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โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 
ค ำนำ 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่สะท้อนผล                   
การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน  
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมได้ดำเนินงานมา 
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
โดยแบ่งการประเมินเป็น ๓ ด้าน คือ  

๑. ด้านคุณภาพผู้เรียน  
๒. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
๓. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
ผลการวิเคราะห์ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และได้ระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต                         

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาให้ต้นสังกัดและสาธารณชนได้รับ
ทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 

  
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ) 
 (นางศรีรัตน์ อินทนุ)  

ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
ผู้จัดทำ : นางศรีรัตน์ อินทนุ 
ข้อมูลพื้นฐาน : โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม  ที่ตั้งเลขที่  ๑๔๒  หมู่  ๑๓  ตำบลวังหิน  อำเภอเมือง   
 จังหวัด ตาก 
โทรศัพท์ ๐๘๖-๔๔๙-๒๙๘๖ e-mail : mywanghin@hotmail.com   
มีจำนวนนักเรียน ๗๕ คน ครู ๑๗ คน 
จัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  
 
๑. ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
        โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม จัดการเรียนมั ธยมศึกษา มีนั ก เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑                             
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๗๕ คน ครูผู้สอน ๑๗ คน จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR)                     
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอ่ืนๆ ผลการประเมินตนเองภาพรวม  ดี                          
มีผลการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
         โรงเรียนกำหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจำนวน ๒ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ๒) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา              
มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ สำหรับคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด และมีสุขภาวะทางร่างกาย                    
และสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ด้านคุณภาพผู้เรียน สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้กำหนดเป้าหมายทางการเรียน            
โดยใชข้้อมูลพ้ืนฐาน ๓ ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้น
ปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ จัดแหล่งเรียนรู้
ภายในให้เหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี มีความกล้า
แสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข เน้นทักษะการทำงานร่วมกันทำให้นักเรียนมีทักษะในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่ โรงเรียนกำหนดในแต่ละระดับชั้น                          
จากการประเมินนักเรียนมีความรู้  ความสามารถในการอ่านออก เขียนได้แล ะคิดคำนวณเป็นตามวัย                          
และความเหมาะสมของแต่ละระดับชั้น ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี ผลการทดสอบทางการศึกษา
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ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เพ่ิมขึ้น ๔ วิชา คือ สังคมศึกษา 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ภาษาไทย 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  เพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพ          
ของสถานศึกษา โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม การดำเนินวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา                 
โดยใช้ข้อมูลฐานในการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน ในการดำเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดทำแผนพัฒนา 
คุณภาพการจัดการศึกษา ดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ ตามความต้องการ
ของครูและสถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม เอ้ือต่อการจัดการเรียนอย่างมีคุณภาพ                      
และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม โดยประเมินความสำเร็จ ดังนี้ โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่โรงเรียน
กำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา
แห่งชาติ นโยบายรัฐบาลของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมระบบบริหารจัดการคุณภาพอย่าง
เป็นระบบ วางแผนคุณภาพการจัดการศึกษาโดยนำแผนไปปฏิบัติ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุง 
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบช่วยเหลือดู แลนักเรียน มีการ
นิเทศภายใน นำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง 
พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการกับงานวิชาการ พัฒนาหลักสูตร กิจกรรม
ส่งเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ามาย รวมถึงการ
จัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมและกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและ
บุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหาร
จัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน จัดหา พัฒนาและบริการด้านเทคโนโลยีสารสาน
เทศ จัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยดำเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม อย่างหลากหลาย                 
มุ่งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นปฏิบัติจริง (Active Learning) ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง 
เพ่ือนำไปสู่การเรียนที่ลึกซึ้ง นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและคงทน ตามมาตรฐานตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ปรับปรุง ๒๕๖๐) ให้นักเรียน              
มีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการและตรวจสอบอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
นำไปใช้ได้จริง ครูใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข 



 
  
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
    ๑.๑ ชื่อโรงเรียน วังหินกิตติวิทยาคม   
    ๑.๒ ที่ตั้งเลขท่ี  ๑๔๒  หมู่  ๑๓  ตำบลวังหิน  อำเภอเมือง  จังหวัด ตาก 
    ๑.๓  โทรศัพท์ ๐๘๖-๔๔๙-๒๙๘๖  
    ๑.๔ โทรสาร : -    
    ๑.๕ e-mail : mywanghin@hotmail.com   
    ๑.๖ Facebook : โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม จังหวัดตาก  
    ๑.๗ ประวัติโรงเรียน 
 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๒๑  และเปิดทำการสอน
ครั้งแรกเม่ือวันที่  ๒๒ พฤษภาคม  ๒๕๒๑  โดยเปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑ ห้องเรียน สถานที่
เรียนเดิมเป็นอาคารอเนกประสงค์ของวัดท่าไม้แดง ซึ่งมีพระวิจิตรพิพัฒโนดม (พระครูสาย) ปัจจุบันท่านดำรง
ตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดตาก เป็นเจ้าอาวาสวัดท่าไม้แดงเป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียน ต่อมาโรงเรียนได้ย้ายสถาน                          
ที่ใช้ในการเรียนการสอนมาเป็นพ้ืนที่ที่เรียกว่า เด่นยาว   ซึ่งเป็นที่สงวนไว้เลี้ยงสัตว์สำหรับสาธารณะประโยชน์               
มีเนื้อที่  ๘๗ ไร่ ๒ งาน ซึ่งราชพัสดุได้มอบให้กรมสามัญศึกษาเป็นผู้ดูแล เริ่มเปิดเรียนครั้งแรกมี นายธีระ กาญจน
นาภา เป็นครูใหญ่ ในปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
มีเนื้อที่  ๘๗ ไร่  ๒ งาน เขตพ้ืนที่บริการ ๑๓ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะอ้ายด้วน  หมู่ที่ ๒ บ้านไร่  หมู่ที่ ๓ 
บ้านท่าไม้แดง  หมู่ที่ ๔ บ้านวังหิน และหมู่ที่๕ บ้านวังหิน  หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำโจน หมู่ที่ ๗ บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘ 
บ้านน้ำด้วน หมู่ที่  ๙   บ้านลานขวาง หมู่ที่  ๑๐ บ้านประจำรักษ์   หมู่ที่  ๑๑ บ้านพุสะแก  หมู่ที่   ๑๒                          
บ้านหนองตาเรือ และหมู่ท่ี ๑๓ บ้านตลุกสัก ปัจจุบันมี นางศรีรัตน์ อินทนุ เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา 

