ใจกว้าง 
7. เด็กหญิงอูนาง  ตันกูล 
8. เด็กหญิงวนิดา  ยาสมุทร์ 
9. นายศักดินา  กะทาง 
10. เด็กชายสุชาครีย์  นามแก้ว 
11. เด็กชายอัครพล  เดชะบุญ 
12. เด็กชายเอกมงคล  วงศ์ไชย 

 

10 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 ทอง 15 1. นางสาวมลทิลา  ทรงลังสี 
2. เด็กชายศิวานนท์  วงค์ขัติ 
3. นางสาวสุกัญญา  กิ่งสวัสด์ิ 
4. นายอัครกร  ตันกูล 
5. นายเจตนิพัทธ์  ทุยกระโทก 

1. นางสาวพิจิตรา  สุริยะชัย 
2. นางสาวปวริศา  วังผา 
  

11 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเคร่ืองใช้
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 

ทอง 8 1. นายจิรายุส  ใจกว้าง 
2. นายชญานนท์  รินฟอง 

1. นายประพันธ์  ปนยะ 
2. นายณรงค์กรณ์  ธนานุรักษ์กุล 

12 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 เงิน 28 1. เด็กหญิงจิดาอา  ไชยพลี 
2. เด็กหญิงดาราวรรณ  รวมสุข 
3. เด็กหญิงอนิสา  ตันกูล 

1. นางสาวพัชรา  จันทร์ทิพย์ 
2. นางศิริพร  ฟักแก้ว 
  

13 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 เงิน 37 1. นางสาวณัฐธิดา  อินเถิง 
2. นางสาวหฤทัย  ช่ืนจิตต์ 
3. นางสาวเพรฌรัตน์  ก้อนค า 

1. นางสาวพัชรา  จันทร์ทิพย์ 
2. นายนิวัติ  เชียงแรง 
  

14 การแข่งขันท าอาหาร น ้าพริก ผักสด เคร่ือง
เคียง ม.4-ม.6 

เงิน 36 1. นางสาวณัฐนิชา  ช่ืนใจ 
2. นางสาวปรัชญาพร  ส่องแสง 
3. นางสาวปาริชาติ  ฟักแก้ว 

1. นางมณฑยา  อูแสงศรี 
2. นางสาวพุทธมาศ  ธรรมปัญญา 

15 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเอทบกพร่อง ทอง 5 1. เด็กหญิงสินจัย  วงศ์ไชย 1. นางอ้อมใจ  จันทร์กิเสน 
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ผลที่เกิดกับโรงเรียน 
ท่ี ชื่อ รางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 
1 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม      ล ล่             คุ    ็         

แ       ่ม     ภ พ              
 ้   ่ื       ล  ้     ค์ 

มูล  ธ        ์  ็  ่ มพ ฒ  ไ  
แล              ุ       ุ    
  ้      ม ุขภ พ (   ) 

2 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม      ล             ่ึ           ่ึ 
       ม   ่ื          แ  พล  ค   
    ม         ู้ 8  ลุ่ม             ู้   

คุ ุ ภ  

3 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม      ล ้   มุ ม       ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 

4 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม      ล         ่     ม ุขภ พ           ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 

5 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม น าเสนอนิทรรศการผลงานด้านอาชีพของ
โรงเรียน กิจกรรมเปิดโลกวิชาการเวที
คุณลักษณะอาชีพและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชการและเทคโนโลยีของนักเรียน  
ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 21-23 ธันวาคม 
2561  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

ทางสติปัญญา  
ม.1-ม.3 



25 
 

 

6 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม คะแนนเฉล่ียกลุ่มสาระการเรียนรู้
อาษาไทย สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 3 
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560-2561 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 

7 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม คะแนนเฉล่ียกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 3 
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560-2561 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 

8 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม คะแนนเฉล่ียกลุ่มสาระการเรียนรู้
อาษาต่างประเทศ (อาษาอังกฤษ) สูงกว่า
ค่าเป้าหมายร้อยละ 3 จากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน       
(O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560-2561 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 

 

 
10. ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา 2561 

จ านวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้อายในโรงเรียน  ปีการศึกษา 2561 สถิติการใช้ จ านวนครั้ง/ปี 
แหล่งเรียนรู้ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ห้องสมุด 4,590 5,100 4,224 3,234 3,600 3,276 
ห้องอูมิปัญญาท้องถิ่น  

(วิถีชีวิตอูกามยาว) 
98 102 120 105 90 88 

สวนเศรษฐกิจพอเพียง 92 90 120 91 82 110 
ห้องสืบค้น 4,210 4,950 4,325 3,345 4,270 4,230 

 
จ านวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  ปีการศึกษา 2561 สถิติการใช้ จ านวนครั้ง/ปี 
แหล่งเรียนรู้ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

พิพิธอัณฑ์วัดลี อ.เมือง  
จ.พะเยา 

- - 2 - - - 
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บ่อสิบสอง อ.เมือง จ.พะเยา - 2 - - - - 
วัดผาธรรมนิมิต อ.เมือง  

จ.พะเยา 
- - - - 2 - 

 

10. ข้อมูลงบประมาณ 
  งบประมาณเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2561 

แหล่งท่ีได้รับ จ านวน ( บาท ) 
- เงินงบประมาณ 3,573,419 
- เงินนอกงบประมาณ 2,019,510 
รวมงบประมาณท้ังหมดของโรงเรียน      5,592,929 

 

 

 

 

 

 

 

11. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตัวบ่งช้ีท่ีมีคุณอาพระดับดีขึ้นไป ได้แก ่

ล าดับท่ี ตัวบ่งช้ีท่ี ช่ือตัวบ่งช้ี ระดับคุณอาพ 

1 1 ผู้เรียนมีสุขอาพกายและสุขอาพจิตท่ีดี ดีมาก 

2 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ดีมาก 

3 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดีมาก 
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4 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ดีมาก 

5 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีมาก 

6 7 ประสิทธิอาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ดีมาก 

ล าดับท่ี ตัวบ่งช้ีท่ี ช่ือตัวบ่งช้ี ระดับคุณอาพ 

7 8 พัฒนาการของการประกันคุณอาพอายในโดยสถานศึกษาและต้น
สังกัด 

ดีมาก 

8 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

ดีมาก 

9 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

ดีมาก 

10 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

ดีมาก 

11 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฎิ
รูปการศึกษา 

ดีมาก 

 