แผนที่โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

mailto:mywanghin@hotmail.com


๑) การบริหารจดัการแนวทางการจดัการศึกษา  ประกอบด้วย 
๑. ปรัชญาของโรงเรียน 

   สท.ธา สาธุปติฎฐิตา ความศรัทธา นำมาซึ่งความสำเร็จ                      
    ๒. วิสัยทัศน์ 
   มุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียนรอบด้านและมีความสุข บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

     บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                      
๓.  พันธกิจ 

            ๑. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสู่มาตรฐานการศึกษาชาติ 
             ๒. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ  

๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วน 

      รว่มในการจัดการศึกษา 

๔. เอกลักษณ์/อัตลักษณ์   
๔.๑ เอกลักษณ์  โรงเรียนแห่งความสุข 

๔.๒ อัตลักษณ์    จิตอาสา ยิ้มง่าย ไหว้งาม 

  ๒ ) ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
                      ๑. จำนวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง อ่ืน ๆ รวม 

ภาคเรียนที่ ๑ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๓ 

๑ ๑๒ ๑ - ๔ ๑๘ 

ภาคเรียนที่ ๒ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๓ 

๑  ๑๐ ๑ - ๔ ๑๖ 

 
 
 
 
 
 
 



       ผู้บริหาร 
ที ่ ชื่อ -สกุล ตำแหน่ง ภาระงาน วุฒิ วิชาเอก 
๑ นางศรีรัตน์ อินทนุ ผู้อำนวยการ

สถานศึกษา 
วิทยฐานะ ชำนาญ

การพิเศษ 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา  

ปริญญาโท  การศึกษามหาบัณฑิต  
กศ.ม. การบริหารการศึกษา 

ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต 
พลศึกษา 

           ครูและบุคลากรทางการศึกษา ( ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อายุ 
อายุราชการ/

ประสบ 
การณ์สอน 

ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ 
ชั่วโมงที่รับ
การพัฒนา 

๑. นางการเวก ไชยโอชะ ๕๒ ๒๙ ปี ครู/ค.ศ.๒ ปริญญาตร ี วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

๑. วิทยาศาสตร/์ 
   ม.๑, ๒, ๔ 
๒. โลก ดารา
ศาสตร์ และ
อวกาศ/ม.๕ 
๓. ชีววิทยา/ 
   ม.๔, ๕, ๖ 

๑๐ 

๒. นางสุภาภรณ์ ศรีบุญเรือง ๔๖ ๒๔ ปี ครู/ค.ศ.๒ ปริญญาตร ี เคม ี ๑. เคม/ีม.๕, ๖ 
๒. IS2/ม.๒ 
๓. นาฏศลิป์/ม.๖ 

๑๐ 

๓. นายวุฒิไกร ถนอมเสียง ๒๕ ๒ ปี ครูผู้ช่วย ปริญญาตร ี ฟิสิกส ์ ๑. วิทยาศาสตร/์ 
   ม.๓ 
๒. ฟิสิกส/์ม.๔, ๖ 
๓. IS3/ม.๖ 
๔. ทัศนศิลป/์ม.๒ 

๑๐ 

๔. นางสาวชุลีพร เหว่าโต ๒๙ ๕ ปี ครู/ค.ศ.๑ ปริญญาโท บริหาร
การศึกษา 

๑. คณติศาสตร/์ 
   ม.๓, ๔, ๕, ๖ 

๑๐ 

ปริญญาตร ี คณิตศาสตร ์
๕. นางสาวภัชชญา ก่อกุลเกียรต ิ ๒๙ ๔ ปี บุคลากร

วิทยาศาสตร์
-คณิตศาสตร ์
 

ปริญญาตร ี คณิตศาสตร ์ ๑. คณติศาสตร/์ 
   ม.๑, ๒, ๔, ๖ 

๑๐ 

๖. นายณัฐพงษ์ คำเพชร ๕๖ ๓๒ ปี ครู/ค.ศ.๒ ปริญญาตร ี ภาษาไทย ๑. ภาษาไทย/  
   ม.๒, ๔, ๕, ๖ 
๒. ดนตรี/ม.๖ 

๑๐ 



ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อายุ 
อายุราชการ/

ประสบ 
การณ์สอน 

ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ 
ชั่วโมงที่รับ
การพัฒนา 

๗. นางอัมพร แสงสุวรรณ ๖๐ ๑๓ ปี ครู/ค.ศ.๒ ปริญญาตร ี สังคม ๑. สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม/ 
   ม.๑, ๒, ๓, ๕, ๖ 

๑๐ 

๘. นายอุเทน เครือแปง ๔๕ ๕ ปี ครู/ค.ศ.๑ ปริญญาตร ี สังคม ๑. สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม/ 
 ม.๑, ๒, ๓, ๔, ๕ 

๑๐ 

๙. นางสาวสมหญิง บุษด ี ๓๓ ๘ ปี ครู/ค.ศ.๒ ปริญญาโท บริหาร
การศึกษา 

๑. หน้าท่ีพลเมือง/ 
   ม. ๔, ๕ 
๒. คอมพิวเตอร์/ 
   ม.๔ 
๓. วิทยาการ
คำนวณ/ ม.๕ 
๔. การสร้างเว็บ/ 
   ม.๕ 

๑๐ 

ปริญญาตร ี วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

๑๐. นางชวนพิศ ทองดี ๕๕ ๓๔ ปี ครู/ค.ศ.๒ ปริญญาตร ี การจัดการ
ทั่วไป 

๑. การงานอาชีพ 
   ม.๑, ๓ 
๒. เศรษฐศาสตร์/ 
   ม.๔ 
๓.หน้าที่พลเมือง/ 
   ม.๑ 

๑๐ 

๑๑. นางปัทมา  สามลทา ๕๙ ๓๖ ปี ครู/ค.ศ.๓ ปริญญาโท คหกรรม
ศาสตร์ /
หลักสตูรและ
การสอน 

๑. หน้าท่ีพลเมือง/ 
   ม.๒, ๓ 

๒. ศิลปะ/ม.๓ 

๓. การดำรงชีวิต
และครอบครัว/ม.๔ 

๔. ช่างขนมไทย/ 
   ม.๔ 

๕. IS2/ม.๕ 
๖. วัฒนธรรม
ท้องถิ่น/ม.๖ 

๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญญาตร ี คหกรรม
ศาสตร ์



ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อายุ 
อายุราชการ/

ประสบ 
การณ์สอน 

ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ 
ชั่วโมงที่รับ
การพัฒนา 

๑๒. นายสมศักดิ์ ศรีบญุเรือง ๕๐ ๒๕ ปี ครู/ค.ศ.๒ ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ ๑. ภาษาอังกฤษ/ 
   ม.๒, ๓, ๔, ๖ 

๒. ศิลปะ/ม.๑ 

๑๐ 

๑๓. นางศศิธร  ขวัญเมือง ๖๕ ๔๒ ปี ครูผู้
ทรงคุณค่า 

ปริญญาตร ี สังคม ๑. ภาษาไทย/ 
   ม.๑, ๒, ๓, ๖ 

๑๐ 

๑๔. นางสาวชญาดา ธนปรีชากุล ๒๙ ๓ ปี พนักงาน
ราชการ 

ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ ๑. ภาษาอังกฤษ/ 
   ม.๑, ๕ 

๑๐ 

๑๕. นายสมเกียรติ   คำเผือก ๓๕ ๕ ปี ครู/ค.ศ.๑ ปริญญาตร ี พลศึกษา ๑. สุขศึกษา/ 
   ม.๑-๖ 

๒. พลศึกษา/ 
   ม.๑-๖ 

๑๐ 

๑๖. นายสม คงพันธ ์ ๕๘ ๒๙ ปี ช่างไฟฟ้า ๔ ปริญญาตร ี เกษตร -  - 
๑๗. นางทิพาพร เมืองครอง ๕๘ ๒๓ ปี ธุรการ

โรงเรียน 
ปริญญาตร ี การจัดการ

ทั่วไป 

- ๑๐ 

 
 

จำนวนครูที่สอนวิชาตรงเอก     ๑๕ คน  คิดเป็นร้อยละ     ๑๐๐ 

จำนวนครูที่สอนตรงความถนัด     ๑๕ คน  คิดเป็นร้อยละ     ๑๐๐ 

 
       ครูและบุคลากรทางการศึกษา ( ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อายุ 
อายุราชการ/

ประสบ 
การณ์สอน 

ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ 
ชั่วโมงที่รับ
การพัฒนา 

๑. นางการเวก ไชยโอชะ ๕๒ ๒๙ ปี ครู/ค.ศ.๒ ปริญญาตร ี วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

๑. วิทยาศาสตร/์ 
   ม.๑, ๒, ๔ 
๓. ชีววิทยา/ 
   ม.๔, ๕, ๖ 

๑๐ 

๒. นางสุภาภรณ์ ศรีบุญเรือง ๔๖ ๒๔ ปี ครู/ค.ศ.๒ ปริญญาตร ี เคม ี ๑. เคม/ีม.๔, ๕, ๖ 
๒. วิทยาศาสตร์
และสิ่งแวดล้อม/      
   ม.๓ 
๓. IS2/ม.๒ 
๔. นาฏศลิป์/ม.๖ 

๑๐ 



ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อายุ 
อายุราชการ/

ประสบ 
การณ์สอน 

ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ 
ชั่วโมงที่รับ
การพัฒนา 

๕. คณติศาสตร/์ 
   ม.๓ 

๓. นายวุฒิไกร ถนอมเสียง ๒๕ ๒ ปี ครูผู้ช่วย ปริญญาตร ี ฟิสิกส ์ ๑. วิทยาศาสตร/์ 
   ม.๓ 
๒. ฟิสิกส/์ม.๔-๖ 
๓. มวยไทย/ม.๖ 
๔. ดนตรี/ม.๒ 

๑๐ 

๔. นางสาวชุลีพร เหว่าโต ๒๙ ๕ ปี ครู/ค.ศ.๑ ปริญญาโท บริหาร
การศึกษา 

๑. คณติศาสตร/์ 
   ม.๓-๖ 

๑๐ 

ปริญญาตร ี คณิตศาสตร ์
๕. นางสาวภัชชญา ก่อกุลเกียรต ิ ๒๙ ๔ ปี บุคลากร

วิทยาศาสตร์
-คณิตศาสตร ์

 
 

ปริญญาตร ี คณิตศาสตร ์ ๑. คณติศาสตร/์ 
   ม.๑, ๒ 
๑. พลศึกษา/ม.๓ 
๓. แบดมินตัน/ม.๔ 
๔. ศิลปศึกษา/ม.๓ 

๑๐ 

๖. นายณัฐพงษ์ คำเพชร ๕๖ ๓๒ ปี ครู/ค.ศ.๒ ปริญญาตร ี ภาษาไทย ๑. ภาษาไทย/  
   ม.๑-๖ 
๒. ดนตรี/ม.๕ 
๓. เปตอง/ม.๕ 

๑๐ 

๗. นางสาวปาริชาต อานา ๒๔ 8 เดือน พนักงาน
ราชการ 

ปริญญาตร ี สังคม ๑. สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม/ 
   ม.๑, ๒, ๓, ๕ 
๒. สุขศึกษา/ 
   ม.๑, ๒, ๓ 

๑๐ 

๘. นายรณกฤต ขวัญมั่น ๒๔ ๖ เดือน ครู/ค.ศ.๑ ปริญญาตร ี สังคม ๑. สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม/ 
 ม. ๔, ๕, ๖ 
๒. ประวตัิศาสตร/์ 
   ม.๑, ๒, ๓ 
๓. เศรษฐกิจ
พอเพียง/ม.๒ 

๑๐ 



ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อายุ 
อายุราชการ/

ประสบ 
การณ์สอน 

ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ 
ชั่วโมงที่รับ
การพัฒนา 

๔. ศิลปะ/ม.๓ 
๕. พลศึกษา/ม.๒ 

๙. นางสาวสมหญิง บุษด ี ๓๓ ๘ ปี ครู/ค.ศ.๒ ปริญญาโท บริหาร
การศึกษา 

๑. หน้าท่ีพลเมือง/ 
   ม. ๑, ๓, ๔, ๕ 
๒. คอมพิวเตอร์/ 
   ม.๔ 
๓. วิทยาการ
คำนวณ/ ม.๑, ๕ 
๔. ศิลปะ/ม.๓ 

๑๐ 

ปริญญาตร ี วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

๑๐. นางชวนพิศ ทองดี ๕๕ ๓๔ ปี ครู/ค.ศ.๒ ปริญญาตร ี การจัดการ
ทั่วไป 

๑. การงานอาชีพ 
   ม.๖ 
๒. เศรษฐศาสตร์/ 
   ม.๔ 
๓. นิทานท้องถิ่น/ 
   ม.๑ 

๑๐ 

๑๑. นางปัทมา  สามลทา ๕๙ ๓๖ ปี ครู/ค.ศ.๓ ปริญญาโท คหกรรม
ศาสตร์ /
หลักสตูรและ
การสอน 