 ตัวบ่งช้ีท่ีมีคุณอาพต ่ากว่าระดับดี 

ล าดับท่ี ตัวบ่งช้ีท่ี ช่ือตัวบ่งช้ี ระดับคุณอาพ 

1 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน พอใช้ 

 
12. ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามมาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวงฯ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา   

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(ประถมศึกษา และ/หรือ มัธยมศึกษา) 

น ้าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา    
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(ประถมศึกษา และ/หรือ มัธยมศึกษา) 

น ้าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี 1 ผู้เรียนมีสุขอาพกายและสุขอาพจิตท่ีดี 10.00 9.35 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 10.00 9.33 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.43 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น  10.00 9.03 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 8.41 พอใช้ 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งช้ีท่ี 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

5.00 5.00 
ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิอาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 
 

5.00 5.00 

 
ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10.00 9.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 4 ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี 8 พัฒนาการของการประกันคุณอาพอายในโดยสถานศึกษา 
และต้นสังกัด 

5.00 
4.95 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 84.50 ดี 

ผลการรับรองมาตรฐานคุณอาพ     รับรอง            ไม่รับรอง 
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13. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

 จุดเด่น 

1. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รักการอ่าน มีการจดบันทึกความรู้ ท่ีได้จากการอ่าน                 

มีประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง มีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก รู้จักดูแลตนเองให้ปลอดอัยจากยา

เสพติด ส่ิงมอมเมาและปัญหาทางเพศ และมีสุนทรียอาพ มีความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา              

มีสมรรถอาพทางกายตามเกณฑ์ ส่วนใหญ่มีน ้าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ และมีสุนทรียอาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และ

ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ส่วนใหญ่มีคุณลักษณะของลูกท่ีดี นักเรียนท่ีดี มีจิตอาสา มีทักษะชีวิตท่ีดี มีระเบียบวินัยในตนเอง 

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามอัตลักษณ์ด้านมีนิสัยรักษ์ส่ิงแวดล้อม นอบน้อมคุณธรรม จนบรรลุเป้าหมายและสถานศึกษา

มีเอกลักษณ์ในการพัฒนาสถานศึกษาให้สะอาด ร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนรู้และเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย นอกจากนี้

สถานศึกษาสามารถด าเนินการตามโครงการพิเศษเพื่อแก้ไข ป้องกันส่ิงเสพติดตามโครงการ To Be Number One เป็น

แบบอย่างได้ 

2. ผู้บริหารมีความรู้และมีอาวะผู้น าทางวิชาการโดยปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาทได้อย่างสมบูรณ์ทุกงานท้ังงาน

วิชาการ งานบุคลากร งานบริหารท่ัวไป และงานการเงิน ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครอง ผู้อ าองค์กรท้องถิ่น ศิษย์เก่า สมาคมหน่วยงาน วัดและ

ชุมชน ทุกฝ่ายร่วมกันพัฒนาบรรยากาศและสอาพแวดล้อมให้เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนการสอน สถานศึกษาน า

ข้อเสนอแนะของ สมศ. มาวางแผนเพื่อรักษามาตรฐานได้อย่างสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาโดยเฉพาะการ

พัฒนาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลากหลายตลอดชีวิต 

3. ครูมีความรู้จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป มีความสามารถ มีความมุ่งมั่น ความพยายาม รับผิดชอบในการ

จัดการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถ มีความสามารถในการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการส่งเสริมให้พัฒนา

ตามวิชาชีพและวิชาท่ีสอน จัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรในแต่ละสาระการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค

และนวัตกรรมวิธีการท่ีหลากหลายและน าปัญหามาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน ส่งผลให้บุคลากรบางส่วนได้รับรางวัลหนึ่ง

แสนครูดี ครูดีในดวงใจ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การประเมินสมรรถอาพครูท้ังระบบเป็น Master teacher ครูสอนดีเด่น ใน

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

4. สถานศึกษามีผลการประเมินคุณอาพอายในโดยต้นสังกัด ระดับคุณอาพ ดีมาก และคุณอาพการ

ด าเนินงานตามระบบประกันคุณอาพอายในของสถานศึกษามีพัฒนาการและสอดคล้องกับรายงานการประเมินตนเอง 

จุดที่ควรพัฒนา 
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1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยอาพรวม อยู่ในระดับคุณอาพ พอใช้ โดยเฉพาะอาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ อยู่ในระดับคุณอาพ ต้องปรับปรุง 

2. การใช้ผลประเมินเพื่อพัฒนาส่ือ นวัตกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เครื่องมือวัดผลท่ีมี

คุณอาพและการใช้ผลประเมินเพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณอาพการศึกษา พ.ศ.

2553 

1. ด้านผลการจัดการศึกษา 

ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์เป็นการเร่งด่วน ในสาระการเรียนรู้อาษาต่างประเทศและสาระการ

เรียนรู้อื่นท่ีมีผลสัมฤทธิ์ท่ียังไม่ได้มาตรฐานโดยพิจารณาฝึกฝน สอนซ่อมเสริมด้วยวิธีท่ีหลากหลาย เช่นครูด าเนินการเอง 

ใช้ส่ือแบบฝึก ส่ือเทคโนโลยี เพื่อนช่วยเพื่อน พี่สอนน้อง รวมท้ังสถานศึกษาคณะครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรน าผล

ประเมินหรือผลการทดสอบมาวิเคราะห์ ก าหนดแผนงาน โครงการเพื่อยกระดับคุณอาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย

พิจารณาให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายและจัดกิจกรรมท่ีตรงตามสอาพปัญหาของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ควรน าแบบทดสอบ สทศ. 