๑. หน้าท่ีพลเมือง/ 
   ม.๒ 

๒. พลศึกษา/ม.๓ 

๓. การดำรงชีวิต
และครอบครัว/ม.๔ 

๔. ขนมอบ/ 
   ม.๔ 

๕. IS2/ม.๕ 
๖. การปฏิบัติดนตรี
สากล/ม. ๖ 

๑๐ 

ปริญญาตร ี คหกรรม
ศาสตร ์

๑๒. นายสมศักดิ์ ศรีบญุเรือง ๕๐ ๒๕ ปี ครู/ค.ศ.๒ ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ ๑. ภาษาอังกฤษ/ 
   ม.๒, ๓, ๔, ๖ 

2. ศิลปะ/ม.1 

๑๐ 

๑๓. นางศศิธร  ขวัญเมือง ๖๕ ๔๒ ปี ครูผู้
ทรงคุณค่า 

ปริญญาตร ี สังคม ๑. ภาษาไทย/ 
   ม.๒, ๓, ๖ 

๒. การทำปุ๋ยหมัก/
๓. ภาษาอังกฤษ/ 
   ม.๑, ๒, ๓ 

๑๐ 



ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อายุ 
อายุราชการ/

ประสบ 
การณ์สอน 

ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ 
ชั่วโมงที่รับ
การพัฒนา 

๑๔. นายสม คงพันธ ์ ๕๘ ๒๙ ปี ช่างไฟฟ้า ๔ ปริญญาตร ี เกษตร -  - 
๑๕. นางทิพาพร เมืองครอง ๕๗ ๒๓ ปี ธุรการ

โรงเรียน 
ปริญญาตร ี การจัดการ

ทั่วไป 

- ๑๐ 

 
จำนวนครูที่สอนวิชาตรงเอก    ๑๕ คน  คิดเป็นร้อยละ    ๑๐๐ 

จำนวนครูที่สอนตรงความถนัด    ๑๕ คน  คิดเป็นร้อยละ    ๑๐๐ 
 

                 ๒. วฒุิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร  
                              ระดับ                                จำนวน (คน) 
ปวช. ๐ 
ปวส. ๐ 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ๐ 
ปริญญาตรี ๑๘ 
ปริญญาโท ๔ 
ปริญญาเอก ๐ 
 

                 ๓. สาขาวิชาทีจ่บการศึกษาและภาระงานสอน  
   ๑) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ 

สาขาวิชา จำนวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 
ในแต่ละสาขาวิชา(ชม./สัปดาห์) 

๑. บริหารการศึกษา ๓ ๑๔ 
๒. คณิตศาสตร์ ๒ ๑๖ 
๓. วิทยาศาสตร์ ๓ ๑๗ 
๔. ภาษาไทย ๑ ๑๐ 
๕. ภาษาอังกฤษ ๑ ๙ 
๖. สังคมศึกษา ๓ ๑๓ 
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒ ๙ 
๘. คอมพิวเตอร์ ๑ ๑๐ 
๙. พลศึกษา ๑ ๑๒ 
                   รวม ๑๗ ๑๑๐ 



          
    ๒) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ 

สาขาวิชา จำนวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา(ชม./สัปดาห์) 

๑. บริหารการศึกษา ๓ ๑๗ 
๒. คณิตศาสตร์ ๒ ๑๗ 
๓. วิทยาศาสตร์ ๓ ๑๗ 
๔. ภาษาไทย ๑ ๑๗ 
๕. ภาษาอังกฤษ ๑ ๒๒ 
๖. สังคมศึกษา ๓ ๑๒ 
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒ ๙ 
๘. คอมพิวเตอร์ ๑ ๑๕ 
                   รวม ๑๖ ๑๒๖ 

 
 ๔. ข้อมูลนักเรียน  

       ๑. จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๓ รวม ………๗๕……คน ( ณ วันที่ ๑๐  มิถุนายน ๒๕๖๓ ) 
       ๒. จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น …………๗๕….………คน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ระดบัชัน้เรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉล่ีย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.๑ ๑ ๙ ๔ ๑๓ ๑๐๐ 

ม.๒ ๑ ๑๑ ๔ ๑๕ ๑๐๐ 

ม.๓ ๑ ๓ ๕ ๘ ๑๐๐ 

ม.๔ ๑ ๕ ๙ ๑๔ ๑๐๐ 

ม.๕ ๑ ๖ ๖ ๑๒ ๑๐๐ 

ม.๖ ๑ ๕ ๘ ๑๓ ๑๐๐ 

รวมทัง้หมด ๖ ๓๙ ๓๖ ๗๕  

 

  

 



 

 ๕. ข้อมูลผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดบัสถานศึกษา 
 

รอ้ยละของนกัเรยีนทีม่เีกรดเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนแต่ละรายวชิาในระดบั ๓ ขึน้ไป 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๑ - ๖ ปีการศกึษา๒๕๖๓ 

 
๕.๑ แสดงค่าร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป ภาคเรียนที่ ๑  
      ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
ภาษาไทย ๓๐.๗๖ ๒๖.๖๖ ๑๒.๕๐ ๖๔.๒๘ ๒๕.๐๐ ๕๓.๘๔ 

คณิตศาสตร ์ ๔๖.๑๕ ๒๖.๖๖ ๒๕.๐๐ ๕๐.๐๐ ๔๑.๖๖ ๕๓.๘๔ 

วิทยาศาสตร์ฯ ๓๐.๗๖ ๒๐.๐๐ ๓๗.๕๐ ๒๘.๕๗ ๔๑.๖๖ ๕๐.๐๐ 

สังคมศึกษาฯ ๕๓.๘๔ ๔๐.๐๐ ๓๗.๕๐ ๑๐๐ ๗๕.๐๐ ๗๖.๙๒ 

สุขศึกษาฯ ๙๒.๓๐ ๕๓.๓๓ ๑๐๐ ๑๐๐ ๘๓.๓๓ ๙๒.๓๐ 

ศิลปะ ๗๖.๙๒ ๘๖.๖๖ ๗๕.๐๐ ๖๔.๒๘ ๘๓.๓๓ ๕๐.๐๐ 

การงานอาชีพ ๙๒.๓๐ - ๘๗.๕๐ ๙๒.๕๘ ๗๕.๐๐ ๕๓.๘๔ 

ภาษาต่างประเทศ ๗.๖๙ ๖.๖๖ ๒๕.๐๐ ๑๐๐ ๑๖.๖๖ ๓๓.๓๓ 

 
๕.๒ แสดงค่าร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป ภาคเรียนที่ ๒ 
      ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

ภาษาไทย ๐.๐๐ ๖.๖๖ ๒๐.๐๐ ๒๘.๕๗ ๑๖.๖๖ ๗.๖๙ 
คณิตศาสตร ์ ๓๘.๔๐ ๓๓.๓๓ ๒๐.๐๐ ๔๒.๘๕ ๑๖.๖๖ ๖๙.๒๓ 
วิทยาศาสตร์ฯ ๗.๖๐ ๓๓.๓๓ ๕๐.๐๐ ๑๐๐ ๔๑.๖๑ ๕๓.๘๔ 
สังคมศึกษาฯ ๕๓.๘ ๔๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๙๒.๘๕ ๕๐.๐๐ ๖๑.๕๓ 
สุขศึกษาฯ ๕๖.๒๕ ๘๖.๖๐ ๖๒.๕๐ ๙๒.๘๕ ๖๖.๖๖ ๙๒.๓๐ 
ศิลปะ ๘๔.๖๐ ๔๖.๑๕ ๖๒.๕๐ ๙๒.๘๕ ๘๑.๖๖ ๙๒.๓๐ 
การงานอาชีพ - ๕๓.๓๐ ๑๒.๕๐ ๑๐๐ ๕๐.๐๐ ๙๒.๓๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๓๐.๗ ๐.๐๐ ๑๒.๕๐ ๒๘.๕๗ ๑๖.๖๖ ๔๖.๑๕ 
     



                 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET)  
      ๑ ) ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓                           
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๓ 
 * นักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ ๓ ไม่ได้เข้าร่วมการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

    ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน - - - - 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด - - - - 

คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด - - - - 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ - - - - 

 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓   
          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 

สาระวิชา จำนวนคนที่เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 

คณิตศาสตร ์ ๑๘ - ๒๓.๕๖ - ๑๐.๙๐ - 
ภาษาไทย ๑๘ - ๔๓.๖๑ - ๑๑.๓๐ - 
วิทยาศาสตร์ ๑๘ - ๒๘.๓๖ - ๖.๖๖ - 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

๑๘ - ๒๘.๔๔ - ๕.๙๕ - 

ภาษาต่างประเทศ ๑๘ -  - ๑.๘๘ - 
 
 
 
 
 
 
 
 



      ๒ ) ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓                           
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๖ 

 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๓๔.๑๓ ๒๑.๐๙ ๒๗.๑๓ ๓๔.๐๘ ๒๑.๖๗ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๔๑.๕๘ ๒๒.๘๘ ๓๑.๐๔ ๓๔.๗๒ ๒๖.๔๗ 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด ๔๔.๖๕ ๒๖.๑๖ ๓๒.๘๐ ๓๖.๐๔ ๓๐.๐๓ 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ๔๔.๓๖ ๒๖.๐๔ ๓๒.๖๘ ๓๕.๙๓ ๒๙.๙๔ 
 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ระดับชั้น 
          มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

สาระวิชา จำนวนคนที่เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 

คณิตศาสตร ์ ๔ ๑๒ ๑๓.๗๕ ๒๑.๐๙ ๓.๗๕ ๘.๓๘ 
ภาษาไทย ๔ ๑๒ ๒๕.๕๐ ๓๔.๑๓ ๔.๒๙ ๑๒.๑๑ 
วิทยาศาสตร์ ๔ ๑๒ ๒๐.๓๘ ๒๗.๑๓ ๓.๙๖ ๑๐.๐๒ 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

      ๔ ๑๒ ๓๐.๐๐ ๓๔.๐๘ ๖.๐๔ ๕.๒๐ 

ภาษาต่างประเทศ ๔ ๑๒ ๒๑.๘๘ ๒๑.๖๗ ๑.๘๘ ๗.๐๔ 
 
แผนภูมิ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 
 
 
 
 
 
 
     
  

๐.
๕.

๑๐.
๑๕.
๒๐.
๒๕.
๓๐.
๓๕.

คะแนนคา่เฉลีย่ ปี ๒๕๖๒และ ๒๕๖๓

คะแนนเฉลีย่ ปี ๒๕๖๒ คะแนนเฉลีย่ ปี ๒๕๖๓



 
แผนภูมิ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ๖. ข้อมูลสถาพชุมชนโดยรวม 
 ชุมชนโดยรอบโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป และเกษตรกร 
นักเรียนที่มาเรียนส่วนมากจะเป็นนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา เช่น นักเรียนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ยากจน 
นักเรียนอยู่ในครอบครัวหย่าร้าง/ถูกทอดทิ้งทำให้เกิดปัญหาความอบอุ่นในครอบครัว เป็นต้น และนอกจากนี้
จำนวนนักเรียนที่มาศึกษาต่อก็มีจำนวนน้อย เนื่องจากประชากรที่เกิดใหม่มีน้อย และโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ   
มีน้อย รวมไปถึงค่านิยมของผู้ปกครองที่นิยมส่งลูกหลานไปเรียนที่โรงเรียนในเมือง จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้นักเรียน             
มีจำนวนน้อย แต่โรงเรียนก็ได้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ จากวัดท่าไม้แดง องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน 
ประชาชนทั่วไปในชุมชน เป็นอย่างดีมาโดยตลอด  
๖.๑ ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 จำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 

๐.
๒.
๔.
๖.
๘.

๑๐.
๑๒.
๑๔.

คะแนนสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปี ๒๕๖๒และ ๒๕๖๓

สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปี ๒๕๖๒ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปี ๒๕๖๓

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

๗๐

๘๐



 ๖.๒ จำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒) สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นรายมาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
 ระดับคุณภาพ............ดีเลิศ................. 
๑. กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพ
ของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียนโดยมีการจัดการเรียนเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบั ติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้            
แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลักและเน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่องสำคัญที่สุด
โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการนำเทคนิควิธีสอนให้
ตรงตามศักยภาพผู้เรียน  ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล            
ได้แก่ ห้องสมุด ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกันกำหนดแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลแบบบูรณา
การ ครูเน้นการใช้คำถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 
 นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการดำเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่าง           
มีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และตามนโยบายของผู้บริหารเรื่อง 
“ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้กระบวนการเยี่ยมบ้านนักเรียน ๑๐๐%” การจัดค่ายคุณธรรมกับนักเรียน    
ทุกระดับชั้น จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ 
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รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิต นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน และมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบ ๆ 
สถานศึกษา               ให้ความรู้เรื่องพิษภัยจากยาเสพติด ส่งเสริมการออกกำลังกาย กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิม
เวลารู้ เช่น สุขทางปัญญา สุขทางสังคม กิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ(กิจกรรมสุขที่เลือก)   กิจกรรมส่งเสริม
ความเป็นเลิศ(กิจกรรมสุข                ที่ เลิศ)  กิจกรรมกำจัดจุดอ่อน(กิจกรรมสุขที่เติมเต็ม)  กิจกรรมอาชีพตาม
ความสนใจ(กิจกรรมสุขกับอาชีพ)  กิจกรรมความเป็นมนุษย์(สุขแห่งตน) สานพลังสร้างสุข สุขวิถี สุขที่มีลูกดี              
สุขที่ลูกเก่ง สุขในวิชาชีพ สุขในจิตวิญญาณ เครือข่ายความสุข เป็นต้น 
 