มาวิเคราะห์แล้วใช้เป็นมาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาเครื่องมือวัดผล ประเมินผล รวมท้ังการเตรียมตัว

ผู้เรียนให้พร้อมก่อนสอบ 

1. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

สถานศึกษาควรพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ โดยเฉพาะสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับผลการเรียนรู้ของผู้เรียนให้

สามารถตอบสนองการบริหารจัดการงานวิชาการให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น นอกจากนี้ควรจัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศของแต่

ละงาน เช่นงานวิชาการ งานบุคลากร เป็นต้น แล้วน ามารวมเป็นข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1) สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูควรใช้ผลประเมินหรือผลทดสอบเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้หรือ

พัฒนาความสามารถของผู้เรียน เช่นการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมการเรียนรู้ หรือการน าผลการวิเคราะห์จุดด้อยของผลสอบ 

O-NET มาเป็นประเด็นปัญหาเพือ่การวิจัยในช้ันเรียน โดยเฉพาะการวิจัยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2)  ครูควรวิเคราะห์ศักยอาพผู้เรียนเป็นรายบุคคลในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในด้านความสามารถการ

เรียนรู้ ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม ด้านร่างกาย พร้อมท้ังครอบครัว น าผลบันทึกหลังสอน หรือผลการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนท่ีไม่ผ่านจุดประสงค์มาสอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยอาพ 
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ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ค าชี้แจง   
ให้ผู้ประเมินเก็บรวบรวมข้อมูลตามเกณฑ์การประเมินในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการพิจารณา พร้อมกับ

บันทึกรายละเอียดของหลักฐาน/ผลงานเชิงประจักษ์ท่ีพบรวบรวมได้โดยละเอียด และพิจารณาให้ระดับคุณภาพตามสภาพ
ความเป็นจริง 
 

มาตรฐานที่ 1 ระดับคุณภาพ 

คุณภาพผู้เรียน 
  ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
  ดี 
  ปานกลาง 
  ก าลังพัฒนา 

1.บันทึกรายละเอียดของหลักฐาน/ผลงานเชิงประจักษ์ 
                    

        1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  โรงเรียนได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2561  
และรายงานประจ าปี 2561หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ตลอดจนจัดโครงการต่างๆ ท่ีส่งผลต่อการยกผลสัมฤทธิ์ เช่น โครงการพัฒนางานวิชาการ โครงการพัฒนา
กลุ่มสารการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ กิจกรรมค่ายห้องสมุด เป็นต้น 
  1)  ความสามารถในการอ่าน การเรียน การส่ือสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
   - จากการตรวจสอบเอกสาร รายงานผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ปีการศึกษา 2561พบว่า 
นักเรียนมีผลการประเมินระดับดี-ดีเย่ียม คิดเป็นร้อยละ 99.27 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
   - จากการตรวจสอบเอกสาร รายงานผลการคัดกรองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 พบว่า นักเรียนท่ีอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง คิดเป็นร้อยละ 0.73  และ
นักเรียนท่ีไม่มีปัญหาในด้านการอ่าน การเขียน คิดเป็นร้อยละ  99.27 

 
 2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
   - จากการตรวจสอบเอกสาร  รายงานผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ปีการศึกษา 
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2561 พบว่า ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการคิด นักเรียนมีผลการประเมิน
ระดับดี-ดีเย่ียม คิดเป็นร้อยละ 99.27 
   - จากการตรวจสอบเอกสาร  รายงานผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ปีการศึกษา 
2561 พบว่า ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนความสามารถในการแก้ปัญหา นักเรียนมีผลการประเมิน
ระดับดี-ดีเย่ียม คิดเป็นร้อยละ 100 
   - จากการตรวจสอบ แผนการจัดการเรียนรู้ของครู พบว่ามีการจัดกิจกรรมท่ีนักเรียนได้มีการคิด
วิเคราะห์ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอยู่ในระดับดี 
           3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการส่ือสาร 
   - จากการตรวจสอบเอกสาร  รายงานผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ปีการศึกษา 
2560 พบว่า ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี นักเรียนมีผลการ
ประเมินระดับดี-ดีเย่ียม คิดเป็นร้อยละ 90.88  
  4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   - จากการตรวจสอบเอกสาร  รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2561 พบว่า นักเรียน
ผลการเรียนเฉล่ีย 3 ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 75.44 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
   - ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า คะแนนเฉล่ีย 5 วิชา ปีการศึกษา 
2560 และ 2561 คือ 33.69 และ 35.63  
   - ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า คะแนนเฉล่ีย 5 วิชา ปีการศึกษา 
2560 และ 2561 คือ 32.81 และ 44.99  
  6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
   - จากการตรวจสอบทะเบียนนักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ พบว่า นักเรียนท่ีส าเร็จ
การศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับอาชีวศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) คิดเป็น
ร้อยละ 98 
   - จากการตรวจสอบทะเบียนนักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า นักเรียนท่ีส าเร็จ
การศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ร้อยละ 56.55 ระดับอาชีวศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง) คิด
เป็นร้อยละ 19.23 ผู้ช่วยพยาบาล ร้อยละ 4.35 และรอผลการสอบแอดมิชชัน ปี 2562 ร้อยละ 22.00 
 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

            1)   การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอัน
ดีของสังคม 
   - จากการตรวจสอบเอกสาร รายงานผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2561 พบว่า 
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นักเรียนมีผลการประเมินระดับดี-ดีเย่ียม คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
จากการตรวจสอบเอกสาร รายงานการยึดหลักการตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  ท่ีดี พบว่า ได้มีการ
จัดกิจกรรมท่ีปลูกจิตส านึกให้นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เช่น 

- ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยนักเรียนท ากิจกรรมหน้าเสาธง 
เพื่อแสดงความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  

- ปลูกจิตส านึกให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพื่อส่วนรวม 
โดยจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ กิจกรรมดีดี ทูบีท าดีเพื่อพ่อ และกิจกรรมดีดี ทูบีท าดี
เพื่อแม ่

- ส่งเสริมให้นักเรียนกตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ตามวิถีของคนไทย โดยทางโรงเรียน
ได้จัดกิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมวันไหว้ครู 

- ส่งเสริมให้นักเรียนรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม โดยคณะครูและนักเรียนแต่งกายด้วย
ชุดพื้นเมืองทุกๆ วันศุกร์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญทางศาสนาและวันส าคัญต่างๆ เพื่ อส่งเสริมการรักษา
วัฒนธรรม ประเพณีไทยอันงดงาม อันได้แก่ กิจกรรมถวายเทียนจ าน าพรรษา กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมท าบุญ
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันส าคัญทางศาสนา  
  3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   จากการตรวจสอบเอกสาร รายงานการยึดหลักการตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการท่ีดี 
พบว่า ได้มีการจัดกิจกรรมท่ีแสดงถึงการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย เช่น 

- จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ท่ีมีมีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผ่ือแผ่
และแบ่งปัน ผ่านโครงการต้นกล้าคุณธรรม น าชีวิตห่างไกลยาเสพติด และกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมือง 

- จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขท่ีถูกต้อง ผ่านกิจกรรมเลือกต้ังสภานักเรียน และกิจกรรมวันรณรงค์การท าประชาพิจารณ์รัฐธรรมนูญ 
เป็นต้น 

- จัดกิจกรรมและปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพ
ผู้ใหญ่ ผ่านกิจกรรมกิจกรรมกตัญญุตา อ าลาสถาบัน โครงการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
โรงเรียน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักในโทษของยาเสพติด โครงการพลังชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา 
รณรงค์ให้นักเรียนสวมใส่หมวกกันน๊อคเมื่อใช้รถใช้ถนน เป็นต้น 

- ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเข้มแข็งท้ังร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต ่าหรือกิเลส มี
ความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา ผ่านกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด จังหวัดพะเยา กิจกรรมวัน 
Challenge Day โครงการต้นกล้าคุณธรรม น าชีวิตห่างไกลยาเสพติด นักเรียนแกนน าจัดท าแผนงานโครงการ
คุณธรรม สร้างวินัย ทุกวันจันทร์ เป็นต้น 

- จัดกิจกรรมเพื่อปลูกจิตส านึกให้นักเรียนค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่า
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ผลประโยชน์ของตนเอง ผ่านกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมือง กิจกรรมจิตอาสาเพื่อ
สังคมและสาธารณะประโยชน์ เป็นต้น 
  4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
   โรงเรียนได้พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี โดยได้จัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพ 
การตรวจสุขภาพร่างกาย การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย การดูแลสุขภาพ
อนามัย การจัดป้ายนิเทศและการใช้เสียงตามสายภายในโรงเรียนให้ความรู้ด้านอนามัย  การส่งเสริมให้นักเรียน
ออกก าลังกายโดยการออกก าลังกายทุกๆ เช้าของวันอังคาร กิจกรรมวัน Challenge Day กิจกรรมกีฬาภายใน 
การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยจัดโครงการต้นกล้าคุณธรรม น าชีวิตห่างไกลยาเสพติด และเชิญวิทยากรมาให้
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องโทษของยาเสพติด นอกจากนี้ยังมีการประเมินน ้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
คิดเป็นร้อยละ 82.88 และไม่มีนักเรียนทุพโภชนาการ 
 

2. จุดเด่น 
ด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตลอดจนจัดโครงการต่างๆ ท่ีส่งผลต่อการยกผลสัมฤทธิ์ เช่น 

โครงการพัฒนางานวิชาการ โครงการพัฒนากลุ่มสารการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ กิจกรรมค่ายห้องสมุด 
                   - รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2561 พบว่า นักเรียนผลการเรียนเฉล่ีย 3 ขึ้นไป  คิด
เป็นร้อยละ 75.44 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
                 - ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า คะแนนเฉล่ีย 5 วิชา ปีการศึกษา 
2560 และ 2561 คือ 33.69 และ 35.63  
   - ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า คะแนนเฉล่ีย 5 วิชา ปีการศึกษา 
2560 และ 2561 คือ 32.81 และ 44.99  
                - นักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับอาชีวศึกษา 
(ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) คิดเป็นร้อยละ 98 
 

ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
                - ผู้เรียนมีคุณลักษณะ และค่านิยมท่ีดี ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
                - ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
                - ผู้เรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
              - ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคมท่ีดี พัฒนาผู้เรียนให้มี สุขภาพกาย และ

สุขภาพจิตท่ีดี โดยได้จัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพ การตรวจสุขภาพร่างกาย การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ    
การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย การดูแลสุขภาพอนามัย 
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3.จุดควรพัฒนา 
ด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

                         - นักเรียนท่ีอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง คิดเป็นร้อยละ 0.73  และนักเรียนท่ีไม่มีปัญหาในด้านการ
อ่าน การเขียน คิดเป็นร้อยละ  99.27 
 

4. ข้อเสนอแนะ 
           สถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลายและครอบคลุม

นักเรียนทุกคน ทุกช้ัน ในเรื่องต่อไปนี้ 
          1) การใช้ส่ือเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลตามหลักสูตร 
          2) การพัฒนากระบวนการคิด 
3) การฝึกทักษะด้านการอ่าน  การเขียน และให้ผู้เรียนฝึกแสดงความคิดเห็น  การค้นหาวิธีการแก้ปัญหา  
 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 2 ระดับคุณภาพ 
กระบวนการบริหารและการจัดการ   ยอดเยี่ยม 

 ดีเลิศ 
  ดี 
  ปานกลาง 
  ก าลังพัฒนา 

1.บันทึกรายละเอียดของหลักฐาน/ผลงานเชิงประจักษ์ 
สถานศึกษาได้ก ากับติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการโดยใช้แบบสอบถามผู้เรียน และนิเทศติดตาม

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูทุกกลุ่มสาระให้เกิดการพัฒนา 
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           จากการสังเกตบรรยากาศสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการบริหารจัดการ การส่งเสริมการท างาน
ร่วมกัน พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ภาวะผู้น า 

จากการสัมภาษณ์ผู้ปกครองและชุมชน ครูในด้านการมีส่วนร่วมสนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียน การก ากับ 
นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ผ่านกระบวนการประกันคุณภาพภายใน  

2. จุดเด่น 
          - ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกจิ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ สถานศึกษา ความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และของต้นสังกัดรวมท้ัง
ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม  
          - มีระบบจัดการบริหารคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจนมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบท้ังในส่วนการวางแผน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหาร
อัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การน าข้อมูลมา
ใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษา  
          - ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
เช่ือมโยงกับชีวิตจริง 
          - พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู และสถานศึกษา 

- จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความ
ปลอดภัย 

3. จุดควรพัฒนา 
- การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรในสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
- การแลกเปล่ียนเรียนรู้ของคณะครูในสถานศึกษา 
4. ข้อเสนอแนะ 
-  สถานศึกษาจัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน 
-  สถานศึกษาขาดงบประมาณในการบริหารจัดการ 

 

 

มาตรฐานที่ 3 ระดับคุณภาพ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ยอดเยี่ยม 

 ดีเลิศ 
  ดี 
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  ปานกลาง 
  ก าลังพัฒนา 

1.บันทึกรายละเอียดของหลักฐาน/ผลงานเชิงประจักษ์ 
จากการตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ครูมีการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีการใช้ส่ือหลากหลาย คณะครูร้อยละ 95 มีการใช้
ส่ือ ICT ในการเรียนการสอน  มีการท าแผนการจัดการเรียนรู้ร้อยละ 90 และบันทึกหลังการสอน ร่องรอยการจัดการเรียนการ 
โรงเรียนจัดให้มีโครงการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูทุกคนได้พัฒนาตนเอง เข้ารับการอบรม สัมมนา ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การใช้เครื่องมือวัดประเมินผลไม่หลากหลายครูจัดกิจกรรม
การเรียนรู้  ฝึกฝนทักษะ โดยค านึงถึงธรรมชาติรายวิชาและศักยภาพของผู้เรียนฝึกให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง ครู
จัดบรรยากาศในห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มีกิจกรรมการสอนซ่อมเสริม แต่ครูยังน าผลการสอนและการสอบไปหาแนว
ทางแก้ไขและพัฒนานักเรียนได้ไม่เต็มศักยภาพมีการท าวิจัยในช้ันเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนท่ีเรียนอ่อนไม่ครบทุกสาระ 

จากการสังเกตการสอนของครูในการจัดการเรียนการสอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไปตามธรรมชาติวิชา 
นักเรียนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  

2. จุดเด่น 
           - จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับนักเรียนท่ีต้องการความช่วยเหลือพิเศษ นักเรียนเรียนร่วม ผู้เรียนได้รับการฝึก
ทักษะ แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตได้    
          - ใช้ส่ือ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
          - ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ี
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
          - มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้และเรียนรู้รว่มกันอย่างมีคามสุข 

- มีชุมชนเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
3. จุดควรพัฒนา 
 - นักเรียนควรได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
4. ข้อเสนอแนะ 
 - ครูควรส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนอย่างหลากหลายและควรระบุในแผนการจัดการ

เรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม 
- ครูควรส่งเสริมให้นักเรียนควรได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
- ครูควรพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบันและใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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สรุปภาพรวมผลการประเมินสถานศึกษา 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 
  ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
  ดี 
  ปานกลาง 
  ก าลังพัฒนา 

บันทึกรายละเอียดของหลักฐาน/ผลงานเชิงประจักษ์ 
 

โรงเรียนได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2561  และรายงาน
ประจ าปี 2561หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตลอดจนจัดโครงการต่างๆ ท่ีส่งผลต่อการยกผลสัมฤทธิ์ เช่น โครงการพัฒนางานวิชาการ โครงการพัฒนากลุ่มสาร
การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษ กิจกรรมค่ายห้องสมุด เป็นต้น 
 1)  ความสามารถในการอ่าน การเรียน การส่ือสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
   - จากการตรวจสอบเอกสาร รายงานผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ปีการศึกษา 2561พบว่า 
นักเรียนมีผลการประเมินระดับดี-ดีเย่ียม คิดเป็นร้อยละ 99.27 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
   - จากการตรวจสอบเอกสาร รายงานผลการคัดกรองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 พบว่า นักเรียนท่ีอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง คิดเป็นร้อยละ 0.73  และนักเรียนท่ีไม่มี
ปัญหาในด้านการอ่าน การเขียน คิดเป็นร้อยละ  99.27 
 2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ

แก้ปัญหา 
   - จากการตรวจสอบเอกสาร  รายงานผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 
พบว่า ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการคิด นักเรียนมีผลการประเมินระดับดี-ดี
เย่ียม คิดเป็นร้อยละ 99.27 
   - จากการตรวจสอบเอกสาร  รายงานผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 
พบว่า ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนความสามารถในการแก้ปัญหา นักเรียนมีผลการประเมินระดับดี-
ดีเย่ียม คิดเป็นร้อยละ 100 
   - จากการตรวจสอบ แผนการจัดการเรียนรู้ของครู พบว่ามีการจัดกิจกรรมท่ีนักเรียนได้มีการคิด
วิเคราะห์ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอยู่ในระดับดี 
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           3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการส่ือสาร 
   - จากการตรวจสอบเอกสาร  รายงานผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ปีการศึกษา 2560 
พบว่า ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี นักเรียนมีผลการประเมิน
ระดับดี-ดีเย่ียม คิดเป็นร้อยละ 90.88  
  4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   - จากการตรวจสอบเอกสาร  รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2561 พบว่า นักเรียนผล
การเรียนเฉล่ีย 3 ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 75.44 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
   - ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า คะแนนเฉล่ีย 5 วิชา ปีการศึกษา 
2560 และ 2561 คือ 33.69 และ 35.63  
   - ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า คะแนนเฉล่ีย 5 วิชา ปีการศึกษา 
2560 และ 2561 คือ 32.81 และ 44.99  
  6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
   - จากการตรวจสอบทะเบียนนักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ พบว่า นักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษา 
เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับอาชีวศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) คิดเป็นร้อยละ 98 
   - จากการตรวจสอบทะเบียนนักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า นักเรียนท่ีส าเร็จ
การศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ร้อยละ 56.55 ระดับอาชีวศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง) คิด
เป็นร้อยละ 19.23 ผู้ช่วยพยาบาล ร้อยละ 4.35 และรอผลการสอบแอดมิชชัน ปี 2562 ร้อยละ 22.00 
 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

            1)   การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอัน
ดีของสังคม 
   - จากการตรวจสอบเอกสาร รายงานผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2561 พบว่า 
นักเรียนมีผลการประเมินระดับดี-ดีเย่ียม คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
จากการตรวจสอบเอกสาร รายงานการยึดหลักการตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  ท่ีดี พบว่า ได้มีการ
จัดกิจกรรมท่ีปลูกจิตส านึกให้นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เช่น 

- ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยนักเรียนท ากิจกรรมหน้าเสาธง 
เพื่อแสดงความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  

- ปลูกจิตส านึกให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพื่อส่วนรวม 
โดยจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ กิจกรรมดีดี ทูบีท าดีเพื่อพ่อ และกิจกรรมดีดี ทูบีท าดี



36 
 

เพื่อแม ่
- ส่งเสริมให้นักเรียนกตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ตามวิถีของคนไทย โดยทางโรงเรียนได้

จัดกิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมวันไหว้ครู 
- ส่งเสริมให้นักเรียนรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม โดยคณะครูและนักเรียนแต่งกายด้วย

ชุดพื้นเมืองทุกๆ วันศุกร์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญทางศาสนาและวันส าคัญต่างๆ เพื่อส่งเสริมการรักษา
วัฒนธรรม ประเพณีไทยอันงดงาม อันได้แก่ กิจกรรมถวายเทียนจ าน าพรรษา กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมท าบุญ
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันส าคัญทางศาสนา  
  3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   จากการตรวจสอบเอกสาร รายงานการยึดหลักการตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการท่ีดี 
พบว่า ได้มีการจัดกิจกรรมท่ีแสดงถึงการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย เช่น 

- จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ท่ีมีมีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผ่ือแผ่และ
แบ่งปัน ผ่านโครงการต้นกล้าคุณธรรม น าชีวิตห่างไกลยาเสพติด และกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมือง 

- จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขท่ีถูกต้อง ผ่านกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน และกิจกรรมวันรณรงค์การท าประชาพิจารณ์รัฐธรรมนูญ 
เป็นต้น 

- จัดกิจกรรมและปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพ
ผู้ใหญ่ ผ่านกิจกรรมกิจกรรมกตัญญุตา อ าลาสถาบัน  โครงการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
โรงเรียน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักในโทษของยาเสพติด โครงการพลังชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา 
รณรงค์ให้นักเรียนสวมใส่หมวกกันน๊อคเมื่อใช้รถใช้ถนน เป็นต้น 

- ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเข้มแข็งท้ังร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต ่าหรือกิเลส มี
ความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา ผ่านกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด จังหวัดพะเยา กิจกรรมวัน 
Challenge Day โครงการต้นกล้าคุณธรรม น าชีวิตห่างไกลยาเสพติด นักเรียนแกนน าจัดท าแผนงานโครงการ
คุณธรรม สร้างวินัย ทุกวันจันทร์ เป็นต้น 

- จัดกิจกรรมเพื่อปลูกจิตส านึกให้นักเรียนค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่า
ผลประโยชน์ของตนเอง ผ่านกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมือง กิจกรรมจิตอาสาเพื่อ
สังคมและสาธารณะประโยชน์ เป็นต้น 
  4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
   โรงเรียนได้พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี โดยได้จัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพ 
การตรวจสุขภาพร่างกาย การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย การดูแลสุขภาพ
อนามัย การจัดป้ายนิเทศและการใช้เสียงตามสายภายในโรงเรียนให้ความรู้ด้านอนามัย  การส่งเสริมให้นักเรียน
ออกก าลังกายโดยการออกก าลังกายทุกๆ เช้าของวันอังคาร กิจกรรมวัน Challenge Day กิจกรรมกีฬาภายใน 
การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยจัดโครงการต้นกล้าคุณธรรม น าชีวิตห่างไกลยาเสพติด และเชิญวิทยากรมาให้
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ความรู้ความเข้าใจในเรื่องโทษของยาเสพติด นอกจากนี้ยังมีการประเมินน ้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
คิดเป็นร้อยละ 82.88 และไม่มีนักเรียนทุพโภชนาการ 

สถานศึกษาได้ก ากับติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการโดยใช้แบบสอบถามผู้เรียน และนิเทศติดตาม
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูทุกกลุ่มสาระให้เกิดการพัฒนาจากการสังเกตบรรยากาศสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมท่ีเอื้อต่อการบริหารจัดการ การส่งเสริมการท างานร่วมกัน พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
ภาวะผู้น าจากการสัมภาษณ์ผู้ปกครองและชุมชน ครูในด้านการมีส่วนร่วมสนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียน การก ากับ 
นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ผ่านกระบวนการประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาได้ก ากับติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการโดยใช้แบบสอบถามผู้เรียน และนิเทศติดตาม
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูทุกกลุ่มสาระให้เกิดการพัฒนา 
           จากการสังเกตบรรยากาศสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการบริหารจัดการ การส่งเสริมการท างาน
ร่วมกัน พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ภาวะผู้น า 

จากการสัมภาษณ์ผู้ปกครองและชุมชน ครูในด้านการมีส่วนร่วมสนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียน การก ากับ 
นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ผ่านกระบวนการประกันคุณภาพภายใน 

คณะครูร้อยละ 90 มีการใช้ส่ือ ICT ในการเรียนการสอน  มีการท าแผนการจัดการเรียนรู้ร้อยละ 90 และบันทึกหลัง
การสอน ร่องรอยการจัดการเรียนการ โรงเรียนจัดให้มีโครงการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูทุกคนได้พัฒนาตนเอง 
เข้ารับการอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การใช้เครื่องมือวัด
ประเมินผลไม่หลากหลายครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ฝึกฝนทักษะ โดยค านึงถึงธรรมชาติรายวิชาและศักยภาพของผู้เรียนฝึกให้
นักเรียนเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง 
จุดเด่น 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

ด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตลอดจนจัดโครงการต่างๆ ท่ีส่งผลต่อการยกผลสัมฤทธิ์ เช่น 

โครงการพัฒนางานวิชาการ โครงการพัฒนากลุ่มสารการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ กิจกรรมค่ายห้องสมุด 
                   - รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2561 พบว่า นักเรียนผลการเรียนเฉล่ีย 3 ขึ้นไป  คิด
เป็นร้อยละ 75.44 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
                 - ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า คะแนนเฉล่ีย 5 วิชา ปีการศึกษา 
2560 และ 2561 คือ 33.69 และ 35.63  
   - ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า คะแนนเฉล่ีย 5 วิชา ปีการศึกษา 
2560 และ 2561 คือ 32.81 และ 44.99  
                - นักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับอาชีวศึกษา 
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(ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) คิดเป็นร้อยละ 98 
 

ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
         - ผู้เรียนมีคุณลักษณะ และค่านิยมท่ีดี ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
         - ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
         - ผู้เรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
         - ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคมท่ีดี พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี 

โดยได้จัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพ การตรวจสุขภาพร่างกาย การเฝ้าระวั งภาวะโภชนาการ    การทดสอบ
สมรรถภาพทางร่างกาย การดูแลสุขภาพอนามัย 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 
          - ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกจิ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ สถานศึกษา ความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และของต้นสังกัดรวมท้ัง
ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม  
          - มีระบบจัดการบริหารคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจนมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบท้ังในส่วนการวางแผน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหาร
อัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การน าข้อมูลมาใช้
ในการพัฒนาบุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และรว่มรับผิดชอบต่อ
ผลการจัดการศึกษา  
          - ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
เช่ือมโยงกับชีวิตจริง 
          - พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู และสถานศึกษา 

- จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
           - จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับนักเรียนท่ีต้องการความช่วยเหลือพิเศษ นักเรียนเรียนร่วม ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ 
แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตได้    
          - ใช้ส่ือ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
          - ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ี
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เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
          - มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้และเรียนรู้รว่มกันอย่างมีคามสุข 

- มีชุมชนเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
3. จุดควรพัฒนา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

                         - นักเรียนท่ีอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง คิดเป็นร้อยละ 0.73  และนักเรียนท่ีไม่มีปัญหาในด้านการ
อ่าน การเขียน คิดเป็นร้อยละ  99.27 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 

- การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรในสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
- การแลกเปล่ียนเรียนรู้ของคณะครูในสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

- การมีส่วนร่วมของนักเรียนในกระบวนการเรียนการสอน 
- นักเรียนควรได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น 

   

4. ข้อเสนอแนะ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
 สถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลายและครอบคลุมนักเรียนทุกคน 

ทุกช้ัน ในเรื่องต่อไปนี ้
1) การใช้ส่ือเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลตามหลักสูตร 
2) การพัฒนากระบวนการคิด 
3) การฝึกทักษะด้านการอ่าน  การเขียน และให้ผู้เรียนฝึกแสดงความคิดเห็น  การค้นหาวิธีการแก้ปัญหา  

   

 

          มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 

 -  สถานศึกษาจัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน 
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            -  สถานศึกษาขาดงบประมาณในการบริหารจัดการ   

          มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

-  ครูควรส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนอย่างหลากหลายและควรระบุในแผนการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม 

-  ครูควรส่งเสริมให้นักเรียนควรได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
-  ครูควรพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบันและใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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ส่วนท่ี 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ จุดเด่น จุดพัฒนา 
มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพผู้เรียน 

ดีเลิศ      จัดการเรียนการสอนท่ี
เน้ น ผู้ เ รี ย น เป็ น ส า คั ญ 
ตลอดจนจัดโครงการต่างๆ 
ท่ีส่งผลต่อการยกผลสัมฤทธิ์ 
เช่น  โครงการพัฒนางาน
วิชาการ โครงการพัฒนา
กลุ่มสารการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระ  โครงก าร ส่ ง เสริ ม
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน กิจกรรมเข้าค่ายวิชา
ก าร ศึก ษ าแห ล่ ง เรี ย น รู้
กิจกรรมค่ายห้องสมุด 
1. ผู้เรียนมีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การ
ส่ือสารและการคิดค านวณ 
สูงกว่าเป้าหมายท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
โดยมีค่าเฉล่ียระดับ2ขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ 99.27 
2. ผู้เรียนมีความสามารถ 
ในการสร้างนวัตกรรม 
นั ก เ รี ย น ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล
ร ะ ดั บ ป ร ะ เท ศ ใน ก า ร
ประกวดการแข่งขันมหกรรม
วิชาการระ ดับชาติ  ก ลุ่ม
โรงเรียนผู้น า46ICT โรงเรียน
ในฝันและเครือข่าย “พัฒนา
ก้ า ว ล ้ า  น วั ต ก ร ร ม 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 
ผลการทดสอบระดับชาติ
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที 3  
รายวิชาภาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มี
ค่าเฉล่ียต ่ากว่าค่าเฉล่ีย
ระดับประเทศ  
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เทคโนโลยี 46ICTณ ดินแดน
สุวรรณภูมิ” ระหว่างวันท่ี 9-
11 กั น ย า ย น  2561 ณ 
โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัด
สุพรรณบุรี 
      1) รางวัลชนะเลิศ การ
ป ร ะ ก ว ด ก า ร น า เส น อ
นวัตกรรมและผลผลิตท่ีเกิด
จากการเรียนรู้ในช้ันเรียน ม.
4-6 
      2 )  ร า ง วั ล เห รี ย ญ
ทองแดง การประกวดการ
น า เสน อ น วั ต ก รรม แ ละ
ผลผลิตท่ีเกิดจากการเรียนรู้
ในช้ันเรียน ม.1-3 
      3 )  ร า ง วั ล เห รี ย ญ
ทองแดง การแข่งขันการต่อ
ส ม ก า ร ค ณิ ต ศ า ส ต ร์          
(A-Math) ม .4-6 ร า ง วั ล
เหรียญทองแดง การแข่งขัน
การตัดต่อภาพยนตร์ ม.1-ม.
6 
แ ล ะ นั ก เรี ย น ไ ด้ ส ร้ า ง
โ ค ร ง ง า น ใ น ร า ย วิ ช า
การศึกษาค้นคว้าและสร้าง
องค์ความรู้  
3. ผู้เรียนมีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารสูงกว่า
เป้าหมายท่ีก าหนด 
จ าน วนนั ก เรี ยน ท่ี สืบ ค้น
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปี
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การศึกษาท่ีรายงาน เฉล่ีย
120 คน ต่อวัน คิดเป็นร้อย
ล ะ 21.77ข อ ง นั ก เ รี ย น
ท้ังหมด 
3. ผู้ เรียนมี ความรู้ ทักษะ
พื้ น ฐ าน  และ เจตค ติ ท่ี ดี
พ ร้ อ ม ท่ี จ ะ ศึ ก ษ า ต่ อ ใน
ระดับช้ันท่ีสูงขึ้น และการ
ท างานหรืองานอาชีพ 
      - ร าย งาน ผล สัม ฤท ธิ์
ทางการเรียน ปีการศึกษา 
2561 พบว่า นักเรียนผลการ
เ รี ย น เฉ ล่ี ย  3  ขึ้ น ไ ป         
คิดเป็นร้อยละ 75.44 ซึ่งสูง
กว่ าเกณ ฑ์ ท่ี สถาน ศึกษา
ก าหนด 
    - ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ
ร ะ ดั บ ช า ติ  O-NET ช้ั น
มัธยม ศึกษาปี ท่ี  3  พบว่ า 
คะแนนเฉล่ีย ปีการศึกษา 
2560 และ 2561 คือ 33.69 
และ 35.63  
   - นั ก เ รี ย น ท่ี ส า เ ร็ จ
การศึกษา เข้าศึกษาต่อใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ห รื อ ร ะ ดั บ อ า ชี ว ศึ ก ษ า 
(ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) 
คิดเป็นร้อยละ 98 