๒. ผลการดำเนินงาน 
 ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐาน             
การอ่านในแต่ละระดับชั้นสามารถเขียนสื่อสารได้ดีรู้จักการวางแผน สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลัก
ประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็น หรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหา
ความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเองรวมทั้งสามารถวิเคราะห์  จำแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี สำคัญ                
จำเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพ
ติดต่างๆ  เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน์ รักการออกกำลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬา
ได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัยทั้งนี้ มี ผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์             
จากการประเมินในด้านต่าง ๆ 
๓. จุดเด่น 
 ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้   สามารถใช้เทคโนโลยี               
ในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี  มีพัฒนาการ                 
ของคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) สูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓                      
ในรายวิชา .วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคม ภาษาไทย  ที่มีการทดสอบอย่างต่อเนื่อง 
 ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย                 
จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกามารยาท        
ของสังคม  ได้แก่  มารยาทดี มีวินัย และจิตอาสา 
 
 
 
 
 



๔. จุดควรพัฒนา 
  ผู้เรียนในระดับชั้น ม.๑ – ม.๖ ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการนำเสนอ การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม  ผู้เรียนในระดับชั้น                 
ม.๑ – ม.๖ ยังต้องได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทยไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการ
ลอกเลียนแบบ ทำให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถ
ในการอ่าน 
ระดับ ดีเยี่ยม 

         

 
ร้อยละ ของจำนวนนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำแนกตามระดับคุณภาพ 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ดเียีย่ม 76.92 66.67 87.50 85.71 41.67 61.54

ดี 23.08 20.00 12.50 14.29 50.00 30.77

ผ่าน 0.00 6.67 0.00 0.00 0.00 0.00

ไม่ผ่าน 0.00 6.67 0.00 0.00 8.33 7.69
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100.00

รอ้ยละ ของจ านวนนกัเรยีนทีม่คีวามสามารถ
ในการอ่าน การคดิวเิคราะห ์และการเขยีน

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1- 6 ปีการศกึษา 2563 จ าแนกตามระดบัคณุภาพ

ดเียีย่ม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน



ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถ
ในการสื่อสาร 
คิดคำนวณ 
และคิด
วิเคราะห์ 
ระดับ ดีเยี่ยม 

 

 
ร้อยละ ของจำนวนนักเรียนที่มีความสามารถในการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ จำแนกตามระดับคุณภาพ 

ความสามารถ
ในการคิด 
ระดับ ดีเยี่ยม 

 

 
ร้อยละ ของจำนวนนักเรียนที่มีความสามารถในการคิด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
จำแนกตามระดับคุณภาพ 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ดเียีย่ม 46.15 26.67 25.00 35.71 50.00 46.15

ดเีลศิ 30.77 46.67 50.00 35.71 33.33 23.08

ดี 23.08 26.67 25.00 28.57 16.67 30.77
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รอ้ยละ ของจ านวนนกัเรยีนทีม่คีวามสามารถในการสื่อสาร 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1- 6 ปีการศกึษา 2563 จ าแนกตามระดบัคุณภาพ

ดเียีย่ม ดเีลศิ ดี

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ดเียีย่ม 30.77 26.67 12.50 57.14 16.67 30.77

ดเีลศิ 15.38 13.33 50.00 28.57 41.67 23.08

ดี 53.85 60.00 37.50 14.29 41.67 46.15

0.00
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40.00
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รอ้ยละ ของจ านวนนกัเรยีนทีม่คีวามสามารถในการคดิ 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1- 6 ปีการศกึษา 2563 จ าแนกตามระดบัคณุภาพ

ดเียีย่ม ดเีลศิ ดี



ความสามารถ
ในการ
แก้ปัญหา 
ระดับ ดีเยี่ยม 

 

 
ร้อยละ ของจำนวนนักเรียนที่มีความสามารถในการแก้ปัญหา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
จำแนกตามระดับคุณภาพ 

ความสามารถ
ในการใช้
ทักษะชีวิต
ระดับ ดีเยี่ยม 

 

 
ร้อยละ ของจำนวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ จำแนกตามระดับคุณภาพ 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ดเียีย่ม 23.08 26.67 37.50 21.43 66.67 53.85

ดเีลศิ 53.85 66.67 50.00 28.57 16.67 23.08

ดี 23.08 6.67 12.50 50.00 16.67 23.08
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รอ้ยละ ของจ านวนนกัเรยีนทีม่คีวามสามารถในการแก้ปัญหา 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1- 6 ปีการศกึษา 2563 จ าแนกตามระดบัคุณภาพ

ดเียีย่ม ดเีลศิ ดี

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ดเียีย่ม 38.46 40.00 25.00 28.57 41.67 61.54

ดเีลศิ 30.77 33.33 25.00 35.71 33.33 23.08

ดี 30.77 26.67 50.00 35.71 33.33 15.38
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รอ้ยละ ของจ านวนนกัเรยีนทีม่คีวามสามารถในการใชท้กัษะชวีติ 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1- 6 ปีการศกึษา 2563 จ าแนกตามระดบัคุณภาพ

ดเียีย่ม ดเีลศิ ดี



  

ความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี
ระดับ ดีเยี่ยม 

 

 
ร้อยละ ของจำนวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ จำแนกตามระดับคุณภาพ 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ดเียีย่ม 69.23 53.33 50.00 57.14 58.33 61.54

ดเีลศิ 15.38 33.33 25.00 21.43 25.00 15.38

ดี 15.38 13.33 25.00 21.43 16.67 23.08
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รอ้ยละ ของจ านวนนกัเรยีนทีม่คีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1- 6 ปีการศกึษา 2563 จ าแนกตามระดบัคุณภาพ