 ผู้เรียนมีคุณลักษณะ และ
ค่านิยมท่ีดี ตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด   ผู้เรียนมีความภูมิใจ
ในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
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ผู้เรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและ
หลากหลาย ผู้เรียนมีสุขภาวะ
ทางร่างกาย และลักษณะจิต
สังคมท่ีดี 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

ดีเลิศ 1. ก าหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้
อย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของ สถานศึกษา 
ความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาแห่งชาติ 
นโยบายของรัฐบาล และ
ของต้นสังกัดรวมท้ังทันต่อ
การเปล่ียนแปลงของสังคม  
2. มีระบบจัดการบริหาร
คุณภาพของสถานศึกษาท่ี
ชัดเจนมีประสิทธิภาพ 
บริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
ท้ังในส่วนการวางแผน 
พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา การน าแผนไป
ปฏิบติัเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มีการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง มีการบริหาร
อัตราก าลัง ทรัพยากร
ทางการศึกษา และระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน มี
ระบบการนิเทศภายใน การ

    การมี ส่ วนร่วมของครูและ
บุคลากรในสถานศึกษาและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง  
    การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ของ
คณะครูในสถานศึกษา 
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น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา
บุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการ
วางแผน ปรับปรุง และ
พัฒนา และร่วมรับผิดชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษา  
3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการ
ท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย เช่ือมโยงกับ
ชีวิตจริง 
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้
มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ
ตรงตามความต้องการของ
ครู และสถานศึกษา 
5. จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ และมีความ
ปลอดภัย 
 
 

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ดีเลิศ 1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง มีแผนการจัดการเรียนรู้
ท่ีสามารถน าไปจัดกิจกรรม
ได้จริง มีรูปแบบการจัดการ

การมี ส่วนร่วมของนักเรียนใน
กระบวนการเรียนการสอน 
    นักเรียนควรได้ศึกษาจาก
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
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เรียนรู้เฉพาะส าหรับนักเรียน
ท่ีต้องการความช่วยเหลือ
พิเศษ นักเรียนเรียนร่วม 
ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ 
แสดงออกแสดงความคิดเห็น 
สรุปองค์ความรู้ น าเสนอ
ผลงานและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ใน ชีวิตได้    
2. ใช้ส่ือ เทคโนโลยี และ
แหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการ
เรียนรู ้
3. ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มี
ขั้นตอน โดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลท่ี
เหมาะสมกับเป้าหมายใน
การจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูล
ย้อนกับแก่ผู้เรียน และน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน 
4. มีการบริหารจัดการช้ัน
เรียนเชิงบวก เด็กรักท่ีจะ
เรียนรู้และเรียนรู้รว่มกัน
อย่างมีคามสุข 
5. มีชุมชนเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ระหว่างครูเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

รวม ดีเลิศ  
 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 ในปีการศึกษาต่อไปหรือในอนาคต โรงเรียนจะวางแผนเพื่อด าเนินการในส่วนท่ีเป็นจุดท่ีควรพัฒนา

โดยเร่งด่วนท่ีกล่าวแล้วข้างต้น  ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่อไปนี้   
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 (1) ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยเฉพาะ ผลการทดสอบระดับชาติ  

 (2) การส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนานักเรียน

ให้มีผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ ท่ีสูงขึ้น  

 (3) การน านักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ท่ีอยู่นอกโรงเรียน เพื่อจะได้ประสบการณ์มากกว่านี้ 

 (4) ปลูกฝังนักเรียนให้มีความตระหนักเกี่ยวกับการรักษาส่ิงแวดล้อมและการมีมารยาทดีงามให้ดี

ยิ่งขึ้น  

 (5) โรงเรียนต้องมีการกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม  TO BE NUMBER ONE 

เพิ่มมากขึ้น จนท าให้นักเรียนเป็นผู้ท่ีป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติด ส่ิงมอมเมา และปัญหาทางเพศอย่างเป็น

รูปธรรมและยั่งยืน 

 

ความต้องการและความช่วยเหลือ 

          จากแนวทางการด าเนินงาน ปัญหา และส่ิงโรงเรียนจะต้องแกไ้ขอย่างเร่งด่วน จ าเป็นจะต้องได้รับการ

ช่วยเหลือในด้านต่อไปนี้ 

 1. ด้านงบประมาณ หน่วยงานต้นสังกัดเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาด้านการ
การเรียนการสอน ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ เครื่องอ านวยความสะดวกท่ีเพียงพอ การพัฒนาด้านอาคาร
สถานท่ีท่ีช ารุดทรุดโทรมให้ใช้งานได้อย่างสะดวกและปลอดภัย   

2. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
3. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกท่ีโรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็น 
4. ลดภาระงานท่ีไม่จ าเป็นเกี่ยวกับการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อให้ครูผู้สอนปฏิบัติกิจกรรมการเรียน

การสอนได้เต็มท่ีและต่อเนื่อง 
 

 