ดเียีย่ม ดเีลศิ ดี



คุณลักษณะที่
พึงประสงค์
ของผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รอ้ยละของจ านวนนกัเรยีนทีม่ผีลการประเมนิดา้นคุณธรรม จรยิธรรม  

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๑-๖ จ าแนกตามระดบัคุณภาพ 
 

การมสีว่น
ร่วมในการ
อนุรกัษ์
ธรรมชาติ
ของนกัเรยีน                              

 

 
รอ้ยละ ของจ านวนนกัเรยีนทีม่ผีลการประเมนิการมสีว่นร่วมในการอนุรกัษ์ธรรมชาต ิชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่๑-๖  จ าแนกตามระดบัคุณภาพ 
 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

มสีว่นร่วม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ไม่มสีว่นร่วม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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100.00
120.00

รอ้ยละ ของจ านวนนกัเรยีนทีม่ผีลการประเมนิการมสี่วนรว่มในการอนุรกัษ์
ธรรมชาต ิ

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1-6 จ าแนกตามระดบัคุณภาพ

มสีว่นร่วม ไม่มสีว่นร่วม

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ดเียีย่ม 84.62 93.33 100.00 85.71 83.33 92.31

ดี 15.38 6.67 0.00 14.29 16.67 7.69

0.00
50.00

100.00
150.00

รอ้ยละของจ านวนนกัเรยีนทีม่ผีลการประเมนิดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 - 6 จ าแนกตามระดบัคุณภาพ

ดเียีย่ม ดี



ความ
ภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย 
ของนักเรียน                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ร้อยละ ของจำนวนนักเรียนที่มีผลความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ของนักเรียน                                                   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำแนกตามระดับคุณภาพ 
การยอมรับ
ความคิดเห็น
ของผู้อ่ืนสุข
ภาวะทางจิต 
ภูมิคุ้มกัน 
และความ
เป็นธรรมต่อ
สังคมของ
นักเรียน                   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ร้อยละ ของจำนวนนักเรียนที่มีการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นสุขภาวะทางจิต ภูมิคุ้มกัน และความเป็น

ธรรมต่อสังคมของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำแนกตามระดับคุณภาพ 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

มสี่วนรว่ม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ไมม่สี่วนรว่ม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00
20.00
40.00
60.00
80.00

100.00
120.00

รอ้ยละ ของจ านวนนกัเรยีนทีม่ผีลการประเมนิดา้นความภาคภมูใิจ
ในความเป็นไทย ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1-6 จ าแนกตามระดบัคุณภาพ

มสี่วนรว่ม ไมม่สี่วนรว่ม

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ดเียีย่ม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ดี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

50.00

100.00

150.00

รอ้ยละผลการประเมนินกัเรยีนดา้นการยอมรบัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น
สุขภาวะทางจติ ภมูคิุม้กนั และความเป็นธรรมต่อสงัคมของนกัเรยีน

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1-6 อยูใ่นระดบัดเียีย่ม

ดเียีย่ม ดี



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเขา้ร่วม
โครงการ
สง่เสรมิ
คุณธรรม 
จรยิธรรม             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รอ้ยละของจ านวนนกัเรยีนทีม่ผีลการเขา้ร่วมโครงการสง่เสรมิคุณธรรม จรยิธรรม             

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๑-๖ จ าแนกตามระดบัคุณภาพ 
 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

มสี่วนรว่ม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ไมม่สี่วนรว่ม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

50.00

100.00

150.00

รอ้ยละของจ านวนนกัเรยีนทีเ่ขา้รว่ม
โครงการส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม

มสี่วนรว่ม ไมม่สี่วนรว่ม



มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ระดับคุณภาพ..........ดีเลิศ................... 
 
๑. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล 
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุม
ระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ 
กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปผลการ
ดำเนินงาน 
๒. ผลการพัฒนา 
    ๒ .๑  สถ าน ศึ กษ ามี ก ารก ำห น ด เป้ าห ม าย  วิ สั ย ทั ศน์ แ ล ะ พั น ธกิ จ สอดคล้ อ งกั บ สภ าพ ปั ญ ห า 
ความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น  
และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
    ๒.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้ เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานตำแหน่ง 
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ ดำเนินการอย่างเป็นระบบและมีกิจกรรม
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
    ๒.๓ สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
ร่วมรับผิดชอบ 
    ๒.๔ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
    ๒.๕ สถานศึกษามีการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสม เป็น
ระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
    ๒.๖  สถานศึ กษามี รู ปแบบการบริ หารและการจั ดการเชิ งระบบโดยทุ กฝ่ ายมี ส่ วนร่ วม ยึ ดหลั ก 
ธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
    ๒.๗ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้สถานศึกษา
มีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 



วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 

 
ร้อยละของจำนวนครั้งที่ครูได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ 

การมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายใน                   
การวางแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  
 
 

                                  

 
จำนวนเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

การจัดหาทรัพยากร 
 
 
 

ผลการจัดหาทรัพยากร/วิธีการ 
     ผู้บริหารได้ระดมทุนทรัพยากรสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาทั้งใน
รูปของงบประมาณ และบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาจากท้องถิ่นมาช่วยในการสนับสนุนการเรียน
การสอน  

การนิเทศ กำกับ 
ติดตามและประเมินผล 
 

                              

 
ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลจากผู้บริหาร 
 

ครู บุคลากร
0
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ไม่มสี่วนรว่ม 2คร ัง้ต่อภาค

0 0 2
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15
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๓. จุดเด่น 
 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี 
เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี  ที่
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้น
การพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีคุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัด
การศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
 
๔. จุดควรพัฒนา 
 ๑. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง                   
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 ๒. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที ่๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ระดับคุณภาพ..............ดีเลิศ............... 
 
๑. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการดำเนินงาน/กิจกรรม
อย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน โดยทุกระดับชั้นจัดทำหน่วยบูรณาการอาเซียน 
เศรษฐกิจพอเพียง ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย 
กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้าง
โอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตาม
สถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้  ครูทุกคนทำงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา                
๑ เรื่อง และมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19)ด้วยวิธีการที่หลากหลาย อันได้แก่ การใช้ google Meet, Line, Facebook   
 
๒. ผลการดำเนินงาน 

จากการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ อยู่ในระดับดี 

 
๓. จุดเด่น 
 ครูมีความตั้ งใจ มุ่ งมั่น ในการพัฒนาการสอนโดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ เรียนรู้ โดยการคิด  
ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และผลงานวิจัยในชั้น
เรียนของครูทุกคนได้รับการตรวจประเมินพร้อมทั้งให้คำแนะนำจากคณะกรรมการวิจัย 
 
๔. จุดควรพัฒนา 
 ส่งเสริมให้มีการนำปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้
และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง 
 
 



สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
๑. ผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ๓ ดเีลิศ 
๒. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการ

ประเมินตนเอง 
 ๒.๑ วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

  จากผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ ระดับดีเลิศ ทั้งนี้
เพราะมาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเลิศ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัด
การศึกษา อยู่ในระดับดีเลิศ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับดี
เลิศ  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและความต้องการ
พัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยมพัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการอ่านและเขียนการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษความสามารถในการคิดคำนวณการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะตามที่
สถานศึกษากำหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ ๑ ในด้านกระบวนการบริหารจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยม สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบ
กิจกรรมและดำเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานใน
การพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการดำเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีผลประเมินอยู่ในระดับดี  วิเคราะห์ 
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการ
ประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน สถานศึกษาดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็น
ขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับดี โดยสถานศึกษาให้
ความสำคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือเกิดความร่วมมือในการวางระบบและดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาใน
ระดับสูง 
    
 
 
 
 



๒.๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา โครงการพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเรียนค้นคว้าอิสระ (IS) โครงการอ่านออก
เขียนได้ (สุขท่ีเติมเต็ม) 

๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
    ๑. สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และได้กำหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 
๓ ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น  
    ๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จิตอาสา 
    ๓. การบริหารจัดการศึกษา และการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง 
    ๔. จัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้เหมาะสม มีสื่อด้าน
เทคโนโลยีที่ทันสมัย   
    ๕. ครูมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน 
    ๖ . นั ก เรี ย น มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน ก า ร จั ด บ ร ร ย าก า ศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

    ๑. ผลการประเมินระดับชาติ 
    ๒. กิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    ๓. กิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน คำนวณให้กับ
นักเรียนเรียนร่วม 
    ๔. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน 
    ๕. การพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษของนักเรียน     
    ๖. ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของ
ครูผู้สอน 
         
 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

1. โครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลเรียนรวม 
2. โครงการพัฒนาระบบงานบริหารเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยใช้

กระบวนการ PDCA 
3. จัดทำแผนการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ 
4. โครงการปรับภูมิทัศน์ ปรับปรุงอาคารเรียนและสภาพแวดล้อม 
5. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
6. โครงการส่งเสริมจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning 

 
 
 



๓. สรุปผลแนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ถือเป็นข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของสถานศึกษาจะต้องนำไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือสรุปนำไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (๓ – ๕ ปี) และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน
พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือ ได้ดังนี้ 
 
จุดเด่น 
 ๑. ด้านคุณภาพผู้เรียน  

๑) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีผลการประเมินระดับชาติ ,มีพัฒนาการสูงขึ้นใน ๒ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ เมื่อเปรียบเทียบปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓  และนักเรียนกล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส สุขภาพ
กายแข็งแรง และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 

๒) ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้  สามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรียนอยู่ในระดับดี มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีผลการประเมินระดับชาติมีพัฒนาการสูงขึ้น 

๓) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย
จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา ระเบียบของ
สังคม เช่น มารยาทดี มีวินัย 
 ๒. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

๑) ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่น มีหลักการบริหาร และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน 
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงาน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ และมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท 

๒ ) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ ใช้ เทคนิคการประชุม 
ที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจำปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงาน และจัดทำรายงานผล
การจัดการศึกษา  และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศกึษา  

 



 ๓. ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     ๑) ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ มุ่งม่ัน ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ 

๒) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๓) ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๔) ครูจัดกิจกรรมให้นั กเรียนเรียนรู้จากการคิดได้ปฏิบั ติจริงด้ วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้  

ที่หลากหลาย 
๕) ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน ได้รับการตรวจประเมินและคำแนะนำจากคณะกรรมการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 

 
 

 



๑. โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม ได้รับเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบตามโครงการส่งเสริมชุมชน 
องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม เป็นสถานศึกษาที่มีส่วนร่วมในการประเมินพฤติกรรมเด็กและ

เยาวชนที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรต้าน
ทุจริตการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓. โรงเรียนวังหินได้รับรางวัลนักประชาสัมพันธ์ระดับดีเยี่ยม ด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
และความเคล่ือนไหวกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. นางศรีรัตน์ อินทนุได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความ

ร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕. รางวัลชมเชย “พระพฤหัสบดี” ประเภทบุคคล กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

๖. นางศรีรัตน์ อินทนุได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่นเหรียญทองประเภทนวัตกรรมดา้นการบริหาร
จัดการ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

    
 

 

 
 



๗. นางศรีรัตน์ อินทนุได้รับรางวัลบุคคลแห่งการเรียนรู้ระดับ ดีเย่ียม ของ สพป.อุดรธานี เขต 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘. นางศรีรัตน์ อินทนุได้รับรางวัลผู้มีผลการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ จาก
สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  
 
 
 
 

 



๙. นายอุเทน เครือแปง ได้รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศ ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ ๑๘ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
 
 

๑๐. นายอุเทน เครือแปง ได้รับรางวัลบุคคลแห่งการเรียนรู้ระดับ ดี ของ สพป.อุดรธานี เขต 2 

 
 
 



๑๑. นางสาวสมหญิง บุษดี ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ ประจำปี 2563 

 
 
 
 

๑๒. นางการเวก  ไชยโอชะ ได้รับรางวัลบุคคลแห่งการเรียนรู้ระดับ ดี ของ สพป.อุดรธานี เขต 2  
 

 
 



๑๓. เกียรติบัตร "เยาวชนคนดีศรีสังคม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก" ประจำปี ๒๕๖๒ 

 
 
 

๑๔. เกียรติบัตรผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชน 
ประจำปี ๒๕๖๓ 

 
 
 



 
๑๕.  เกียรติบัตร “เด็กดีเด่นจังหวัดตาก ประจำปี 2564 

 
 
 

๑๖. รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เหรียญทอง ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษา 

ขนาดเล็ก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ 

 
 



๑๗. รางวัลโรงเรียนปลอดขยะดีเด่น (Zero Waste School) ประจำปี 2563 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาด
เล็ก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

  
 

 
๑๘. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น เหรียญทอง ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 



๑๙.รางวัลเยาวชนดีเด่นศรีสังคมศาลเยาวชนและครอบครัวภาค ๖ ประจำปี ๒๕๖๓  
โดยนางสาวจุฑามาศ คำวงษ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐.รางวัลโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 


